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Önsöz

ÖNSÖZ
7HEriNOHr H<81'$, marNasĘnĘ sH¦tiĒiniz i¦in tHĲHNN»r HdHriz. 6ayĘOarĘ JidHrHN artan sH¦Nin H<81'$, s»r»F»OHri arasĘna NatĘOmanĘzdan E»y»N NĘYan¦ duymaNtayĘz.
ÔOHri m»KHndisOiN YH y»NsHN NaOitH iOH »rHtiOHn Eu araFĘ sizOHrin NuOOanĘmĘna sunmaNtan
Jurur duymaNtayĘz.
7anĘtma YH .uOOanma .ĘOaYuzunuz sizH yHni H<81'$, araFĘnĘzĘn özHOOiNOHrini YH ¦aOĘĲma
ĲHNOini tanĘtmaNtadĘr. $raFĘnĘzĘ daKa iyi tanĘyaraN ondan daKa ¦oN NHyiI aOmaN i¦in yHni
araFĘnĘzĘ NuOOanmadan önFH Eu .uOOanĘm .ĘOaYuzunu diNNatOiFH oNuyunuz.
%u NĘOaYuz araFĘnĘzĘ J»YHnOi Eir ĲHNiOdH NuOOanaEiOmHniz i¦in araFĘnĘzĘn Numanda YH J»YHnOiN özHOOiNOHrinH aOĘĲmanĘzĘ ama¦Oayan önHmOi J»YHnOiN EiOJiOHrini i¦HrmHNtHdir.
%u NĘOaYuz aynĘ zamanda araFĘnĘzĘ J»YHnOi Eir ĲHNiOdH NuOOanmanĘzĘ m»mN»n NĘOmaN »zHrH
dizayn HdiOHn EaNĘm s»rHFi KaNNĘnda EiOJiOHri i¦Hrir. $raFĘnĘzĘn E»t»n sHrYis YH EaNĘmOarĘnĘn Hyundai yHtNiOi sHrYisi taraIĘndan JHr¦HNOHĲtiriOmHsi önHriOir. H<81'$, sHrYisOHri
iKtiya¦ duyuOaEiOHFHN KHr t»rO» »st»n NaOitH YH KizmHt EaNĘm YH diĒHr dHstHN KizmHtOHrini
sunmaya KHr zaman KazĘrdĘr.
%u tanĘtma YH NuOOanma NĘOaYuzu araFĘnĘzĘn ayrĘOmaz Eir par¦asĘ oOaraN NaEuO HdiOmHOi YH
istHdiĒiniz zaman EaĲYuraEiOmHniz i¦in ara¦ta tutuOmaOĘdĘr. %u NuOOanĘm NĘOaYuzu araFĘ
satmanĘz durumunda sizdHn sonraNi saKiEinH önHmOi ¦aOĘĲtĘrma J»YHnOiN YH EaNĘm EiOJiOHrini saĒOamaN »zHrH ara¦Oa EirOiNtH YHriOmHOidir.

HYUNDAI MOTOR COMPANY
'Ô..A7
+YU1'AI VWDQGDUWODUĘQD X\PD\DQ NµW» NDOLWHGH \DNĘW YH \DĒODUĘQ NXOODQĘOPDVĘ FLGGL
PRWRU YH ĲDQ]ĘPDQ DUĘ]DODUĘQD QHGHQ RODELOLU 7DQĘWPD YH .XOODQPD .ĘODYX]XQXQ -
QR OX VD\IDVĘQGD EXOXQDQ AUD¦ 7HNQLN ]HOOLNOHULQGH OLVWHOHQHQ \»NVHN NDOLWHOL \DNĘWODUĘ
YH \DĒODUĘ NXOODQPDQĘ]Ę WDYVL\H HGHUL]
7HOiI HaNNĘ 221 H<81'$, Motor Company yH aittir. HHr KaNNĘ saNOĘdĘr. %u yayĘnĘn KHrKanJi Eir NĘsmĘ H<81'$, nin yazĘOĘ izni oOmaNsĘzĘn ¦oĒaOtĘOamaz EiOJi HriĲim sistHminH
y»NOHnHmHz YHya KHrKanJi Eir ĲHNiOdH EaĲNa yHrH aNtarĘOamaz.
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%U KILAVUZUN KULLANIMI
$raFĘnĘzdan m»mN»n oOan Hn iyi s»r»Ĳ NHyIini aOmanĘzĘ saĒOamaN istiyoruz. 7anĘtma YH
.uOOanma .ĘOaYuzu sizH Eir¦oN yöndHn yardĘmFĘ oOaEiOir. 7»m NĘOaYuzu oNumanĘzĘ önHmOH
taYsiyH HdHriz. ÖO»m YHya yaraOanma oOasĘOĘĒĘnĘ Hn d»Ĳ»N sHYiyHyH indirmHN i¦in NĘOaYuzdaNi 8<$5, YH 'Ô..$7 EöO»mOHri mutOaNa oNunmaOĘdĘr.
%u NĘOaYuzda rHsimOHrOH dHstHNOHnHn mHtinOHr sayHsindH araFĘnĘzdan nasĘO NHyiI aOaFaĒĘnĘz Hn iyi ĲHNiOdH anOatĘOmĘĲtĘr. .ĘOaYuzunuzu oNuyaraN özHOOiNOHri önHmOi HmniyHt EiOJiOHrini YH dHĒiĲiN yoO NoĲuOOarĘnda s»r»Ĳ ipu¦OarĘnĘ öĒrHnHEiOirsiniz.
.ĘOaYuzun JHnHO pOanĘ Ô¦indHNiOHr taEOosunda YHriOmiĲtir. ÖzHO Eir Nonu YHya özHO Eir EöO»m iOH iOJiOHniyorsanĘz IiKristi NuOOanĘnĘz IiKrist NĘOaYuzunuzdaNi t»m EiOJiOHrin aOIaEHtiN
Eir OistHsini YHrmHNtHdir.
%öO»mOHr %u NĘOaYuz doNuz EöO»m YH Eir IiKristtHn oOuĲmaNtadĘr. HHr EöO»m i¦indHNiOHrin
NĘsa Eir OistHsi iOH EaĲOar EöyOHFH Eir EaNĘĲta istHdiĒiniz EiOJinin o EöO»mdH oOup oOmadĘĒĘnĘ anOayaEiOirsiniz.

*VENLÔK MESA-LARI
6izin YH diĒHr NiĲiOHrin J»YHnOiĒi ¦oN önHmOidir. %u 7anĘtma YH .uOOanma .ĘOaYuzu sizH
Eir¦oN J»YHnOiN önOHmi YH NuOOanĘm prosHd»r»n» JöstHrir. %u EiOJiOHr sizH EaĲNaOarĘna YH
aynĘ zamanda araFĘnĘza zarar YHrHEiOHFHN potansiyHO tHKOiNHOHrH NarĲĘ sizi uyarĘr.
$ra¦ »zHrindHNi HtiNHtOHrdH YH Eu NĘOaYuzda EuOunan J»YHnOiN mHsaMOarĘ Eu tHKOiNHOHri YH
risNOHri ortadan NaOdĘrmaN YHya azaOtmaN i¦in nHOHr yapĘOmasĘ JHrHNtiĒini tanĘmOamaNtadĘr.
%u NĘOaYuzda yHr aOan uyarĘ YH taOimatOar sizin J»YHnOiĒiniz i¦indir. 7aOimat YH uyarĘOara
diNNat HdiOmHmHsi Fiddi yaraOanmaOara YHya öO»mH nHdHn oOaEiOir.
%u NĘOaYuzda 7(H/Ô.( 8<$5, 'Ô..$7 127 YH *9(1/Ô. $/$5M 6(M%2/ NuOOanĘOmĘĲtĘr.
%u J»YHnOiN aOarm sHmEoO»d»r. 6izi potansiyHO yaraOanma tHKOiNHOHrinH NarĲĘ uyarmaN i¦in NuOOanĘOmĘĲtĘr. 2OasĘ yaraOanma YH öO»mOHri HnJHOOHmHN i¦in Eu
sHmEoOOH JöstHriOHn E»t»n J»YHnOiN mHsaMOarĘna uyunuz. *»YHnOiN aOarm sHmEoO» 7(H/Ô.( 8<$5, YH 'Ô..$7 sözF»NOHrinin ön»ndH yHr aOĘr.

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

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

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

'Ô..$7
127 ND¦ĘQĘOPDGĘĒĘ WDNGLUGH DUD¦ KDVDUĘQD QHGHQ RODELOHFHN WHKOLNHOL ELU GXUXPX
JµVWHULU
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YAKIT *EREKSÔNÔMLERÔ
%HQ]LQOL PRWRU
.XUĲXQVX]

Avrupa için
(n iyi ara¦ pHrIormansĘ i¦in 521 $raĲtĘrma 2Ntan 6ayĘsĘ 5 oNtan dHĒHrOi  $., 9uruntu önOHmH indHNsi 1 dHĒHrOi ya da daKa y»NsHN dHĒHrOi NurĲunsuz EHnzin NuOOanmanĘzĘ
taYsiyH HdHriz. 521 1-4$., - oNtan dHĒHrOi NurĲunsuz EHnzin dH NuOOanaEiOirsiniz
anFaN Eu EHnzin araFĘn pHrIormansĘnda KaIiI Eir d»ĲmHyH nHdHn oOaEiOir MHtanoO NarĘĲĘmOĘ yaNĘtOar NuOOanmayĘnĘz .
<Hni araFĘnĘz .85ì8168= %(1=Ô1 NuOOanaraN azami pHrIormansĘ HOdH HdHFHN YH aynĘ
zamanda HJzoz Hmisyonunu YH EuMiOHrin EozuOmasĘnĘ Hn aOt sHYiyHyH indirHFHN ĲHNiOdH
tasarOanmĘĲtĘr.

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

UYARI
ś YDNĘW DOĘUNHQ SRPSD RWRPDWLN RODUDN GXUGXNWDQ VRQUD GDKD ID]OD GROGXUPD\D ¦DOĘĲPD\ĘQĘ]
ś %LU ND]D GXUXPXQGD \DNĘW VĘ]ĘQWĘVĘQĘ µQOHPHN L¦LQ GDLPD GROXP NDSDĒĘQĘQ VĘNĘFD NDSDWĘOGĘĒĘQĘ NRQWURO HGLQL]
$ra¦ KasarĘ YHya s»r»ĲOH iOJiOi proEOHmOHr aĲaĒĘdaNiOHrin NuOOanĘmĘ sonuFu mHydana JHOirsH »rHtiFinin Jarantisi JH¦HrOi oOmayaEiOir
1. (tanoO i¦HrHn JasoKoO NuOOanĘmĘ.
2. MHtanoO i¦HrHn EHnzin YHya JasoKoO NuOOanĘmĘ.
3. .urĲunOu EHnzin YHya NurĲunOu JasoKoO NuOOanĘmĘ.

'Ô..A7
AVOD 0HWDQRO L¦HUHQ JDVRKRO NXOODQPD\ĘQĘ] 6»U»Ĳ» ]D\ĘIODWDQ KHUKDQJL ELU JDVRKRO
»U»Q»Q»Q NXOODQĘPĘQD VRQ YHULQL]
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'LĒHUNDWNĘOĘ\DNĘWODU
ÖrnHĒin
- 6iOiNon NatNĘOĘ yaNĘt
- MM7 ManJanHz Mn NatNĘOĘ yaNĘt
- FHrroFHnH dHmir-EazOĘ NatNĘOĘ yaNĘt
- 'iĒHr mHtaOiN NatNĘOĘ yaNĘtOarĘn
NuOOanĘOmasĘ ara¦ YHya motor KasarĘna nHdHn oOaEiOir YHya tĘNanma yanOĘĲ atHĲOHmH zayĘI KĘzOanma motorun stop HtmHsi NataOizör HrimHsi anormaO Norozyon NuOOanĘm ömr»n»n azaOmasĘ YE. sorunOara yoO a¦aEiOir.

'Ô..$7
%X \DNĘWODUGDQ ELULQLQ NXOODQĘPĘQĘQ QHGHQ ROGXĒX \DNĘW VLVWHPL KDVDUODUĘ YH\D SHUIRUPDQV VRUXQODUĘ 6ĘQĘUOĘ YHQL AUD¦ *DUDQWLVL NDSVDPĘQĘQ GĘĲĘQGD NDODELOLU

0HWDQRO.XOODQPD\ĘQĘ]
Ô¦indH mHtanoO odun aONoO» EuOunan yaNĘtOarĘ araFĘnĘzda NuOOanmamanĘz JHrHNir. %u
t»r yaNĘt ara¦ pHrIormansĘnĘ d»Ĳ»r»r YH yaNĘt sistHmi motor NontroO sistHmi YH Hmisyon
NontroO sistHmi par¦aOarĘnĘn Kasar JörmHsinH yoO a¦ar.

<DNĘW.DWNĘ0DGGHOHUL
H<81'$, 521 $raĲtĘrma 2Ntan 6ayĘsĘ 5$., $nti 9uruntu indHNsi 1 oNtan dHrHFHsinH saKip NurĲunsuz EHnzin NuOOanmanĘzĘ önHrir.
Hyundai nizi yaEanFĘ »ONHOHrdH NuOOanaFaNsanĘz aĲaĒĘdaNi durumOara diNNat Hdiniz
ś <önHtmHOiN YH siJorta iOH iOJiOi E»t»n NuraOOarĘ yHrinH JHtiriniz.
ś $raFĘnĘz i¦in uyJun yaNĘtĘ tHmin HdHEiOHFHĒinizdHn Hmin oOunuz.
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ARA MODÔ)ÔKASYONLARI
ś %u ara¦ta modiIiNasyon yapĘOmamaOĘdĘr. $raFĘnĘza yapaFaĒĘnĘz modiIiNasyonOar onun
pHrIormansĘnĘ J»YHnOiĒi YH dayanĘNOĘOĘĒĘnĘ HtNiOHyHEiOir Katta yasaO J»YHnOiN YH Hmisyon NuraOOarĘna da ayNĘrĘ oOaEiOir.
$yrĘFa modiIiNasyondan NaynaNOanan Kasar YHya pHrIormans sorunOarĘ Jaranti NapsamĘnda dHĒiOdir.
ś Ôzin YHriOmHyHn HOHNtroniN FiKazOar NuOOanĘrsanĘz Eu durum araFĘn anormaO ¦aOĘĲmasĘna NaEOo KasarĘna aN»n»n EoĲaOmasĘna YH yanJĘna nHdHn oOaEiOir. Ôzin YHriOmHyHn
HOHNtroniN FiKazOarĘ J»YHnOiĒiniz i¦in NuOOanmamanĘzĘ önHririz.

ARACIN RODA- DÖNEMÔ
ÔON 1. Nm dH EirNa¦ Easit önOHmi taNip HdHrHN araFĘnĘzĘn pHrIormansĘnĘ HNonomisini
YH ömr»n» uzataEiOirsiniz.
ś Motoru zorOamayĘnĘz.
ś 6»r»Ĳ sĘrasĘnda motor dHYrini daNiNada dHYir sayĘsĘ 2. ddaN iOH 4. ddaN arasĘnda tutunuz.
ś 8zun s»rH aynĘ KĘzda JitmHyiniz ya KĘzOanĘnĘz ya da yaYaĲOayĘnĘz. Motorun a¦ĘOmasĘ i¦in
dHĒiĲNHn motor dHYrinH iKtiya¦ YardĘr.
ś FrHn pHrIormansĘnĘ muKaIaza HtmHN i¦in aFiO durumOar dĘĲĘnda ani duruĲOardan Na¦ĘnĘnĘz.
ś ÔON 2. Nm sĘrasĘnda römorN ¦HNmHyiniz.

ÖMRN TAMAMLAMIì ARALARIN TESLÔMÔ
H<81'$, ömr»n» tamamOamĘĲ ara¦OarĘn ¦HYrHyH uyumOu oOaraN topOatĘOmasĘnĘ dHstHNOHmHNtHdir. Hyundai araFĘnĘzĘn Ö7$ Ömr»n» 7amamOamĘĲ $ra¦Oar yönHtmHOiĒindH EHOirtiOHn HsasOara JörH tHsOim HdiOmHsi iOH iOJiOi dHtayOara ŕKyundai.Fom.trŖ ZHE sitHsi aOtĘnda
uOaĲaEiOirsiniz.
Ö7$ŔOarĘn *Hri .azanĘm YH *Hri 'ön»Ĳ»m IaaOiyHtindH EuOunan (NonomiN 2pHratörOHr OisansOĘ IirmaOar Hyundai marNa ara¦ tasarĘm EiOJiOHri iOH Ömr»n» 7amamOamĘĲ $ra¦OarĘn
¦HYrHyH uyumOu arĘndĘrma YH söN»m EiOJiOHrinH ŕKttpZZZ.idis2.FomŖ OinNindHn uOaĲaEiOir.
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DIì *ÖRNì ǣIǤ

QGHQJµU»Q»Ĳ

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7010001

1. Motor Naputu.......................................... 5-38

6. Ön Fam siOHFHN OastiNOHri ........................ 9-28

2. Far ........................................................... 9-56

7. CamOar .................................................... 5-30

3. /astiNOHr YH MantOar .................................. 9-34

8. Ön radar ................................................. 7-139

4. 'ĘĲ diNiz aynasĘ ........................................5-27
5. $¦ĘOĘr taYan .............................................. 5-34
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QGHQJµU»Q»Ĳ N/LQH

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7N010001

1. Motor Naputu.......................................... 5-38

6. Ön Fam siOHFHN OastiNOHri ........................ 9-28

2. Far ........................................................... 9-56

7. CamOar .................................................... 5-30

3. /astiNOHr YH MantOar .................................. 9-34

8. Ön radar ................................................. 7-139

4. 'ĘĲ diNiz aynasĘ ........................................5-27
5. $¦ĘOĘr taYan .............................................. 5-34
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DIì *ÖRNì ǣIIǤ

$UNDGDQJµU»Q»Ĳ

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7010002

9. .apĘ .......................................................... 5-14

13. %uz ¦öz»F»  Cam antHni .....................5-90

10. <aNĘt doOum NapaĒĘ ............................... 5-45

14. ¦»nF» IrHn OamEasĘ ............................9-66

11. $rNa OamEa JruEu..................................9-63

15. $ntHn ....................................................5-100

12. %aJaM NapaĒĘ .........................................5-40

16. $rNa Jör»Ĳ HNranĘ ...................................7-111
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$UNDGDQJµU»Q»Ĳ N/LQH

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7N010002

9. .apĘ .......................................................... 5-14

13. %uz ¦öz»F»  Cam antHni .....................5-90

10. <aNĘt doOum NapaĒĘ ............................... 5-45

14. ¦»nF» IrHn OamEasĘ ............................9-66

11. $rNa OamEa JruEu.................................9-63

15. $ntHn ....................................................5-100

12. %aJaM NapaĒĘ .........................................5-40

16. $rNa Jör»Ĳ HNranĘ ...................................7-111
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Ô *ÖRNì ǣIǤ

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7010003

1. Ô¦ NapĘ NoOu .............................................. 5-16

10. Far y»NsHNOiN ayar sistHmi .................... 5-54

2. 6»r»F» oturma pozisyonu
KaIĘza sistHmi ........................................ 5-21
3. 'ĘĲ diNiz aynasĘ NatOama sYiFi .......5-28 5-29

11. ìHrit (mniyHti d»ĒmHsi .........................7-33

4. 'ĘĲ diNiz aynasĘ
NontroO d»ĒmHsi .................................. 5-29
5. MHrNHzi NapĘ NiOitOHmH d»ĒmHsi ............. 5-16
6. (OHNtriNOi Fam d»ĒmHOHri........................ 5-30
7. (OHNtriNOi Fam NiOit d»ĒmHsi ................... 5-33
8. 'irHNsiyon simidi ayarOama
tHOHsNopiN ayar NoOu............................. 5-24
9. 'irHNsiyon simidi .....................................5-23
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12. (6C 2FF d»ĒmHsi ................................. 6-54
13. <aNĘt doOum NapaĒĘ a¦ma NoOu ............. 5-45
14. %aJaM a¦ma d»ĒmHsi ............................5-40
15. Motor aputu a¦ma NoOu ........................ 5-38
16. Far NontroO»  'ön»Ĳ sinyaOOHri .... 4-28 6-77
17. .oOtuN ĘsĘtĘFĘ d»ĒmHsi.............................3-16
18. 6iOHFHNCam yĘNama sYiFi .....................5-61
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Ô *ÖRNì ǣIIǤ

Ŷ N Line

*HU¦HN IRUP UHVLPGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7N010004

1. *österJe paneOi ........................................ 4-4
2. 6»r»F» ön KaYa yastĘĒĘ............................3-41
3. Motor ¦aOĘĲtĘrma d»Ēmesi .....................5-10
4. .ontaN anaKtarĘ ........................................ 6-5
5. M»ziN sistemi  9ideo  NaYiJasyon sistemi
$9N ......................................................5-106

10. 2tomatiN ĲanzĘmanOĘaNĘOOĘ deĒiĲNen
ĲanzĘmanOĘ'»z ĲanzĘmanOĘiIt NaYramaOĘ
ĲanzĘmanOĘ ara¦Oarda ............................... 6-8
11. 6»r»Ĳ modu d»Ēmesi.............................6-18
12. 3arN*ör»nt» d»Ēmesi......................... 7-112
13. 3arN emniyeti d»Ēmesi ........................ 7-112

6. 'örtO» FOaĲör '»Ēmesi ............................. 8-2

14. (OeNtroniN (O Freni d»Ēmesi ................. 6-43

7. .Oima NontroO sistemi .................... 5-62 5-73

15. $872 H2L' d»Ēmesi ...........................6-48

8. <oOFu ön KaYa yastĘĒĘ ............................. 3-42
9. 7orpido Jöz» .......................................... 5-92
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MOTOR %ÖLM

Smartstream G1.6

AUD¦WDNL JHU¦HN PRWRU EµO»P» ĲHNLOGHNLQGHQ IDUNOĘ RODELOLU
OCN7080001

1. Motor soĒutma suyu deposu .................9-19

5. Motor yaĒĘ doOum NapaĒĘ ....................... 9-17

2. Fren'eEriyaM KidroOiĒi deposu ............. 9-22

6. Ön Fam yĘNama suyu deposu ................ 9-23

3. HaYa IiOtresi............................................. 9-24

7. 6iJorta Nutusu ........................................9-44

4. Motor yaĒĘ ¦uEuĒu.................................. 9-17

8. $N» .......................................................... 9-30
9. 5adyatör NapaĒĘ ......................................9-19
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ÖLLER
Özellikler

7opOam uzunOuN

mm

$Yrupa Kari¦
$Yrupa i¦in

7opOam JeniĲOiN
7opOam y»NseNOiN
19565 515
20555 516
22545 517
23540 518
19565 515
20555 516
22545 517
23540 518

Ön OastiN sĘrtĘ

$rNa OastiN sĘrtĘ
$Ns mesaIesi

4.675
4.650  N Line - 4.675
1.825
1.430
1.593
1.585
1.579
1.566
1.604
1.596
1.590
1.581
2.720

MOTOR TEKNÔK ÖZELLÔKLERÔ
Özellik
6iOindir KaFmi
6iOindir ¦apĘ [ 6troN

6mDrWVWreDm *
Fu.in FF
mm

1.598
756 [ 890

$teĲOeme sĘrasĘ

1-3-4-2

6iOindir 6ayĘsĘ

4 6ĘraOĘ

2-9
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AMPUL :ATT DEÍERÔ
Ampul

Ön

$rNa

Ô¦

2-10

8zun
Far
.Ęsa
$ 7ipi
*»nd»z IarOarĘ '5L
ParN OamEasĘ
8zun
Far
.Ęsa
B 7ipi
*»nd»z FarOarĘ '5L ParN
OamEasĘ
8zun
Far
.Ęsa
C 7ipi
*»nd»z FarOarĘ '5L ParN
OamEasĘ
'ön»Ĳ sinyaO OamEasĘ
Yan sinyaO OamEasĘ 'ĘĲ diNiz aynasĘ
Yan sinyaO OamEasĘ amurOuN
6top OamEasĘ
Ô¦
$ 7ipi
$rNa OamEa
'ĘĲ
6top OamEasĘ
B 7ipi
$rNa OamEa
6top OamEasĘ
C 7ipi
$rNa OamEa
6is OamEasĘ
'ön»Ĳ sinyaO OamEasĘ
POaNa OamEasĘ
*eri Yites OamEasĘ
¦»nF» Iren OamEasĘ
2Numa OamEasĘ
.aEin OamEasĘ
MaNyaM aynasĘ OamEasĘ
BaJaM EöOmesi OamEasĘ

Ampul tipi

:Dtt GeĒeri

HB3
HB3
P21W
W5W
HB3
HB3

60
60
21
5
60
60

L('

L('

L('

L('

L('

L('

PY21W
L('
W5W
P21W5W
W5W
P215W
P21W5W
L('
L('
L('
L('
PY21W
W5W
W16W
P21W
W10W
F(6722N
F(6722N
F(6722N

21
L('
5
21
5
5
21
L('
L('
L('
L('
21
5
16
21
10
8
5
5
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LASTÔKLER VE -ANTLAR
Özellikler

Lastik
eEaGĘ

19565
R15
20555
R16
7am Eoyut
OastiN
22545
R17
23540
R18
.»¦»N yedeN 712580
D15
OastiNOerin
NuOOanĘmĘ 712580
Yarsa
D16
1

Tekerlek
eEaGĘ
6.0-[15
6.5-[16
7.0-[17
8.0-;18
47[15
47;16

+aYa EasĘQFĘ
kPa (PSI)
Normal \»kleme *1
0aksimum \»k
Ön

Arka

Ön

Arka

235
2.35 34
235
2.35 34
235
2.35 34
230
2.3 33
420
4.2 60

215
2.15 31
215
2.15 31
215
2.15 31
230
2.30 33
420
4.2 60

240
2.4 35
240
2.4 35
240
2.4 35
240
2.4 35
420
4.2 60

240
2.4 35
240
2.4 35
240
2.4 35
240
2.4 35
420
4.2 60

420
4.2 60

420
4.2 60

420
4.2 60

420
4.2 60

Tekerlek
EiMRQlarĘ
torku
kJIwm (lEIwIt
N·m)

11a13
79a94
107a127

NormaO y»N  3 NiĲiye Nadar

'Ô..$7
ś 'aKa G»Ĳ»k sĘFaklĘk GereFeleri Eekleni\orsa stanGart lastik EasĘnFĘ GeĒerlerine 
kPa ( psi) ilaYe eGilmesi m»mk»nG»r Lastikler Ker r& sĘFaklĘk G»Ĳ»Ĳ»nGe  kPa
ka\EeGer AĲĘrĘ sĘFaklĘk GeĒiĲiklikleri Eekleni\orsa u\Jun Ye Jerekli oranGa ĲiĲirilmiĲ Yazi\ette tutmak i¦in lastik EasĘnFĘnĘzĘ tekrar kontrol eGiniz
ś +aYa EasĘnFĘ Jenellikle Geniz seYi\esinGen \»ksek rakĘmlĘ Eir EµlJeGe s»r»Ĳ \aparsanĘz azalĘr %u neGenle \»ksek rakĘmlĘ Eir EµlJeGe s»r»Ĳ \apma\Ę planlĘ\orsanĘz
µnFelikle lastik EasĘn¦larĘnĘ kontrol eGiniz *ereki\orsa lastikleri u\Jun G»ze\Ge
ĲiĲiriniz (RakĘma Jµre KaYa ĲiĲirme 1 kPa1 km

'Ô..AT
Lastikleri GeĒiĲtirirken mutlaka ara¦ ile Yerilen oriMinal lastik eEaGĘnGa lastik kullanĘlmalĘGĘr )arklĘ Eo\uttaki lastik kullanĘmĘ EaĒlantĘlĘ par¦alarĘn KasarĘna Ye\a G»zJ»n
¦alĘĲmamasĘna \ol a¦aEilir
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Bir BaNĘĲta $raFĘnĘz

KLÔMA SÔSTEMÔ
Özellikler
6oĒutuFu

+aFimsel aĒĘrlĘk

SĘnĘIlanGĘrma
R-1234yI
R-134a

500 s 25 J

J
.ompresör yaĒĘ

100 s 10 J

J

FD46;*

YardĘm i¦in HY8ND$, yetNiOi serYisine danĘĲmanĘzĘ öneririz.

LASTÔK YK VE HIZ KAPASÔTESÔ
Özellikler

Tekerlek
eEaGĘ

Lastik
eEaGĘ

19565
R15
20555
R16
7am Eoyut
OastiN
22545
R17
23540
R18
712580
.ompaNt
D15
yedeN OastiN
712580
Yarsa
D16

Y»k .apasitesi

+Ęz .apasitesi

LI*ƺ

kg

SS *

kmsa

6.0-[15

91

615

H

210

6.5-[16

91

615

H

210

7.0-[17

91

615

W

270

8.0-;18

91

615

W

270

47[15

95

690

M

130

47[16

97

730

M

130

Tekerlek
EiMonlarĘ
torku
kJI·m (lEI·It
N·m)

11a13
79a94
107a127

1 L,  Y. (ND(.6Ô 2 66  H,= 6(MB2L

HACÔM VE AÍIRLIK
Smartstream *1

Özellikler
Br»t ara¦ aĒĘrOĘĒĘ
NJ.

IVT

0T

1.750

1.720

BaJaM KaFmi 9D$
Ţ
,97  $NĘOOĘ deĒiĲNen ĲanzĘman M7  D»z ĲanzĘman
$7  2tomatiN ĲanzĘman  DC7  iIt NaYramaOĘ ĲanzĘman

2-12
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02
ÖNERÔLEN YAÍLAR VE KAPASÔTELER
Ôyi Eir motor Ye aNtarma sistemi perIormansĘ Ye ömr» eOde ediOmesine yardĘmFĘ oOmaN
i¦in sadeFe uyJun özeOOiNOerde yaĒOar NuOOanĘnĘz. 8yJun özeOOiNOerde yaĒOar motor Yeriminin y»NseOmesini Ye yaNĘt eNonomisini saĒOar.
6istemin HY8ND$, yetNiOi serYisine NontroO ettiriOmesini öneririz.
YaĒ

Motor yaĒĘ 1
EoĲaOtĘnĘz Ye
teNrar
doOdurunuz
ÖneriOer

SĘnĘIlanGĘrma

3.8 Ţ

6$( 5W-30 $P, (n Y»NseN 6N PL86
Yeya $C($ $5B5 2 3 4

1.6a1.7 Ţ

H. 6YN M7F 70W 6.
6P,R$; 66 *HM( 70W M7F
H...6H(LL
*6 M7F HD 70W *6 C$L7(;
$P, *L-4 6$( 70W 7*2-9

$NĘOOĘ deĒiĲNen ĲanzĘman yaĒĘ

6.5 Ţ

Hyundai oriMinaO 6P-C971

6martstream
*1.6

6.1 Ţ

6u Ye antiIriz NarĘĲĘmĘ aO»minyum
radyatör i¦in FosIat-EazOĘ (tiOen *OiNoO
soĒutuFu

FrendeEriyaM KidroOiĒi

0.7a0.8 Ţ

D27-4

YaNĘt

47 Ţ

Önsöz EöO»m»nde ŖYaNĘt JereNsinimOeriŖ Nonusuna EaNĘnĘz.

D»z ĲanzĘman
yaĒĘ

6oĒutma suyu

6martstream
*1.6

YaĒ 0iktarĘ

6martstream
*1.6

5

YuNarĘda taYsiye ediOen yaĒOarĘn EuOunamamasĘ durumunda 6$( 0W-20 sĘnĘIĘndaNi sentetiN
yaĒOar NuOOanĘOaEiOir. MineraO EazOĘ Yeya yarĘ sentetiN Eir motor yaĒĘ NuOOanĘOmasĘ motor yaĒĘ
deĒiĲimi EaNĘmĘndan Nöt» Eir EaNĘm sonuFu JetireFeNtir.
2  YuNarĘda taYsiye ediOen yaĒOarĘn EuOunamamasĘ durumunda 6$( 0W-305W-30 sĘnĘIĘndaNi
sentetiN yaĒOar NuOOanĘOaEiOir. MineraO EazOĘ Yeya yarĘ sentetiN Eir motor yaĒĘ NuOOanĘOmasĘ motor yaĒĘ deĒiĲimi EaNĘmĘndan Nöt» Eir EaNĘm sonuFu JetireFeNtir.
3  $P, en y»NseN NaOite ,L6$C (n Y»NseN Yeya $C($ $5B5 7am sentetiN! NaOitesindeNi motor yaĒĘnĘ JereNtirir. DaKa d»Ĳ»N NaOiteye saKip Eir motor yaĒĘ YarĘ sentetiN daKiO mineraO
yaĒOar NuOOanĘOĘyorsa motor yaĒĘ Ye motor yaĒĘ IiOtresi Nöt» EaNĘm NoĲuOOarĘnda EeOirtiOene
Jöre deĒiĲtiriOmeOidir.
4  ÖneriOen 6$( YisNozite numaraOarĘna 14 noOu sayIada EaNĘnĘz.
5  FrenOeme perIormansĘnĘn Ye $B6  (6C perIormansĘnĘn en iyi d»zeyde tutuOaEiOmesi i¦in
EeOirtiOen teNniN özeOOiNOere uyJun oriMinaO Iren KidroOiĒi NuOOanmanĘzĘ taYsiye ederiz. 6tandart 6$( -1704 D27-4 L9 ,624925 CL$66-6 Ye FM966116 D27-4
1
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Önerilen SA( Yiskozite numarasĘ
'Ô..AT
YaĒ seYi\elerini kontrol etmeGen Ye\a \aĒlarĘ EoĲaltmaGan µnFe GolGurma tapasĘ
EoĲaltma tapasĘ Ye\a \aĒ ¦uEuĒu GeliĒi ¦eYresini Gaima temizleme\i unutma\ĘnĘz %u
µzellikle tozlu Ye kumlu Eµlgeler i¦in Ye araFĘn asIaltsĘz \ollarGa kullanĘlGĘĒĘ GurumlarGa µnemliGir TapalarĘn Ye \aĒ ¦uEuĒunun etraIĘnĘn temizlenmesi toz Ye kirin motorun Ye GiĒer mekanizmalarĘn i¦ine giGerek Kasara \ol a¦masĘna engel olur
Motor yaĒĘnĘn YisNozitesi NaOĘnOĘĒĘ yaNĘt eNonomisini Ye soĒuN KaYaOarda ¦aOĘĲtĘrmayĘ motorun ¦aOĘĲtĘrĘOmasĘ Ye motor yaĒĘnĘn aNĘĲNanOĘĒĘ etNiOer. D»Ĳ»N YisNoziteOi motor
yaĒOarĘ daKa iyi Eir yaNĘt eNonomisi Ye soĒuN KaYa perIormansĘ saĒOarOar anFaN sĘFaN
KaYaOarda yeterOi Eir yaĒOama eOde etmeN i¦in y»NseN yisNoziteOi motor yaĒOarĘ JereNir.
ÖneriOenin dĘĲĘndaNi YisNoziteOerde Eir yaĒ NuOOanĘOmasĘ motorun Kasara uĒramasĘna neden oOaEiOir.
YaĒ se¦erNen araFĘnĘzĘn Eir sonraNi yaĒ deĒiĲimine Nadar ¦aOĘĲaFaĒĘ sĘFaNOĘN ĲartOarĘnĘ Jöz
ön»ne aOĘnĘz.

7aEOodan öneriOen YisNozitedeNi yaĒĘ se¦iniz.
6ĘFaNOĘN rC
6martstream
*1.6

SA( Yiskozite numaralarĘ i¦in sĘFaklĘk aralĘĒĘ
-30
-20
-10
0
10
20
30
0W-20
5W-30
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ARA TANITIM NUMARASI
ǣVINǤ

ARA SERTÔ)ÔKASYON
ETÔKETÔ


ìasL QXmarasĘ

OCN7010006

OCN7010005

9,N numarasĘ ayrĘFa ön JöĒ»s paneOinin
»st»nde Eir pOaNaya da yazĘOmĘĲtĘr. POaNa »zerindeNi numara ara¦ dĘĲĘndan ön
Famdan NoOayFa Jör»OeEiOir.
Numara ön saĒ NoOtuĒun aOtĘna döĲeme
»st»ne iOiĲtiriOmiĲtir. NumarayĘ NontroO etmeN i¦in NapaĒĘ a¦ĘnĘz.

9,N etLNetL Yarsa

6»r»F»n»n Yeya ön yoOFunun yanĘndaNi
orta direNte EuOunan ara¦ sertiIiNasyon
etiNeti araFĘn tanĘtĘm numarasĘnĘ 9,N
EeOirtir.

LASTÔK ÖZELLÔKLERÔ VE
%ASIN ETÔKETÔ

SROGaQ 'LreNsL\RQ

OCN7010010/

9,N numarasĘ ayrĘFa ön JöĒ»s paneOinin
»st»nde Eir pOaNete de yazĘOmĘĲtĘr. POaNa
»zerindeNi numara ön Famdan NoOayFa
Jör»OeEiOir.

OCN7010009/


SaĒGaQ 'LreNsL\RQ

OCN7010009AU

Yeni HyundaiŔniz iOe EirOiNte YeriOen OastiN
normaO s»r»Ĳ sĘrasĘnda en iyi perIormansĘ
saĒOayaFaN ĲeNiOde se¦iOmiĲtir.
2rta s»tunun s»r»F» taraIĘnda EuOunan
OastiN etiNetinde araFĘnĘz i¦in öneriOen OastiN KaYa EasĘn¦OarĘ YeriOmeNtedir.
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Bir BaNĘĲta $raFĘnĘz

MOTOR NUMARASI

KLÔMA KOMPRESÖR
ETÔKETÔ

OCN7010007

Motor numarasĘ motor EOoĒu »zerine ĲeNiOde JösteriOdiĒi JiEi EasĘOmĘĲtĘr.
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O,G019029/

Bir Nompresör etiNetinde modeO tedariN¦i par¦a numarasĘ »retim numarasĘ
soĒutuFu madde 1 Ye soĒutuFu yaĒĘ 2
JiEi EiOJiOeri i¦eren Nompresör tipi yazĘOĘdĘr.

02
YAKIT ETÔKETÔ ǣVARSAǤ
YaNĘt etiNeti yaNĘt doOum NapaĒĘna yerOeĲtiriOmiĲtir.

O70048455/

$. .urĲunsuz Eenzin oNtan oranĘ Benzin
1. R2NR2=  2Ntan 6ayĘsĘ $raĲtĘrmasĘ
R2N- ResearFK 2Ftane NumEer
2. RM 2 $.,  9uruntu ÖnOeme
ÔndeNsi
B. BenzinOi yaNĘtOar i¦in tanĘmOayĘFĘOar
Ã Bu semEoO NuOOanĘOaEiOir yaNĘt anOamĘna JeOir. BaĲNa yaNĘt NuOOanmayĘn.
C. DetayOĘ EiOJi i¦in 1. EöO»mdeNi ŖYaNĘt
JereNsinimOeriŖ Nonusuna EaNĘnĘz.

UY*UNLUK %EYANI ǣVARSAǤ

Örnek

$raFĘn radyo IreNans EiOeĲenOeri 19955
(C YönerJesinin diĒer iOJiOi ĲartOarĘ Ye JereNOiOiNOerine uyJundur.
retiFi uyJunOuN EeyanĘ daKiO daKa IazOa
EiOJiye HY8ND$, ZeE sitesinden uOaĲaEiOirsiniz
KttpserYiFe.Kyundai-motor.Fom
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3. Güvenlik Sistemi
Bu Eölüm kendinizi ve yolcularĘnĘzĘ nasĘl koruyacaĒĘnĘz KakkĘnda Eilgiler içermektedir. Koltuk ve emniyet kemerlerinizi nasĘl doĒru kullanacaĒĘnĘzĘ ve Kava yastĘklarĘnĘzĘn nasĘl çalĘĲtĘĒĘnĘ açĘklamaktadĘr.
AyrĘca Eu Eölüm aracĘnĘzdaki EeEekleri ve çocuklarĘ doĒru Ĳekilde nasĘl oturtacaĒĘnĘzĘ açĘklamaktadĘr.
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Güvenlik Sistemi

ÖNEMLÔ *VENLÔK UYARILARI
Bu Eölümde ve kĘlavuzun Eütününde Eirçok güvenlik önlemi ve önerileri bulacaksĘnĘz. Bu bölümdeki güvenlik önlemleri
en önemli önlemler arasĘnda bulunmaktadĘr.

(mni\et kemerinizi Gaima takĘnĘz
Emniyet kemeri tüm kaza tipleri için en
iyi korunma yönteminizdir. Hava yastĘklarĘ
emniyet kemerlerinin yerini almak için deĒil onlara destek olmak için tasarlanmĘĲtĘr. Bu nedenle aracĘnĘz Kava yastĘklarĘ ile
donatĘlmĘĲ olmasĘna raĒmen DAÔMA sizin
ve yolcularĘnĘzĘn emniyet kemerlerinin takĘldĘĒĘndan ve bunun doĒru Ĳekilde yapĘldĘĒĘndan emin olunuz.

Tüm çocuklara emniyet kemeri
takĘlmalĘGĘr
13 yaĲ altĘndaki bütün çocuklar aracĘnĘzda
ön koltuĒa deĒil arka koltuĒa ve doĒru
Ĳekilde korunmuĲ olarak oturtulmalĘdĘr.
Bebeklerin ve küçük çocuklarĘn uygun
bir Çocuk Emniyet koltuĒu ile güvenli bir
Ĳekilde koltuĒa baĒlanmasĘ gerekir. DaKa
büyük çocuklar için çocuk koltuĒu olmadan emniyet kemerini kullanabilecekleri
duruma gelinceye kadar kucakomuz kemerli bir çocuk koltuĒu kullanĘlmalĘdĘr.

+aYa yastĘĒĘ teKlikeleri
Hava yastĘklarĘ Kayat kurtarĘrken bir yandan da onlara çok yakĘn oturan veya kemerleri doĒru Ĳekilde takĘlmamĘĲ yolcular
için ciddi Katta ölümcül yaralanmalara da
neden olabilir. Bebekler küçük çocuklar
ve kĘsa boylu yetiĲkinler açĘlan bir Kava
yastĘĒĘndan en büyük yaralanma riski taĲĘyan gruptur. Bu kĘlavuzdaki bütün talimat
ve uyarĘlara uyunuz.

Sürücünün Gikkatinin GaĒĘlmasĘ
Sürücünün dikkatinin daĒĘlmasĘ özellikle
deneyimsiz sürücüler için ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir teKlike oluĲturur.
Direksiyondayken güvenlik en öncelikli
Kusus olmalĘ ve sürücüler uyku Kali nesnelere ulaĲmaya çalĘĲma bir Ĳeyler yeme
kiĲisel bakĘm diĒer yolcular ve cep teleIonu kullanma gibi pek çok potansiyel dikkat daĒĘtĘcĘnĘn IarkĘnda olmalĘdĘr.
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Gözlerini ve dikkatlerini yoldan ayĘrdĘklarĘnda veya araç kullanma dĘĲĘndaki Iaaliyetlere odaklanmak üzere ellerini direksiyondan çektiklerinde sürücülerin
dikkatleri daĒĘlabilir. Dikkat daĒĘlmasĘnĘ
ve kaza riskinizi azaltmak için:
ś 7aĲĘnabilir ciKazlarĘnĘzĘ (MP3 çalar teleIon navigasyon ciKazlarĘ vb.) DAÔMA
aracĘnĘz park Kalindeyken veya güvenli
Ĳekilde dururken ayarlayĘnĘz.
ś 7aĲĘnabilir ciKazĘnĘzĘ SADECE kanunlarĘn izin verdiĒi ve ĲartlarĘn güvenli kullanĘma olanak verdiĒi zamanlarda kullanĘnĘz.
Araç sürerken ASLA mesaM veya e-posta
göndermeyiniz. Birçok ülkede sürücülerin araç kullanĘrken mesaM atmasĘnĘ
yasaklayan kanunlar vardĘr. BazĘ ülkeler
ve ĲeKirler sürücülerin teleIonlarĘnĘ elde
tutarak kullanmasĘnĘ da yasaklamaktadĘr.
ś ASLA mobil ciKaz kullanarak sürüĲ dikkatinizi daĒĘtmayĘnĘz. YolcularĘnĘza ve
yoldaki diĒer kiĲilere karĲĘ daima elleriniz direksiyonda gözleriniz ve dikkatiniz yolda olacak Ĳekilde güvenli Ĳekilde
araç sürme sorumluluĒunuz vardĘr.

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

AracĘnĘzĘn güYenli GurumGa
tutulmasĘ
Patlayan bir lastik veya mekanik bir arĘza
son derecede teKlikeli olabilir. Bu tür sorunlarĘn meydana gelme olasĘlĘĒĘnĘ azaltmak için lastik KavalarĘnĘ ve durumunu
sĘk sĘk kontrol ediniz ve bütün periyodik
bakĘmlarĘ yaptĘrĘnĘz.
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KOLTUKLAR

Araçtaki meYcut µzellik ĲekilGekinGen IarklĘ olaEilir

Sürücü koltuĒu
(1) Ôleri ve geri
(2) Koltuk arkalĘĒĘ eĒimi
(3) Koltuk minderi yüksekliĒi
(4) Koltuk minderi açĘsĘ
(5) Bel desteĒi

OCN7030001L

Ön yolcu koltuĒu 
(1) Ôleri ve geri
(2) Koltuk arkalĘĒĘ eĒimi
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Güvenlik önlemleri
KoltuklarĘ güvenli ve raKat bir pozisyonda
oturacak Ĳekilde ayarlamak kaza sĘrasĘnda emniyet kemerleri ve Kava yastĘklarĘyla
birlikte sürücü ve yolcu güvenliĒinin saĒlanmasĘnda önemli bir rol oynar.

UYARI
.oltuk ile yolcu arasĘnGaki sürtünmeyi
azaltan Eir minGer kullanmayĘnĘz .aza
sĘrasĘnGa veya ani Eir GuruĲta yolcunun
gövGesi emniyet kemeri ile koltuk arasĘnGan kayaEilir (mniyet kemeri Güzgün
ĲekilGe çalĘĲamayacaĒĘ için ciGGi veya
ölümcül yaralanmalar meyGana geleEilir
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+DYD\DVWĘNODUĘ
AçĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ yüzünden yaralanma riskini azaltmak için önlemler
alabilirsiniz. Bir Kava yastĘĒĘna çok yakĘn
oturmak Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ durumunda yaralanma riskini büyük ölçüde
arttĘrĘr. KoltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan mümkün olduĒu kadar geriye ancak
yine de aracĘn kontrolünü saĒlayabileceĒiniz bir noktaya kadar çekiniz.

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

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

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

UYARI
.oltuĒunuzu ayarlarken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Araç Kareket Kalinde iken ASLA koltuĒu ayarlamaya çalĘĲmayĘnĘz .oltuk
Eeklenmeyen Eir Kareket yaparak araç
kontrolünü kayEetmenize Eu da Eir
kazaya neden olaEilir
ś Ön koltuklarĘn altĘna KerKangi Eir Ĳey
koymayĘnĘz Sürücünün ayak Eölümünde duran nesneler pedallarĘn kullanĘlmasĘnĘ engelleyeEilir ve Eir kazaya
neden olaEilir
ś +erKangi Eir Ĳeyin koltuĒun normal
pozisyonunu ve düzgün Eir Ĳekilde
kilitlenmesini engellemesine izin vermeyiniz
ś Zemine veya koltuk üzerine çakmak
koymayĘnĘz .oltuĒu Kareket ettirdiĒiniz zaman çakmaktan gaz kaçaEilir ve
yangĘna neden olaEilir
ś .oltuklarĘn altĘna veya koltukla orta
konsol arasĘna sĘkĘĲan küçük nesneleri
alĘrken çok dikkatli olunuz .oltuk mekanizmasĘnĘn keskin kenarlarĘ elinizi
kesileEilir veya yaralayaEilir
ś Arka koltuklarda oturan kiĲiler varsa
ön koltuk konumunu ayarlarken dikkatli olunuz
ś AyarladĘktan sonra koltuĒun yerine
oturduĒundan emin olunuz Aksi takdirde koltuk Eeklenmedik Eir Ĳekilde
kazaya seEeEiyet verecek Eiçimde Kareket edeEilir
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'Ô..AT
YaralanmalarĘ önlemek için
ś (mniyet kemerinizi takarken koltuĒunuzu ayarlamayĘnĘz .oltuk minderini
öne doĒru Kareket ettirmek karĘn Eölgenize kuvvetli EasĘnç uygulayaEilir
ś .oltuĒu Kareket ettirirken ellerinizin
veya parmaklarĘnĘzĘn koltuk mekanizmalarĘna takĘlmamasĘna veya sĘkĘĲmamasĘna dikkat ediniz

0DQXHOD\DUODPD YDUVD

OCN7030002

øOHULYH\DJHULD\DUODPD
KoltuĒu ileri ve geri Kareket ettirmek için:
1. Koltuk kaydĘrma ayar kolunu yukarĘ çekiniz ve tutunuz.
2. KoltuĒu istediĒiniz pozisyona kaydĘrĘnĘz.
3. Kolu bĘrakĘnĘz ve koltuĒun yerine kilitlendiĒinden emin olunuz. Kolu kullanmaksĘzĘn ileri veya geri Kareket ediniz.
Koltuk Kareket ederse düzgün Ĳekilde
kilitlenmemiĲ demektir.
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.ROWXNDUNDOÕ÷ÕH÷LPL
Koltuk arkalĘĒĘnĘ ayarlamak için:
1. HaIiIçe öne doĒru eĒiliniz ve koltuk arkalĘĒĘ yatĘrma kolunu yukarĘ kaldĘrĘnĘz.
2. Dikkatle koltuĒa yaslanĘnĘz ve koltuk
arkalĘĒĘnĘ istediĒiniz pozisyona ayarlayĘnĘz.
3. Kolu bĘrakĘnĘz ve koltuk arkalĘĒĘnĘn yerine kilitlendiĒinden emin olunuz. (Koltuk arkalĘĒĘnĘn kilitlenmesi için kolun
oriMinal konumuna dönmesi GEREKÔR.)
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.oltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrma
Araç Kareket Kalinde iken koltuk arkalĘĒĘ
yatĘrĘlmĘĲ konumda oturmak teKlikeli olabilir. KoltuĒunuzun sĘrtĘnĘ yatĘrdĘĒĘnĘzda
kemerle baĒlĘ olsanĘz bile baĒlama sistemlerinizin (emniyet kemerleri veveya
Kava yastĘklarĘ) koruma kabiliyeti ciddi
Ĳekilde azalĘr.

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken ASLA koltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmeyin
.oltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmek
Eir çarpĘĲma veya ani Iren durumunda
ciddi Katta ölümcül Ĳekilde yaralanma
riskinizi arttĘrĘr
Sürücü ve yolcular 'AÔ0A arkalarĘna
yaslanmĘĲ olarak emniyet kemerleri takĘlĘ ve koltuklarĘ dik durumda oturmalĘdĘr

OCN7030004

.ROWXN PLQGHUL \NVHNOLN D\DUÕ VUF
NROWX÷XLoLQYDUVD
ś Koltuk minderini alçaltmak için kolu birkaç kez aĲaĒĘ itiniz.
ś Koltuk minderini kaldĘrmak için kolu birkaç kez yukarĘ çekiniz.

Emniyet kemerlerinin düzgün çalĘĲmasĘ
için baseninize ve göĒsünüze sĘkĘca oturmasĘ gerekir. Koltuk arkalĘĒĘ yatĘrĘldĘĒĘ
zaman emniyet kemeri göĒsünüze tam
oturmayacaĒĘ için görevini yapamaz. Emniyet kemeri gövdenizi tutmayacaĒĘ için
yararlĘ olamaz.
Bir kaza sĘrasĘnda boyun yaralanmasĘna
ve diĒer baĲka yaralanmalara neden olacak Ĳekilde emniyet kemerinden öne kayabilirsiniz.
KoltuĒun sĘrtĘ ne kadar yatĘrĘlĘrsa yolcunun kalçalarĘnĘn kemerin altĘndan kayma
ve boynunun omuz kemerine çarpma riski
o kadar artar.
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(OHNWULNOLD\DUODPD YDUVD

UYARI
ASLA çocuklarĘ aracĘn içinde yalnĘz EĘrakmayĘnĘz ocuklar ayarlama düĒmelerine yanlĘĲlĘkla EasaEilirler ve koltuk
Kareket ederken koltuk mekanizmalarĘna takĘlaEilirler

'Ô..AT
.oltuk KasarĘnĘ önlemek için
ś .oltuklar en uç konuma geldiĒinde
ayar düĒmesine EasmayĘ EĘrakĘnĘz
ś 0otor kapatĘldĘktan sonra çok Iazla koltuk ayarlamasĘ yapmayĘnĘz %u
akünün EoĲalmasĘna neden olaEilir
ś Ôki veya daKa Iazla koltuĒu aynĘ anda
çalĘĲtĘrmayĘnĘz %u elektrik arĘzasĘ ile
sonuçlanaEilir
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øOHULYH\DJHULD\DUODPD
KoltuĒu ileri ve geri Kareket ettirmek için:
1. Kumanda düĒmesini ileri veya geriye
doĒru itiniz.
2. Koltuk istenilen konuma geldiĒinde
düĒmeyi bĘrakĘnĘz.

OCN7030006

.ROWXNDUNDOÕ÷ÕH÷LPL
Koltuk arkalĘĒĘnĘ ayarlamak için:
1. Kumanda düĒmesini ileri veya geriye
doĒru itiniz.
2. Koltuk arkalĘĒĘ istenilen konuma geldiĒinde düĒmeyi bĘrakĘnĘz.

3-8

03
.oltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrma
Araç Kareket Kalindeyken yatar konumda
olmak teKlikelidir. Emniyet kemeri takĘlĘ
olsa bile emniyet sisteminizin (emniyet
kemerleri ve Kava yastĘklarĘ) korumasĘ
koltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrmanĘzla önemli ölçüde azalĘr.

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken ASLA koltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmeyiniz
.oltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmek
Eir çarpĘĲma veya ani Iren durumunda
ciddi Katta ölümcül Ĳekilde yaralanma
riskinizi arttĘrĘr
Sürücü ve yolcularĘn 'AÔ0A koltuklarĘnĘn arkasĘ dik kemerleri doĒru Ĳekilde
EaĒlanmĘĲ olarak oturmalarĘ gerekir
Emniyet kemerlerinin düzgün çalĘĲmasĘ
için kalçalarĘnĘzĘn ve göĒsünüzün üzerinden geçmesi gereklidir. Koltuk arkalĘĒĘ
yatĘrĘldĘĒĘ zaman emniyet kemeri göĒsünüze tam oturmayacaĒĘ için görevini
yapamaz. Emniyet kemeri gövdenizi tutmayacaĒĘ için yararlĘ olamaz. Bir kaza sĘrasĘnda boyun yaralanmasĘna ve diĒer baĲka yaralanmalara neden olacak Ĳekilde
emniyet kemerinden öne kayabilirsiniz.
KoltuĒun sĘrtĘ ne kadar yatĘrĘlĘrsa yolcunun kalçalarĘnĘn kemerin altĘndan kayma
ve boynunun omuz kemerine çarpma riski
o kadar artar.

OCN7030007

.ROWXNPLQGHUL\DWÕUPD YDUVD
Minderin ön kĘsmĘnĘn açĘsĘnĘ deĒiĲtirmek
için:
Koltuk minderinin ön kĘsmĘnĘ yükseltmek
veya alçaltmak için kumanda düĒmesinin
ön kĘsmĘnĘ yukarĘ doĒru itiniz.
Koltuk istenilen konuma geldiĒinde düĒmeyi bĘrakĘnĘz.
.ROWXNPLQGHUL\NVHNOL÷L YDUVD
Koltuk minderinin yüksekliĒini deĒiĲtirmek için:
Koltuk minderini yükseltmek veya alçaltmak için kumanda düĒmesinin arka kĘsmĘnĘ yukarĘ doĒru itiniz.
Koltuk istenilen konuma geldiĒinde düĒmeyi bĘrakĘnĘz.

3-9

Güvenlik Sistemi

Arka koltuklar

$UNDNROWXĒXQNDWODQPDVĘ YDUVD
Arka koltuk arkalĘklarĘ uzun eĲyalarĘn taĲĘnmasĘnĘ kolaylaĲtĘrmak ya da aracĘn bagaM kapasitesini arttĘrmak için katlanabilir.

UYARI
OCN7030008

%HOGHVWH÷L YDUVD
ś Bel desteĒi düĒmesine basĘlarak bel
desteĒi ayarlanabilir.
ś DesteĒi arttĘrmak için düĒmenin (1) ön
kĘsmĘna desteĒi azaltmak için düĒmenin (2) arka kĘsmĘna basĘnĘz.

.ROWXNFHEL YDUVD

ś Araç Kareket Kalindeyken yolcularĘn
katlanmĘĲ koltuk arkalĘĒĘ üzerine oturmasĘna asla izin vermeyiniz %u uygun
Eir oturma pozisyonu deĒildir ve Eu
pozisyonda emniyet kemerleri kullanĘlamaz %u durum Eir kaza veya ani
durma sĘrasĘnda ciddi yaralanmalara
ve Katta ölüme neden olaEilir
ś .atlanĘr koltuk arkalĘĒĘnda taĲĘnan
eĲyalar ön koltuklarĘn üst seviyesini
aĲmamalĘdĘr Aksi takdirde ani durma
sĘrasĘnda yükler öne kayaEilir ve yaralanmaya veya zarara neden olaEilir

OCN7030016

Koltuk arkalĘĒĘ cebi ön yolcu koltuklarĘnĘn
arkasĘnda bulunur.

'Ô..AT
.oltuk ceplerine aĒĘr veya keskin nesneler koymayĘnĘz %unlar kaza sĘrasĘnda
cepten çĘkaEilir ve oturanlarĘ yaralayaEilir

3-10

OCN7030019

Arka koltuk arkalĘĒĘnĘ katlamak için:
1. Ön koltuĒu dik duruma getiriniz ve gerekirse ileriye kaydĘrĘnĘz.
2. Arka koltuk baĲlĘklarĘnĘ en alt konuma
getiriniz.

03
UYARI

OCN7030022

3. BagaMda bulunan koltuk arkalĘĒĘ katlama kolunu (1) çekiniz.

Arka koltuk arkalĘĒĘnĘ katlanmĘĲ konumdan dik konuma getirirken koltuk arkalĘĒĘnĘ tutunuz ve yavaĲça geri döndürünüz ArkalĘĒĘn üst kĘsmĘnĘ iterek koltuk
arkalĘĒĘnĘn dik konumuna tamamen kilitlendiĒinden emin olunuz Aksi Kalde
Eir kaza veya ani durma Kalinde kilitlenmemiĲ koltuk arkalĘĒĘ Eüyük Eir kuvvetle
ileri doĒru Kareket ederek eĲyalarĘn yolcu kaEinine IĘrlamasĘna neden olaEilir
Eu da ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanaEilir

UYARI
(ĲyalarĘ uygun Eir Ĳekilde emniyet altĘna
alĘnmadĘklarĘ sürece arka koltuklara yerleĲtirmeyiniz Aksi Kalde Eir çarpĘĲma sĘrasĘnda ciddi yaralanmalara veya ölüme
yol açĘlaEilecek Ĳekilde ön taraItakilere
çarpaEilirler

UYARI
OCN7030021

4. Koltuk arkalĘĒĘnĘ öne doĒru katlayĘnĘz.
5. Arka koltuĒu kullanmak için koltuk arkalĘĒĘnĘ kaldĘrĘnĘz ve arkaya doĒru itiniz.
Koltuk arkalĘĒĘnĘ klik sesi duyuluncaya
kadar iyice itiniz. Koltuk arkalĘĒĘnĘn yerine kilitlendiĒinden emin olunuz.

(Ĳya yükleme veya EoĲaltma esnasĘnda
motorun kapalĘ vites kolunun P (Park)
konumunda ve el Ireninin güvenli Eir Ĳekilde çekilmiĲ olduĒundan emin olunuz
%u adĘmlarĘn iKmal edilmesi vitesin istenmeden EaĲka Eir konuma getirilmesi
Kalinde aracĘn Kareket etmesine neden
olaEilir
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.ROGD\DQDĒĘ YDUVD

'Ô..AT
ś Arka koltuklar arasĘndan eĲya yüklerken aracĘn içine Kasar vermemek için
dikkatli olunuz
ś Arka koltuklar arasĘna eĲya yüklendiĒinde sürüĲ esnasĘnda Kareket etmesini önlemek için eĲyanĘn saEitlendiĒinden emin olunuz

UYARI
OCN7030066L

Kol dayanaĒĘ arka koltuĒun ortasĘna yerleĲtirilmiĲtir. Kol dayanaĒĘnĘ kullanmak
için koltuk arkalĘĒĘndan aĲaĒĘya doĒru
indiriniz.

8]XQLQFH\»NWDĲĘPDG»]HQL YDUVD

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

UYARI

OCN7030063L

BagaM kapaĒĘ kapatĘldĘĒĘnda bagaMa uygun olmayan uzunince yükleri (kayaklar
direkler vs.) yerleĲtirmek için ilave kargo
yeri saĒlanmĘĲtĘr.
1. Kol dayanaĒĘnĘ aĲaĒĘ indiriniz.
2. AyĘrma kolunu aĲaĒĘya iterken kapaĒĘ
aĲaĒĘ doĒru çekiniz.
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(Ĳya yükleme
(Ĳya yükleme veya EoĲaltma esnasĘnda
motorun kapalĘ vites kolunun P (Park)
konumunda ve el Ireninin güvenli Eir Ĳekilde çekilmiĲ olduĒundan emin olunuz
%u adĘmlarĘn iKmal edilmesi vitesin istenmeden EaĲka Eir konuma getirilmesi
Kalinde aracĘn Kareket etmesine neden
olaEilir

03
'Ô..$7

.oltuk EaĲlĘĒĘ
AracĘn ön ve arka koltuklarĘnda ayarlanabilir koltuk baĲlĘklarĘ vardĘr. Koltuk baĲlĘklarĘ yolcular için konIor saĒlar Iakat daKa
da önemlisi bunlar kaza sĘrasĘnda özellikle
de arkadan darbeli bir çarpĘĲma Kalinde
yolcularĘ boyun travmalarĘndan ve diĒer
omurga yaralanmalarĘndan korur.

UYARI

ASLA koltuk EaĲlĘklarĘna vurmayĘnĘz
veya EaĲlĘklarĘ çekmeyiniz

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

.aza anĘnda ciddi yaralanma veya ölüm
riskini azaltmak için EaĲlĘklarĘ ayarlarken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AracĘ çalĘĲtĘrmadan ÖN&( daima tüm
yolcularĘn koltuk EaĲlĘklarĘnĘ düzgün
Ĳekilde ayarlayĘnĘz

ODN8039067L

ś BaĲlĘklarĘn ortasĘ gözlerin tepesiyle aynĘ
yüksekliĒe gelecek Ĳekilde koltuk baĲlĘklarĘnĘ ayarlayĘnĘz.
ś Araç Kareket Kalindeyken ASLA sürücü
koltuk baĲlĘĒĘnĘ ayarlamayĘnĘz.
ś Koltuk baĲlĘĒĘnĘ mümkün olduĒunca
yolcunun baĲĘna yakĘn olacak Ĳekilde
ayarlayĘnĘz. 9ücudu koltuk arkalĘĒĘndan
uzaklaĲtĘran bir koltuk minderi kullanmayĘnĘz.
ś Koltuk baĲlĘĒĘnĘ ayarladĘktan sonra daima yerine kilitlendiĒinden emin olunuz.
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'Ô..$7

QNROWXNEDĲOĘNODUĘ

OCN7030064L

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

OCN7030010

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

3-14

OHI038136

KoltuĒu koltuk baĲlĘĒĘ ve koltuk minderi
kaldĘrĘlmĘĲ olarak öne doĒru yatĘrĘrsanĘz
koltuk baĲlĘĒĘ güneĲliĒe veya aracĘn diĒer
parçalarĘna temas edebilir.

03

A Tipi


A Tipi

OCN7030012


B Tipi

OCN7030014


B Tipi

OCN7030013

dÕNDUWPD7HNUDUWDNPD
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ çĘkarmak için:
1. Koltuk arkalĘĒĘnĘ (2) koltuk arkalĘĒĘ yatĘrma kolunu veya düĒmesini (1) kullanarak yatĘrĘnĘz.
2. BaĲlĘĒĘ mümkün olduĒu kadar yükseltiniz.
3. BaĲlĘĒĘ yukarĘ doĒru çekerken (4) baĲlĘk
serbest bĘrakma düĒmesine (3) basĘnĘz.

UYARI
ASLA EaĲlĘĒĘ çĘkartĘlmĘĲ veya ters oturur
poziyonda Eir koltukta kimsenin yolculuk etmesine izin vermeyiniz

OCN7030015

.ROWXNEDúOÕ÷ÕQÕWHNUDUWDNPDNLoLQ
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ çĘkarmak için:
1. Koltuk arkalĘĒĘnĘ yatĘrĘnĘz.
2. Serbest bĘrakma düĒmesine (1) basarken baĲlĘk çubuklarĘnĘ (2) deliklere yerleĲtiriniz.
3. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ uygun yüksekliĒe ayarlayĘnĘz.
4. Koltuk arkalĘĒĘnĘ (4) koltuk arkalĘĒĘ yatĘrma mandalĘnĘ veya düĒmesini (3)
kullanarak yatĘrĘnĘz.

UYARI
.oltuk EaĲlĘĒĘnĘ tekrar takĘp düzgün Eir
Ĳekilde ayarladĘktan sonra daima kilitlendiĒinden emin olunuz
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.oltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ ve
KavalandĘrmalĘ koltuklar

$UNDNROWXNEDĲOĘNODUĘ

.ROWXNĘVĘWĘFĘODUĘ 9DUVD

SoĒuk Kavalarda koltuklarĘn ĘsĘtĘlmasĘ için
koltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ mevcuttur.

UYARI

OCN7030065L

*: varsa

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

.oltuk ĘsĘtĘcĘlarĘ özellikle uzun süre kullanĘlĘrsa düĲük sĘcaklĘklarda Eile &Ô''Ô
YANI.LARA neden olaEilir
Yolcular koltuĒun çok Iazla ĘsĘndĘĒĘnĘ
KissedeEilmelidir Eöylece gerektiĒinde
ĘsĘtĘcĘyĘ kapataEilirler
SĘcaklĘk deĒiĲimini veya ciltteki acĘyĘ
Iark edemeyecek kiĲilerin özellikle aĲaĒĘdaki tip yolcularĘn çok dikkatli olmalarĘ
gerekir
ś %eEekler çocuklar yaĲlĘlar özürlüler
veya Kastanede ayakta tedavi gören
Kastalar
ś +assas cilde saKip veya cildi kolay yanan kiĲiler
ś %itkin kiĲiler
ś SarKoĲ kiĲiler
ś ReKavet ve uyku Kali veren ilaçlarĘ kullanmĘĲ kiĲiler

OCN7030017

<NVHNOLND\DUÕ
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ yükseltmek için:
1. Ôstenen konuma (1) doĒru yukarĘ çekiniz.
Koltuk baĲlĘĒĘnĘ yükseltmek için:
1. Koltuk baĲlĘĒĘ desteĒi üzerindeki serbest bĘrakma tuĲunu (2) basĘlĘ tutunuz.
2. Koltuk baĲlĘĒĘnĘ istediĒiniz konuma (3)
indiriniz.
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UYARI
.oltuk ĘsĘtĘcĘsĘ çalĘĲĘrken Eattaniye veya
koltuk minderi giEi ĘsĘ yalĘtĘmĘ yapan
nesneleri ASLA koltuĒun üzerine koymayĘnĘz %u durumda koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ aĲĘrĘ
ĘsĘnarak yanĘklara veya koltuĒun Kasar
görmesine neden olaEilir

03
'Ô..$7
Koltuk ĘsĘtĘcĘlarĘnĘn ve koltuklarĘn Kasar
görmesini önlemek için:
ś KoltuklarĘ temizlemek amacĘyla asla
boya tineri benzen alkol veya benzin
gibi bir solvent kullanmayĘnĘz.
ś Koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklara
aĒĘr veya keskin nesneler koymayĘnĘz.
ś Koltuk kĘlĘIĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz. Aksi Kalde koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ veya KavalandĘrma sistemi Kasar görebilir.

Ön
Ǵ
A Tipi

Motor çalĘĲĘr durumda iken sürücü koltuĒu veya ön yolcu koltuĒunu ĘsĘtmak için
ilgili düĒmelerden birine basĘnĘz.
Normal Kavalarda veya koltuk ĘsĘtma iĲlemi istenmediĒinde düĒmeler kapalĘ durumda tutulmalĘdĘr.
ś Manual sĘcaklĘk kontrolü
DüĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda koltuk ĘsĘ
ayarĘ aĲaĒĘdaki Ĳekilde deĒiĲir:
- Ön Koltuk
KAPALI
DìK (

YÜKSEK (
)

ORTA (

)
)

- Arka koltuk
KAPALI ƟYÜKSEK (

) Ɵ DÜìÜK (

)

OCN7030023

Ǵ
B Tipi

OCN7030024


Arka

OCN7030025
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ś Otomatik SĘcaklĘk kontrolü
Koltuk ĘsĘtĘcĘ manuel olarak açĘldĘktan
sonra düĲük sĘcaklĘk yanĘklarĘnĘ önlemek için koltuk sĘcaklĘĒĘnĘ otomatik olarak kontrol etmeye baĲlar.
- Ön Koltuk
KAPALI
ơ
DÜìÜK (

Ɵ

YÜKSEK (

)

Ƣ 30 DAKÔKA
) Ơ ORTA (
)
60 DAKÔKA

- Arka koltuk

OCN7030026

KAPALI Ɵ YÜKSEK (

) Ɵ DÜìÜK (

)

30 DAKÔKA

Fan KĘzĘnĘ düĒmesine basarak manuel
arttĘrabilirsiniz. Ancak kĘsa bir süre sonra
tekrar otomatik moda döner.
ś Koltuk ĘsĘtĘcĘ çalĘĲĘrken düĒmeye 15 saniyeden Iazla bastĘĒĘnĘzda koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ kapanĘr.
ś Koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ kontak ON konumuna
getirildiĒinde OFF durumuna döner.
Bununla birlikte Otomatik KonIor Kontrolü Ionksiyonu AÇIK konumdaysa sürücü koltuk ĘsĘtĘcĘsĘ ortam sĘcaklĘĒĘna
baĒlĘ olarak açĘlĘp kapanacaktĘr.
ś Otomatik KonIor Kontrolü (yalnĘz sürücü koltuĒu için varsa)
Koltuk ĘsĘtĘcĘ motor çalĘĲĘmasĘ sĘrasĘnda ortam sĘcaklĘĒĘna baĒlĘ olarak koltuk
sĘcaklĘĒĘnĘ otomatik olarak kontrol eder.
Koltuk ĘsĘtĘcĘ düĒmesine basĘldĘĒĘnda
koltuk ĘsĘtĘcĘsĘnĘn manuel olarak kontrol
edilmesi gerekecektir. Bu Ionksiyonun
kullanĘlmasĘ için A9N sistemi ekranĘndaki Ayarlar menüsünden etkinleĲtirilmesi gerekir. DetaylĘ bilgi için ayrĘca
verilen Araç bilgi-eĒlence sistemi kĘlavuzuna bakĘnĘz.
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QKDYDODQGĘUPDOĘNROWXN YDUVD

Koltuk minderlerinin ve koltuk arkalĘklarĘnĘn yüzeyindeki küçük Kava deliklerinden
üIlenen Kava ile KavalandĘrmalĘ koltuklar
ön koltuklarĘn soĒutulmasĘnĘ saĒlar.
HavalandĘrmalĘ koltuĒun çalĘĲmasĘnĘn
istenmediĒi zaman düĒmeyi KAPALI konumda tutunuz.
Motor çalĘĲĘr durumda iken sürücü koltuĒu veya ön yolcu koltuĒunu soĒutmak için
düĒmeye basĘnĘz.

03
ś DüĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda Kava akĘĲĘ
aĲaĒĘdaki Ĳekilde deĒiĲir:
KAPALI
DÜìÜK (

YÜKSEK (
)

ORTA (

)
)

ś HavalandĘrmalĘ koltuk çalĘĲĘrken düĒmeye 15 saniyeden Iazla bastĘĒĘnĘzda
çalĘĲma durur.
ś HavalandĘrmalĘ koltuk özelliĒi kontak
Ker ON (AÇIK) konumuna getirildiĒinde OFF (KAPALI) konumuna geri döner. Bununla birlikte Otomatik KonIor
Kontrolü Ionksiyonu AÇIK konumdaysa
sürücü koltuk KavalandĘrmasĘ ortam sĘcaklĘĒĘna baĒlĘ olarak açĘlĘp kapanacaktĘr.
ś Otomatik KonIor Kontrolü (yalnĘz sürücü koltuĒu için varsa)
HavalandĘrmalĘ koltuk motor çalĘĲĘmasĘ
sĘrasĘnda ortam sĘcaklĘĒĘna baĒlĘ olarak koltuk sĘcaklĘĒĘnĘ otomatik olarak
kontrol eder. HavalandĘrma koltuk düĒmesine basĘldĘĒĘnda koltuk ĘsĘtĘcĘsĘnĘn
manuel olarak kontrol edilmesi gerekecektir. Bu Ionksiyonun kullanĘlmasĘ
için bilgi-eĒlence sistemi ekranĘndaki
Ayarlar menüsünden etkinleĲtirilmesi
gerekir. DetaylĘ bilgi için ayrĘca verilen
Araç bilgi-eĒlence sistemi kĘlavuzuna
bakĘnĘz.

'Ô..$7
+avalandĘrmalĘ koltuk KasarĘnĘ önlemek
için
ś +avalandĘrmalĘ koltuĒu SA'(&( klima
sistemi devrede iken kullanĘnĘz +avalandĘrmalĘ koltuĒun klima sistemi
kapalĘ iken uzun Eir süre kullanĘlmasĘ
KavalandĘrmalĘ koltuĒun perIormansĘnĘn düĲmesine neden olur
ś .oltuklarĘ temizlemek amacĘyla asla
Eoya tineri Eenzen alkol veya Eenzin
giEi Eir solvent kullanmayĘnĘz
ś Ön koltuklarĘn ve koltuk arkalĘklarĘnĘn
yüzeyine sĘvĘ dökmekten kaçĘnĘnĘz Eu
KavalandĘrma deliklerinin tĘkanmasĘna
ve doĒru çalĘĲmamasĘna yol açaEilir
ś .oltuklarĘn altĘna plastik torEa giEi
malzemeler koymayĘnĘz %unlar Kava
giriĲini engelleyerek KavalandĘrma
kanallarĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘna
neden olaEilir
ś .oltuk kĘlĘIlarĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz %u
KavalandĘrmalĘ koltuĒa zarar vereEilir
ś +ava kanallarĘ çalĘĲmadĘĒĘ takdirde
aracĘ yeniden çalĘĲtĘrĘnĘz +erKangi Eir
deĒiĲiklik olmazsa aracĘnĘzĘ +YUN'AI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz
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EMNÔYET KEMERLERÔ
Bu bölümde emniyet kemerlerinin doĒru
kullanĘmĘ anlatĘlmaktadĘr. AyrĘca emniyet
kemeri kullanĘrken yapĘlmamasĘ gereken
Ĳeyler de açĘklanmaktadĘr.

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

UYARI
AracĘnĘz Kareket Kalindeyken T0 yolcularĘn emniyet kemeri takmasĘ gereklidir (mniyet kemerini takar ve ayarlarken aĲaĒĘdakilere dikkat ediniz
ś 1 yaĲĘn altĘndaki çocuklarĘ 'AÔ0A
arka koltukta oturtunuz ve onlarĘ doĒru Ĳekilde emniyete alĘnĘz
ś ocuklarĘn ön koltuĒa oturmasĘna
ASLA izin vermeyiniz (Ēer 1 yaĲĘndan
Eüyük Eir çocuĒun ön koltuĒa oturmasĘ mutlaka gerekiyorsa koltuĒu olaEildiĒi kadar arkaya çekiniz ve çocuĒu
koltuĒa EaĒlayĘnĘz
ś %eEek ve çocuklarĘn Eir yolcunun kucaĒĘnda taĲĘnmasĘna ASLA izin vermeyiniz
ś Araç Kareket Kalindeyken ASLA koltuĒun sĘrtĘnĘ yatĘrmayĘnĘz
ś ocuklarĘn Eir koltuĒu veya emniyet
kemerini ortak kullanmalarĘna izin
vermeyiniz
ś 2muz kemerini kolunuzun altĘndan
veya sĘrtĘnĘzĘn arkasĘndan geçirmeyiniz
ś (mniyet kemerini asla kĘrĘlacak eĲyalarĘn üzerinden geçirmeyiniz (Ēer ani
Eir Iren veya darEe meydana gelirse
emniyet kemeri Eu tür eĲyalara Kasar
vereEilir
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ś (mniyet kemeri kĘvrĘlmĘĲsa Eu kemeri kullanmayĘnĘz .ĘvrĘlmĘĲ Eir emniyet
kemeri kaza anĘnda sizi korumaz
ś (mniyet kemerinin dokumasĘ veya
metal kĘsĘmlarĘ Kasar görmüĲse Eu
kemeri kullanmayĘnĘz
ś (mniyet kemerini diĒer koltuklarĘn tokalarĘna EaĒlamayĘnĘz
ś +areket Kalindeyken emniyet kemerini ASLA çözmeyiniz %öyle Eir Kareket
aracĘn kontrolünü kayEederek kaza
yapmanĘza neden olaEilir
ś Tokaya girmiĲ KerKangi Eir maddenin
emniyet kemeri mandalĘnĘ engellememesini saĒlayĘnĘz %öyle Eir durumda
emniyet kemeri güvenli Ĳekilde yuvasĘna oturmayaEilir
ś .ullanĘcĘlar emniyet kemeri üzerinde
ayar mekanizmasĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ veya
EoĲluĒunun giderilmesini engelleyecek KiçEir deĒiĲiklik veya ekleme yapmamalĘdĘr

UYARI
+asarlĘ emniyet kemerleri ve emniyet
kemeri aksamlarĘ doĒru çalĘĲmaz AĲaĒĘdaki durumlarda kemerleri mutlaka
deĒiĲtiriniz
ś 'okumasĘ yĘpranmĘĲ yaEancĘ madde
EulaĲmĘĲ veya Kasar görmüĲse
ś 0etal kĘsĘmlarĘ Kasar görmüĲse
ś %ir kaza anĘnda emniyet kemeri takĘlĘysa daKa sonra dokuma veya mekanizmada Kasar Eelirtisi olmasa Eile
emniyet kemeri gruEu komple deĒiĲtirilmelidir

03
(mniyet kemeri uyarĘ lamEasĘ
(PQL\HWNHPHULX\DUĘVĘ

Gösterge paneli
S»r»F» Ye ön \RlFX kRltXĒX

OCN7030059

1GQA2083

6UF YH |Q \ROFX HPQL\HW NHPHUL X\DUÕ
ODPEDVÕ
Sürücüye ve ön yolcuya KatĘrlatma yapmak için motor çalĘĲtĘrma düĒmesini ON
veya START konumuna getirdiĒinizde arka
emniyet kemeri uyarĘ lambasĘ kemer takĘlĘ olsa da olmasa da yaklaĲĘk 6 saniye
boyunca yanar ve sesli bir uyarĘ verir. Bu
durumda sürücü emniyet kemeri takĘlĘ
deĒilse emniyet kemeri uyarĘsĘ yaklaĲĘk 6
saniye süreyle çalar.
Motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesi ON
veya MARì konumuna getirildiĒinde sürücü emniyet kemeri baĒlĘ deĒilse ya da
Motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesi ON
veya MARì konumuna getirildikten sonra
kemer çözülmüĲse ilgili emniyet kemeri
uyarĘ lambasĘ kemer tekrar baĒlanana kadar yanar.
EĒer emniyet kemeri takĘlĘ olmadan Kareket ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 kmsa.
altĘndayken kemerinizi çözerseniz uyarĘ
lambasĘ emniyet kemerinizi takana kadar
yanmaya devam eder.
Emniyet kemeri takĘlĘ olmadan sürmeye devam ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 100
saniye boyunca çalar ve uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘp
söner.

$UND\ROFXHPQL\HWNHPHULX\DUÕVÕ YDUVD
Arkada oturan yolculara KatĘrlatma yapmak için motor çalĘĲtĘrma düĒmesini ON
veya MARì konumuna getirdiĒinizde arka
emniyet kemeri uyarĘ lambalarĘ kemer
takĘlĘ olsa da olmasa da yaklaĲĘk 6 saniye
boyunca yanar.
Motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesi ON
veya MARì konumuna getirildiĒinde sürücü emniyet kemeri baĒlĘ deĒilse ya da
motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesi ON
veya MARì konumuna getirildikten sonra
kemer çözülmüĲse ilgili emniyet kemeri
uyarĘ lambasĘ 70 saniye boyunca yanar.
EĒer KĘzĘnĘz 20 kmsa. altĘndayken emniyet kemerinizi çözerseniz uyarĘ lambasĘ
70 saniye boyunca yanmaya devam eder.
Emniyet kemeri takĘlĘ olmadan sürmeye devam ederseniz veya KĘzĘnĘz 20 km
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz
emniyet kemeri uyarĘ alarmĘ yaklaĲĘk 35
saniye boyunca çalar ve uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘp
söner.
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(mniyet kemeri EaĒlama sistemi
$UND\ROFXNHPHUL

'Ô..$7
(Ēer emniyet kemerini makarasĘndan
yavaĲça dĘĲarĘ çekemiyorsanĘz kemeri
sĘkĘca çekiniz ve EĘrakĘnĘz
%ĘraktĘktan sonra kemeri yavaĲça dĘĲarĘ
çekeEilirsiniz

UYARI

OHI038140

(PQL\HWNHPHULQL]LED÷ODPDNLoLQ
Kemeri makarasĘndan dĘĲarĘ çekin ve metal ucunu (1) tokaya (2) sokunuz. Metal uç
tokaya kilitlendiĒinde bir ŕklikŖ sesi duyulur.
OHI038182L

OHI038137

Kucak kemeri (1) kĘsmĘnĘ kalçalarĘnĘzĘn
omuz kemeri (2) kĘsmĘnĘ ise göĒsünüzün
üzerinden geçirmeniz gerekir.
Kucak kemeri kĘsmĘ kalçalarĘnĘza tam oturacak Ĳekilde elle ayarlandĘktan sonra
emniyet kemeri otomatik olarak doĒru
uzunluĒa ayarlanĘr. Öne doĒru yavaĲ ve
yumuĲak Ĳekilde eĒildiĒinizde kemer sizinle birlikte Kareket ederek uzar.
Ani bir Iren veya darbe olduĒunda kemer
kilitlenir. Öne doĒru aĲĘrĘ KĘzla eĒilmeye
çalĘĲĘrsanĘz da kemer kilitlenecektir.
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YanlĘĲ konumlandĘrĘlmĘĲ emniyet kemerleri Eir kaza durumunda ciddi Ĳekilde
yaralanma riskini arttĘrĘr (mniyet kemerini ayarlarken aĲaĒĘdaki önlemleri
alĘnĘz
ś (mniyet kemerinin kucak kĘsmĘnĘ Eelinizin deĒil kalçanĘzĘn üzerinden tam
oturacak ve mümkün olduĒu kadar
alçak Ĳekilde konumlandĘrĘnĘz %u Eir
çarpĘĲmada leĒen kemiklerinin darEenin etkisini yumuĲatmasĘnĘ saĒlayarak yaralanma riskini azaltĘr
ś ìekilde görüldüĒü giEi Eir kolunuzu
omuz kemerinin altĘndan diĒer kolunuzu ise kemerin üzerinden geçiriniz
ś 2muz kemerinin tokasĘnĘ daima uygun
yükseklikte ve kilitli konumda Eulundurunuz
ś 2muz kemerini asla Eoynunuzun veya
yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz

03
<NVHNOLND\DUÕ
Maksimum raKatlĘk ve güven için emniyet
kemeri takma yüksekliĒini dört IarklĘ konumdan birine ayarlayabilirsiniz.
Emniyet kemerinin omuz kĘsmĘ boynunuzun üzerinden deĒil kapĘ taraIĘna yakĘn
olacak Ĳekilde göĒsünüz ile omzunuzun
ortasĘndan geçmelidir.

Ön Koltuk
OHI038142

(PQL\HWNHPHULQL]Lo|]PHNLoLQ
Kilit tokasĘndaki çözme düĒmesine (1) basĘnĘz.
Çözüldükten sonra kemer otomatik olarak makaraya sarĘlmalĘdĘr. EĒer sarĘlmazsa kemerin kĘvrĘlmĘĲ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz ve tekrar deneyiniz.
OIG036022

Emniyet kemeri ankraMĘnĘn yüksekliĒini
ayarlamak için yükseklik ayarlayĘcĘyĘ yükselterek veya alçaltarak yüksekliĒin en uygun konuma gelmesini saĒlayĘnĘz.
Yükseklik ayarlayĘcĘyĘ yükseltmek için
yukarĘ (1) çekiniz. Ôndirmek için yükseklik
ayarlayĘcĘ tuĲuna (2) basarak aĲaĒĘya (3)
itiniz.
DaKa sonra tuĲu bĘrakarak bu konuma kilitleyiniz.
Yükseklik ayarlayĘcĘyĘ Kareket ettirmeye
çalĘĲarak yerine kilitlenmiĲ olduĒundan
emin olunuz.
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Ön gerdiricili emniyet kemeri

$UNDRUWDHPQL\HWNHPHUL

OCN7030027L

Arka orta emniyet kemerini kullanĘrken
üzerinde ŕCENTER (ORTA)Ŗ yazan toka
kullanĘlmalĘdĘr.

%ilgilendirme
(÷HU HPQL\HW NHPHULQL PDNDUDVÕQGDQ GÕúDUÕ oHNHPL\RUVDQÕ] NHPHUL VÕNÕFD oHNLQ
YHEÕUDNÕQÕ]%ÕUDNWÕNWDQVRQUDNHPHUL\DYDúoDGÕúDUÕoHNHELOLUVLQL]
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OHI038143L

AracĘnĘzĘn sürücü ve ön yolcu koltuklarĘnda ön gerdiricili emniyet kemerleri bulunmaktadĘr. Ön gerdirici bazĘ önden çarpĘĲmalarda emniyet kemerlerinin yolcunun
vücuduna sĘkĘ sĘkĘya oturmasĘna yarar. Ön
gerdiricili emniyet kemerleri önden sert
çarpĘĲmalarda Kava yastĘklarĘyla birlikte
devreye girebilir.
Araç aniden durduĒunda veya yolcu çok
KĘzlĘ Ĳekilde öne eĒilmeye çalĘĲtĘĒĘnda
emniyet kemeri sarma makarasĘ kilitlenir.
Belirli önden çarpĘĲmalarda ön gerdiricisi
devreye girerek emniyet kemerini yolcunun vücuduna daKa sĘkĘ temas edecek
Ĳekilde çeker.
Ön gerdirici sistemi çalĘĲtĘĒĘ zaman sistem sürücü ya da ön yolcu koltuĒu emniyet kemeri üzerinde aĲĘrĘ gerginlik algĘlarsa makara ön gerdiricisinin içinde
bulunan yük sĘnĘrlayĘcĘ etkilenen emniyet
kemeri üzerindeki baskĘnĘn bir kĘsmĘnĘ alĘr.

03
UYARI
ś (mniyet kemerinizi daima takĘn ve
koltuĒunuzda düzgün Eir Ĳekilde oturunuz
ś (Ēer gevĲek veya kĘvrĘlmĘĲ ise emniyet kemerini kullanmayĘnĘz GevĲek
veya EükülmüĲ Eir emniyet kemeri Eir
kaza durumunda sizi gerektiĒi giEi korumaz
ś TokanĘn yanĘna KerKangi Eir Ĳey koymayĘnĘz %u tokayĘ olumsuz etkileyerek düzgün çalĘĲmasĘnĘ engelleyeEilir
ś +erKangi Eir Ĳekilde devreye girmesi
durumunda veya Eir kazadan sonra
ön gerdiricileri mutlaka deĒiĲtiriniz
ś %u iĲlemlerin +YUN'AI yetkili servisi
taraIĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz
ś (mniyet kemeri aksamĘna darEe uygulamayĘnĘz

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

'Ô..AT
AracĘn ön taraIĘnda kaporta iĲi yapĘlmasĘ
ön gerdiricili emniyet kemeri sistemine Kasar vereEilir %u nedenle sisteme
+YUN'AI yetkili servisi taraIĘndan EakĘm yapĘlmasĘnĘ öneririz

OHI038175L

Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri Sistemi
baĲlĘca aĲaĒĘdaki bileĲenlerden oluĲur.
BunlarĘn yerleri yukarĘdaki resimde gösterilmiĲtir:
(1) SRS Kava yastĘĒĘ uyarĘ lambasĘ
(2) Makara ön gerdiricisi (ön)
(3) SRS kontrol modülü

'Ô..$7
SRS Kava yastĘĒĘnĘ devreye sokan sensör
ön gergili emniyet kemerleri ile EaĒlantĘlĘdĘr .ontak anaKtarĘ açĘldĘĒĘnda gösterge panelindeki SRS Kava yastĘĒĘ uyarĘ
ĘĲĘĒĘ yaklaĲĘk  saniye Eoyunca yanar
sonra sönmesi gerekir
(Ēer ön gerdirici düzgün çalĘĲmĘyorsa
SRS Kava yastĘĒĘnda Eir arĘza olmasa
Eile uyarĘ lamEasĘ yanar (Ēer uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanmĘyorsa yanĘk kalĘyorsa veya araç
Kareket Kalindeyken yanĘyorsa ön gerdiricili emniyet kemerlerinin ve/veya
SRS Kava yastĘklarĘnĘn mümkün olan en
kĘsa süre içinde +YUN'AI yetkili servisi
taraIĘndan muayene edilmesini öneririz
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'Ô..$7
ś Ön gerdiricili emniyet kemerleri bazĘ
önden veya yandan çarpĘĲma durumlarĘnda devreye girebilir.
ś Ön gerdiricili emniyet kemerleri devreye girdiĒinde aracĘn içinde yüksek bir
ses duyulabilir ve duman gibi görünen
ince bir toz oluĲabilir. Bunlar normal
çalĘĲma koĲullarĘdĘr ve teKlikeli deĒildir.
ś Ônce toz zeKirli deĒildir ancak ciltte
taKriĲe neden olabilir ve uzun süre solunmamalĘdĘr. Ön gerdiricili emniyet
kemerlerinin devreye girdiĒi bir kaza
sonrasĘnda cildinizin toza maruz kalan
kĘsĘmlarĘnĘ iyice yĘkayĘn.

Ôlave emniyet kemeri güvenlik
önlemleri
+DPLOHLNHQHPQL\HWNHPHUL
NXOODQĘPĘ

Hamile iken emniyet kemeri daima kullanĘlmalĘdĘr. BebeĒinizi korumanĘn en iyi
yolu daima emniyet kemerinizi takarak
kendinizi korumaktĘr.
Hamile kadĘnlar daima kucak-omuz emniyet kemeri takmalĘdĘr. Omuz kemerini
göĒüslerinizin arasĘndan geçirerek ve
boynunuzdan uzak tutarak göĒsünüzün
üzerinden takĘn. Kucak kemerini kalçalarĘnĘza ve leĒen kemiĒinize TAM OT8RACAK
Ĳekilde göbeĒinizin altĘndan geçirerek
takĘnĘz.

UYARI
%ir kaza sĘrasĘnda Kenüz anne karnĘndaki
EeEeĒinizin yaralanma veya ölüm riskini
azaltmak için Kamile kadĘnlar emniyet
kemerinin kucak kĘsmĘnĘ ASLA EeEeĒin
EulunduĒu karĘn Eölgesinin yukarĘsĘndan veya üzerinden geçirmemelidir
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03
(PQL\HWNHPHULNXOODQĘPĘYH
¦RFXNODU
%HEHNOHUYHNoNoRFXNODU
Birçok ülkede çocuklarĘn yükseltici koltuklar da daKil onaylanmĘĲ çocuk koltuklarĘnda yolculuk etmesini Ĳart koĲan yasalar bulunmaktadĘr. Çocuk koltuĒu yerine
emniyet kemerlerinin kullanĘlabileceĒi
yaĲ sĘnĘrĘ ülkeden ülkeye deĒiĲmektedir
bu nedenle kendi ülkenizdeki veya seyaKat ettiĒiniz ülkedeki özel ĲartlarĘ bilmeniz
gerekir. Bebek veveya Çocuk Emniyet
koltuĒu arka koltuĒa düzgün Ĳekilde yerleĲtirilmeli ve monte edilmelidir. Bu bölümde yer alan ŕÇocuk Emniyet SistemleriŖ kĘsmĘna bakĘnĘz.

UYARI
%eEek ve küçük çocuklarĘ 'AÔ0A Eoy
ve kilolarĘna uygun çocuk koltuklarĘnda
doĒru Ĳekilde EaĒlayĘnĘz
%ir çocuk veya EaĲka Eir yolcunun yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
araç Kareket Kalindeyken Eir çocuĒu
ASLA kucaĒĘnĘzda veya kollarĘnĘzda tutmayĘnĘz %ir kaza sĘrasĘnda ortaya çĘkan
Ĳiddetli kuvvet çocuĒu kollarĘnĘzdan kopararak aracĘn içine savurur
Bir kaza durumunda çocuklarĘn en iyi Ĳekilde korunmasĘ onlarĘ arka koltuĒa takĘlmĘĲ ve yasalara uygun bir çocuk koltuĒuna doĒru Ĳekilde baĒlamakla mümkün
olur. Bir çocuk koltuĒu almadan önce
ülkenizin güvenlik standartlarĘna uygunluĒunu belirten bir sertiIikaya saKip olup
olmadĘĒĘnĘ kontrol edin. Koltuk çocuĒun
boy ve kilosuna uygun olmalĘdĘr. KoltuĒun
etiketinde bu bilgileri kontrol edin. Bu bölümde yer alan ŕÇocuk Emniyet SistemleriŖ kĘsmĘna bakĘnĘz.

'DKDE\NoRFXNODU
13 yaĲ altĘnda Iakat yükseltici bir koltuk
için Iazla büyük olan çocuklar daima arka
koltukta oturmalĘ ve mevcut kucakomuz
kemerini kullanmalĘdĘr. ÇocuĒun güvenli
Ĳekilde baĒlanmasĘ için emniyet kemeri
kalçalarĘnĘn üzerinden geçerek omuz ve
göĒsünün üzerinden bedenini sarmalĘdĘr.
Kemerin uyumunu düzenli olarak kontrol
ediniz. Bir çocuĒun kĘvrĘlma Kareketleri
kemerin doĒru konumunu bozabilir. Bir
kaza durumunda çocuklar için en iyi koruma uygun bir çocuk koltuĒu veya arka
koltuk emniyet kemerleri ile baĒlandĘĒĘnda saĒlanĘr.
EĒer 13 yaĲĘn üzerindeki iri uzun bir çocuĒun ön koltukta oturmasĘ gerekiyorsa
koltuk en geriye çekilmiĲ olmalĘ ve çocuk
mevcut kucakomuz kemeri ile baĒlanmalĘdĘr.
EĒer kemerin omuz kĘsmĘ çocuĒun boynuna veya yüzüne KaIiIçe temas ediyorsa
çocuĒu aracĘn ortasĘna doĒru yerleĲtirmeye çalĘĲĘnĘz. Kemer K¡l¡ yüzüne veya
boynuna temas ediyorsa çocuĒun arka
koltuĒa monte edilmiĲ uygun bir çocuk
koltuĒuna baĒlanmasĘ gerekir.

UYARI
ś 'aKa Eüyük çocuklarĘn emniyet kemerlerinin takĘlĘ olduĒunu ve doĒru
Ĳekilde ayarlandĘĒĘnĘ 'AÔ0A kontrol
ediniz
ś 2muz kemerinin çocuĒun Eoynuna
veya yüzüne temas etmesine ASLA izin
vermeyiniz
ś Tek Eir emniyet kemerinin Eir çocuktan IazlasĘ için kullanĘlmasĘna izin vermeyiniz
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(PQL\HWNHPHULNXOODQĘPĘYH\DUDOĘ
NLĲLOHU
YaralĘ bir kiĲi taĲĘnĘrken emniyet kemeri
kullanĘlmalĘdĘr.
Bu konu ile ilgili olarak bir doktora danĘĲĘnĘz.

+HUNHPHUL¦LQELU\ROFX
Ôki kiĲi (çocuklar daKil) aynĘ anda kesinlikle
tek bir emniyet kemeri takmaya kalkĘĲmamalĘdĘr. Böyle bir durumda kaza olduĒunda ciddi yaralanmalar olabilir.

.ROWXĒD\DWPD\ĘQĘ]
Araç Kareket Kalinde iken koltuk arkalĘĒĘ
yatĘrĘlmĘĲ konumda oturmak teKlikeli olabilir. KoltuĒunuzun sĘrtĘnĘ yatĘrdĘĒĘnĘzda
kemerle baĒlĘ olsanĘz bile baĒlama sistemlerinizin (emniyet kemerleri veveya
Kava yastĘklarĘ) koruma kabiliyeti ciddi
Ĳekilde azalĘr.
Emniyet kemerlerinin düzgün çalĘĲmasĘ
için kalçalarĘnĘzĘn ve göĒsünüzün üzerinden geçmesi gereklidir. Bir kaza sĘrasĘnda
boyun yaralanmasĘna ve diĒer baĲka yaralanmalara neden olacak Ĳekilde emniyet
kemerinden öne kayabilirsiniz.
KoltuĒun sĘrtĘ ne kadar yatĘrĘlĘrsa yolcunun kalçalarĘnĘn kemerin altĘndan kayma
ve boynunun omuz kemerine çarpma riski
o kadar artar.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken ASLA koltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmeyiniz
ś .oltuĒunuz yatĘrĘlmĘĲ konumda gitmek Eir çarpĘĲma veya ani Iren durumunda ciddi Katta ölümcül Ĳekilde
yaralanma riskinizi arttĘrĘr
ś Sürücü ve yolcularĘn daima koltuklarĘnĘn arkasĘ dik kemerleri doĒru Ĳekilde
EaĒlanmĘĲ olarak oturmalarĘ gerekir
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(mniyet kemerlerinin EakĘmĘ
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle sökülmemeli veya onarĘlmamalĘdĘr. Emniyet kemeri ve ilgili donanĘmlarĘnĘn kapĘ
menteĲeleri kapĘlar veya yanlĘĲ kullanĘm
nedeniyle Kasar görmemiĲ olduĒundan
emin olunuz.

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

(PQL\HWNHPHUOHULQLWHPL]YHNXUX
tutunuz
Emniyet kemerlerinin temiz ve kuru tutulmasĘ gerekir. Emniyet kemerleri kirlendiĒinde sabun ve ĘlĘk su kullanarak
temizlenebilir. ÇamaĲĘr suyu boya güçlü
deterManlar veya aĲĘndĘrĘcĘlar kayĘĲ kumaĲĘna Kasar vereceĒi için kullanĘlmamalĘdĘr.

(PQL\HWNHPHUOHULQLQGHĒLĲWLULOPHVL
Araç bir kaza geçirdikten sonra emniyet
kemeri aksamĘ tümüyle deĒiĲtirilmelidir.
Bu belirgin bir Kasar görülmüyor olsa bile
yapĘlmalĘdĘr. Bu konu KakkĘnda HY8NDAI
yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

03
OCUK EMNÔYET SÔSTEMÔ ǣCRSǤ
Önerimiz ocuklar daima arka
koltukta oturmalĘdĘr
UYARI
Ön yolcu koltuĒundaki Kava yastĘĒĘ devreden çĘkarĘlmadĘkça çocuklar daima
aracĘn arka koltuklarĘnda uygun Ĳekilde
korumaya alĘnmalĘdĘr
Tüm yaĲ gruEundaki çocuklarĘn arka koltuklarda güvenli Ĳekilde oturtulmalarĘ
daKa emniyetlidir Ön yolcu koltuĒunda
oturan Eir çocuk açĘlan Eir Kava yastĘĒĘnĘn sert darEesiyle ciddi veya ölümcül
Ĳekilde yaralanaEilir
13 yaĲĘn altĘndaki çocuklar daima araçta
arka koltuklarda seyaKat etmelidirler ve
bir kaza ani duruĲ veya ani manevra sĘrasĘnda yaralanma riskini asgari seviyeye
indirmek için mutlaka uygun bir Ĳekilde
korunmuĲ olmalĘdĘrlar. Kaza istatistikleri
çocuklarĘn arka koltuklarda uygun Ĳekilde
korunduklarĘ takdirde ön koltuklardakinden daKa güvende olduklarĘnĘ göstermektedir. Çocuk Emniyet Sistemi için büyük
olan çocuklar mevcut olan emniyet kemerlerini takmalĘdĘr.
BazĘ ülkelerde çocuklarĘn onaylanmĘĲ Çocuk Emniyet Sistemleri ile seyaKat etmesini gerektiren yasal düzenlemeler vardĘr.
Ülkeler arasĘnda Çocuk Emniyet Sistemleri yerine emniyet kemerlerinin kullanĘlabileceĒi yaĲ sĘnĘrĘnĘ veya yükseklikaĒĘrlĘk
kĘsĘtlamalarĘnĘ belirleyen yasalar IarklĘdĘr
bu nedenle ülkenizdeki veya seyaKat ettiĒiniz ülkelerdeki özel gerekliliklerden Kaberdar olmalĘsĘnĘz.

Çocuk Emniyet Sistemleri araç koltuĒuna
düzgün Ĳekilde monte edilmelidir. Daima
ülkenizin gerekliliklerini karĲĘlayan ticari
olarak satĘlan bir Çocuk Emniyet Sistemi
kullanĘnĘz.
Çocuk Emniyet Sistemleri genel olarak
bir bel ve omuz emniyet kemerinin bel
kĘsmĘ veya üst baĒlama kancasĘ veveya
aracĘn arka koltuklarĘndaki ISOFI; alt baĒlantĘ kancasĘ taraIĘndan araç koltuklarĘna
sabitlenecek Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

RFXN(PQL\HW6LVWHPL &56 GDLPD
DUNDGDROPDOĘGĘU
Bebekler ve çocuklar aracĘn arka koltuĒunda yüzü arkaya bakan veya yüzü öne
bakan uygun çocuk emniyet koltuklarĘna
düzgünce baĒlanmalĘdĘr. Çocuk Emniyet
Sisteminin imalatçĘ IirmasĘnĘn kullanĘm ve
montaM talimatĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz.

UYARI
ś Daima Çocuk Emniyet Sisteminin imalatçĘ IirmasĘnĘn kullanĘm ve montaM talimatĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz
ś ÇocuĒunuzu daima Çocuk Emniyet
Sistemine uygun Ĳekilde yerleĲtiriniz
ś .oltuk arkalĘĒĘna asĘlan tipte çocuk
koltuĒu veya Çocuk Emniyet Sistemi
kullanmayĘnĘz %unlar kaza sĘrasĘnda
yeterli korumayĘ saĒlamaz
ś %ir kaza sonrasĘnda Çocuk Emniyet
Sisteminin emniyet kemerlerinin
IS2)I; EaĒlantĘ kancalarĘnĘn ve üst
EaĒlantĘ kancalarĘnĘn +YUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirilmesini öneririz
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Çocuk Emniyet Sisteminin
Seçimi (&RS)
ÇocuĒunuz için bir Çocuk Emniyet Sistemi seçerken daima:
ś Çocuk Emniyet Sisteminin ülkenizdeki
uygulanabilir Güvenlik StandartlarĘna
uygun olduĒunu gösteren bir etikete
saKip olmasĘna dikkat ediniz.
ś ÇocuĒunuzun boyuna ve kilosuna uygun bir Çocuk Emniyet Sistemi kullanĘnĘz. KullanĘm için gerekli olan etiket
veya talimatlar bu bilgileri saĒlar.
ś KullanĘlacak araçtaki koltuk sistemine
uyan bir Çocuk Emniyet Sistemi seçiniz.
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte verilen kullanĘm ve montaM talimat ve uyarĘlarĘnĘ okuyunuz ve uygulayĘnĘz.

RFXN(PQL\HW6LVWHPLWLSOHUL
Üç ana tip Çocuk Emniyet Sistemi vardĘr:
Yüzü arkaya dönük yüzü öne dönük ve
yükseltilmiĲ çocuk koltuĒu. Bunlar çocuĒun yaĲĘna boyuna ve aĒĘrlĘĒĘna göre sĘnĘIlandĘrĘlĘr.
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<]DUND\DG|QNdRFXN(PQL\HW
6LVWHPL
Yüzü arkaya bakan bir Çocuk Emniyet Sistemi koltuk yüzeyi ile çocuĒun arka taraIĘna doĒru koruma saĒlar. Kemer sistemi
çocuĒu yerinde tutar ve bir kaza durumunda ÇocuĒu Çocuk Emniyet Sistemi
içinde tutmak için devreye girer ve boyun
ve omuriliĒe gelen baskĘyĘ azaltĘr.
Bir yaĲĘndan küçük tüm çocuklar mutlaka
daima yüzü arkaya dönük bir Çocuk Emniyet Sisteminde seyaKat etmelidir. FarklĘ
tipte yüzü arkaya dönük Çocuk Emniyet
Sistemleri vardĘr: sadece-bebekler için
olan Çocuk Emniyet Sistemleri yalnĘzca
yüzü arkaya dönük konumda kullanĘlabilir.
Üç Ĳekle de çevrilebilir bir Çocuk Emniyet
KoltuĒu Sistemi arkaya dönük konumdayken çocuĒunuzu uzun süre yüzü arkaya dönük Ĳekilde tutmanĘza olanak saĒlayan daKa Iazla yükseklik ve daKa Iazla
aĒĘrlĘk limitlerine saKiptir.
Çocuk Emniyet Sistemlerini çocuklarĘnĘzĘn boy ve aĒĘrlĘĒĘ Emniyet Sistemi üreticisinin izin verdiĒi sĘnĘrlara uyduĒu sürece
yüzü arkaya bakan konumda kullanĘnĘz.

03
Çocuk Emniyet Sisteminin
0ontaMĘ (&RS)
UYARI

OCN7030030

<]|QHG|QNdRFXN(PQL\HW6LVWHPL
Yüzü öne dönük Çocuk Emniyet Sistemi
kemerle birlikte çocuĒun gövdesi için koruma saĒlar. ÇocuklarĘnĘzĘ Çocuk Emniyet Sistemi üreticisinin izin verdiĒi en üst
boy ve aĒĘrlĘk sĘnĘrlarĘna eriĲinceye kadar
yüzü öne dönük kemerli Çocuk Emniyet
Sisteminde oturtunuz.
ÇocuĒunuzun büyüyüp yüzü öne dönük
Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemine sĘĒmadĘĒĘ zaman artĘk çocuĒunuz oto koltuĒu
yükseltici için KazĘr duruma gelmiĲ demektir.
2WRNROWX÷X\NVHOWLFLOHU
Oto koltuĒu yükseltici aracĘn emniyet
kemeri sisteminin daKa uygun Kale getirilmesi için tasarlanmĘĲ bir Çocuk Emniyet
Sistemidir. Oto koltuĒu yükseltici emniyet kemerini çocuĒunuzun gövdesinin en
kuvvetli noktalarĘna uyum saĒlayacak Ĳekilde konumlandĘrĘr. ÇocuklarĘnĘzĘ emniyet kemerine tam olarak uyacak ölçülere
gelinceye kadar oto koltuĒu yükselticilerde oturtunuz.
Emniyet kemerinin düzgün bir Ĳekilde takĘlabilmesi için kucak kemeri karĘn üzerinde deĒil mutlaka raKat bir Ĳekilde üst
bacak üstünde durmalĘdĘr. Omuz kemeri
ense veya yüz üzerinden deĒil omuz ve
göĒüs üzerinden uzatĘlarak takĘlmalĘdĘr.
Kaza ani durma veya manevra sĘrasĘnda
yaralanma riskini asgari seviyeye indirmek için 13 yaĲĘn altĘndaki çocuklarĘn emniyet kemerleri mutlaka düzgün bir Ĳekilde takĘlmalĘdĘr.

Çocuk Emniyet Sistemini monte etmeden önce daima
Çocuk Emniyet Sisteminin üretici IirmasĘnĘn kullanĘm ve montaM talimatĘnĘ okuyup uygulayĘnĘz
Talimat ve uyarĘlar takip edilmediĒi zaman kaza durumunda &ÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riski artaEilir

UYARI
AracĘn koltuk EaĲlĘĒĘ Çocuk Emniyet
Sisteminin uygun Ĳekilde montaMĘnĘ önlüyorsa EaĲlĘĒĘn konumu tekrar ayarlanmalĘ veya EaĲlĘk tamamen sökülmelidir
8ygun bir Çocuk Emniyet Sistemini seçtikten ve bu sisteminin koltuklara düzgün
Ĳekilde uyduĒunu kontrol ettikten sonra
çocuk Emniyet Sistemi üreticisinin talimatĘna göre monte etmeye KazĘrsĘnĘz demektir. Çocuk Emniyet Sistemini düzgün
Ĳekilde monte etmenin üç temel adĘmĘ
vardĘr:
ś Çocuk Emniyet Sistemini araca uygun
Ĳekilde saEitleyiniz Tüm Çocuk Emniyet Sistemleri araca mutlaka bir kucak
kemeri veya kucakomuz kemerinin
kucak parçasĘ veya ISOFI; üstten baĒlamalĘ kanca veveya ISOFI; kanca ve
veya destek ayaĒĘ ile sabitlenmelidir.
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ś Çocuk Emniyet Sisteminin son derece
güvenli Eir Ĳekilde yerleĲtirildiĒinden
emin olunuz Bir Çocuk Emniyet Sistemini araca monte ettikten sonra aracĘn
koltuĒuna emniyetli bir Ĳekilde sabitlendiĒinden emin olmak için koltuĒu
ileri ve yanlara doĒru itiniz ve çekiniz.
Emniyet kemeri olan bir Çocuk Emniyet
Sistemi mümkün olduĒu kadar sĘkĘ Ĳekilde monte edilmelidir. Ancak bazen
yanlara doĒru Kareket etmesi iKtimali
vardĘr.
Çocuk Emniyet Sistemini monte ederken araç koltuĒunu ve koltuk arkalĘĒĘnĘ
çocuĒunuzun Çocuk Emniyet Sisteminde konIorlu bir Ĳekilde oturabileceĒi bir
konuma ayarlayĘnĘz (yukarĘ ve aĲaĒĘ ileri ve arkaya).
ś ÇocuĒunuzu Çocuk Emniyet Sistemine yerleĲtirinizÇocuĒun Çocuk
Emniyet Sistemi üreticisinin talimatĘna
uygun çocuk koltuĒuna kemer takĘlarak
oturtulmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.

DÔ..AT
.apĘlarĘ kapalĘ Eir aracĘn içinde Eulunan
Çocuk Emniyet Sistemi çok sĘcak olaEilir ÇocuĒu yanĘklardan korumak için
Çocuk Emniyet Sistemine oturtmadan
önce koltuk yüzeyini ve kemer tokalarĘnĘ
kontrol ediniz

3-32

RFXNODUL¦LQ,62),;NDQFDYH»VWWHQ
EDĒODPDOĘNDQFD ,62),;EDĒODQWĘ
VLVWHPOHUL
ISOFI; sistemi sürüĲ ve bir kaza sĘrasĘnda
Çocuk Emniyet Sistemini tutar. Bu sistem
Çocuk Emniyet Sisteminin daKa kolay takĘlmasĘnĘ saĒlamak üzere tasarlanmĘĲtĘr
ve Çocuk Emniyet Sisteminin yanlĘĲ bir
Ĳekilde takĘlma olasĘlĘĒĘnĘ azaltĘr. ISOFI;
sistemi araç içindeki kancalarĘ ve Çocuk
Emniyet Sisteminin üzerindeki geçme
noktalarĘnĘ kullanĘr. ISOFI; sistemi Çocuk
Emniyet Sisteminin arka koltuklara sabitlenmesi için emniyet kemeri kullanĘmĘ gerektirmez.
ISOFI; kancalar araca takĘlmĘĲ olan metal
çubuklardĘr. Her ISOFI; koltuk konumu
için alt baĒlantĘ noktalarĘ ile Çocuk Emniyet Sistemini taĲĘyabilen iki alt kanca
noktasĘ vardĘr.
ISOFI; sistemini aracĘnĘzda kullanmak
için mutlaka ISOFI; baĒlantĘlarĘ olan bir
Çocuk Emniyet Sistemine saKip olmanĘz
gereklidir. (Bir ISOFI; Çocuk Emniyet Sistemi sadece ECE-R 44 veya ECE-R 129
standartlarĘna uygun olduĒuna dair aracĘn
özel veya evrensel onayĘ varsa takĘlabilir.)
ISOFI; alt baĒlantĘ kancalarĘ olan Çocuk
Emniyet Sisteminin kullanĘm Ĳekli ile ilgili
talimatĘ Çocuk Emniyet Sisteminin üreticisi saĒlar.

03
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ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘ arka koltuklarĘn saĒ ve sol yan oturma konumlarĘnda
bulunur. BunlarĘn yerleri Ĳekilde gösterilmektedir. AracĘnĘzda arka orta oturma konumuna uygun ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘ
bulunmaz.

UYARI
Arka orta koltukta IS2)I; EaĒlantĘ kancalarĘnĘ kullanarak Çocuk Emniyet Sistemini monte etmeye kalkĘĲmayĘnĘz %u
koltuĒa uygun IS2)I; EaĒlantĘ kancalarĘ
EulunmamaktadĘr Arka orta koltuk oturma konumuna Çocuk Emniyet Sistemi
montaMĘ için yan koltuk EaĒlantĘ kancalarĘnĘn kullanĘlmasĘ EaĒlantĘ kancalarĘna
zarar vereEilir

OCN7030034

>A@ : ISOFI; KancasĘ Konum Göstergesi
>B@: ISOFI; KancasĘ

ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘ sembolleri aracĘnĘzdaki ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘnĘn konumunu tanĘmlamak üzere sol ve saĒ arka
koltuk minderlerinde bulunmaktadĘr (Bkz.
resimdeki oklar).
Arka yan koltuklarĘn Ker ikisi de bir çiIt
ISOFI; baĒlama kancasĘ ve aynĘ zamanda arka koltuklarĘn arka kĘsmĘndaki onlara
karĲĘlĘk gelen üst baĒlantĘ kancasĘyla donatĘlmĘĲtĘr.
(ECE-R44 veya ECE-R129 standardĘna
göre genel olarak onaylanmĘĲ Çocuk Emniyet Sistemi (Çocuk KoltuĒu) ilaveten
arka koltuklarĘn arkasĘnda bulunan bir üst
noktaya sabitlenmelidir.)
ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘ arka koltuk arkalĘĒĘ ile arka koltuk oturma minderi sol
yan ve saĒ yan oturma konumlarĘ arasĘnda yer alĘr.
ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘnĘ kullanmak
için ISOFI; kanca kapaĒĘnĘn üst kĘsmĘnĘ
itiniz.
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,62),;.DQFD6LVWHPLQHVDKLS
ELURFXN(PQL\HW6LVWHPLQLQ
6DELWOHQPHVL
Arka yan koltuk konumlarĘnĘn Ker iki taraIĘna ISOFI; uyumlu bir Çocuk Emniyet
Sistemi (Çocuk KoltuĒu) takmak için:
1. Emniyet kemeri tokasĘnĘ ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘndan uzaklaĲtĘrĘnĘz.
2. Çocuk Emniyet Sistemi (Çocuk KoltuĒu) ile ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘ arasĘnda güvenli bir baĒlantĘ saĒlayabilmek
için Ker türlü nesneyi kancalardan
uzaklaĲtĘrĘnĘz.
3. Çocuk Emniyet Sistemini araç koltuĒuna yerleĲtiriniz sonra Çocuk Emniyet
Sistemi üreticisinin verdiĒi talimata
göre ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘna tutturunuz.
4. Çocuk Emniyet Sistemindeki ISOFI;
baĒlantĘlarĘnĘn ISOFI; baĒlantĘ kancalarĘna düzgün Ĳekilde baĒlanmasĘ ve
montaMĘ için Çocuk Emniyet Sisteminin üretici talimatĘnĘ izleyiniz.
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UYARI
IS2)I; sistemi kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte verilen tüm montaM talimatĘnĘ okuyunuz ve
takip ediniz.
ś ÇocuĒun gerdirilmemiĲ emniyet kemerlerine ulaĲĘp bunlarĘ tutmasĘnĘ önlemek için kullanĘlmayan tüm arka emniyet kemerlerinin tokalarĘnĘ takĘnĘz ve
emniyet kemerini çocuĒun arkasĘndan
gerdiriniz. Bir emniyet kemeri boyna
dolanĘr ve kemer sĘkarsa çocuklar boĒulabilir.
ś Birden Iazla Çocuk Emniyet Sistemini tek bir kancaya ASLA tutturmayĘnĘz.
Bu durum kancanĘn veya baĒlantĘnĘn
gevĲemesine veya kĘrĘlmasĘna neden
olabilir.
ś Bir kaza sonrasĘnda ISOFI; sistemini daima yetkili serviste incelettiriniz.
Kaza ISOFI; sistemine Kasar verebilir
ve ISOFI; sistemi Çocuk Emniyet Sistemini gerektiĒi Ĳekilde koruma altĘna
alamayabilir.

03
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OCN7030032

Çocuk Emniyet Sistemleri için üst baĒlantĘ kancalarĘ koltuk arkalĘklarĘnĘn arkasĘnda
yer alĘr.

UYARI
st EaĒlantĘ kayĘĲĘnĘ takarken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Çocuk Emniyet Sistemi ile Eirlikte verilen tüm montaM talimatĘnĘ okuyunuz
ve takip ediniz
ś Tek Eir IS2)I; üstten EaĒlamalĘ kancaya Eirden Iazla Çocuk Emniyet Sistemini ASLA tutturmayĘnĘz %u durum
kancanĘn veya EaĒlantĘnĘn gevĲemesine veya kĘrĘlmasĘna neden olaEilir
ś st EaĒlamayĘ doĒru üst EaĒlama kancasĘndan EaĲka Eir Ĳeye tutturmayĘnĘz
%aĲka Eir Ĳeye takĘlĘrsa düzgün Ĳekilde
çalĘĲmayaEilir
ś Çocuk Emniyet Sistemi EaĒlama kancalarĘ sadece doĒru yerleĲtirilmiĲ
Çocuk Emniyet Sistemlerinin ürettiĒi
kuvvetlere dayanacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr
YetiĲkin emniyet kemerleri KiçEir koĲulda EaĲka eĲyalarĘ ve teçKizatĘ otomoEile saEitlemek için kullanĘlmamalĘdĘr

OCN7030031

1. Çocuk Emniyet Sisteminin üst baĒlantĘ
kayĘĲĘnĘ koltuk arkalĘĒĘ üzerinden geçiriniz.
Üst baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ yerleĲtirmek için
lütIen Çocuk Emniyet Sisteminin üreticisinin talimatĘna uyunuz.
2. Üst baĒlantĘ kayĘĲĘnĘ üst baĒlama kancasĘna birleĲtiriniz sonra üst baĒlantĘ
kayĘĲĘnĘ Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemi talimatĘna göre sĘkĘnĘz ve Çocuk
Emniyet KoltuĒu Sistemini araç koltuĒuna kuvvetlice sabitleyiniz.
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.D\ĘĲOĘ ,62),;RFXN(PQL\HW6LVWHPOHUL &56 L¦LQKHUELURWXUPD
SR]LV\RQXQXQ81\µQHWPHOLNOHULQHJµUHX\JXQOXĒX
(Araç kullanĘcĘlarĘ ve CRS üreticileri için kullanĘm bilgisi)
ś Evet : Belirtilen CRS kategorisinin takĘlmasĘ için uygun
ś No.: Belirtilen CRS kategorisinin takĘlmasĘ için uygun deĒil
ś ŕ-Ŗ : 8ygulanmaz
&RS kategorileri
8niversal kemerli CRS 1)

2turma konumlarĘ
1

2

-

-

3

4

Hava
YastĘĒĘ
AÇIK

Hava
YastĘĒĘ
KapalĘ

Evet
F R

5
Evet
3)
F R


Evet
F R

ISOFI;
CRF:
F2 F2;
R1 R2

-

-

HayĘr

Evet 2)
F R

Evet

HayĘr

ISOFI;
Portbebe
CRF:
(ISOFI; yüzü
yana bakan CRS) L1 L2

-

-

HayĘr

HayĘr

HayĘr

HayĘr HayĘr

ISOFI; bebek*
ISOFI;
CRS
(* : ISOFI; bebek CRF: R1
CRS)

-

-

HayĘr

HayĘr

Evet
R

HayĘr

Evet
R

ISOFI;
ISOFI; ana kuca- CRF:
F2F2;
ĒĘ CRS Ŋ küçük
R2R2;

-

-

HayĘr

HayĘr

Evet
F R

HayĘr

Evet
F R

HayĘr

Evet
Ö
A4)

i-boyutlu CRS

Evet

ISOFI; ana kucaISOFI;
ĒĘ CRS Ŋ büyük*
CRF:
(* : yükseltilmiĲ
F3R3
koltuk deĒil)

-

-

HayĘr

HayĘr

Evet
Ön
4)
Ar.

Oto koltuĒu
ISO
yükseltici Ŋ AzalCRF: B2
tĘlmĘĲ GeniĲlik

-

-

HayĘr

HayĘr

Evet
5)

HayĘr

Evet
5)

Oto koltuĒu
yükseltici Ŋ Tam
GeniĲlik

-

-

HayĘr

HayĘr

Evet
5)

HayĘr

Evet
5)
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ISO
CRF: B3

Oturma konumu

F : Yüzü öne bakan
R : Yüzü arkaya bakan

OCN7030068L

03
.oltuk numarasĘ
1
2
3

Araçtaki konumu
Ön sol
Ön orta
Ön saĒ

.oltuk numarasĘ
4
5
6

Araçtaki konumu
2nci sĘra sol
2nci sĘra orta
2nci sĘra saĒ

Not1) :
Not2) :
Not3) :

8niversal kayĘĲlĘ CRS tüm aĒĘrlĘk gruplarĘ için uygundur.
Ön yolcu koltuĒu arkalĘĒĘnĘ en dik konuma getirmelisiniz. (Koltuk numarasĘ 3)
TaĲĘyĘcĘ ayaklĘ Çocuk Emniyet Sistemlerinin donanĘmĘ için uygun olmayan oturma konumu (numara 5)
Not4) : ISOFI; arkaya bakan büyük boy (CRS) ana kucaĒĘ CRS nin yerleĲtirilmesi
- Sürücü koltuĒu : KoltuĒu orta konuma getirmelisiniz. (Koltuk numarasĘ 1)
- Ön yolcu koltuĒu : KoltuĒu en ileri konuma getirmelisiniz. (Koltuk numarasĘ 3)
Not5) : Oto koltuĒu yükselticiyi monte etmek için koltuk baĲlĘklarĘnĘ koltuktan sökmeniz
gereklidir.
Ã Hava yastĘĒĘ devre dĘĲĘ bĘrakĘlmadĘkça Çocuk Emniyet koltuĒunu asla ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyin.

3-37

Güvenlik Sistemi

RFXN(PQL\HW6LVWHPLQLQNXFDN
RPX]NHPHUL\OH\HULQHVDELWOHQPHVL
ISOFI; baĒlantĘ sistemini kullanmadĘĒĘnĘz zaman tüm Çocuk Emniyet Sistemleri
mutlaka bir kucakomuz kemerinin kucak
parçasĘ ile birlikte aracĘn arka koltuĒuna
sabitlenmelidir.

OHI038146

2. Kucakomuz kemerinin tokasĘnĘ yuvaya
takĘnĘz. Klik sesi duymayĘ bekleyiniz.

%ilgilendirme
OHI038145

dRFXN(PQL\HW6LVWHPLQLQNXFDNRPX]NHPHUL\OHWDNÕOPDVÕ
Arka koltuĒa bir Çocuk Emniyet Sistemi
monte etmek için aĲaĒĘdakileri yapĘnĘz:
1. Çocuk Emniyet Sistemini arka koltuĒa
yerleĲtiriniz ve Çocuk Emniyet Sistemi
üreticisinin talimatĘnĘ takip ederek kucak omuz kemerini koltuĒun etraIĘndan veya arasĘndan geçiriniz. Emniyet
kemeri kayĘĲĘnĘn kĘvrĘlmamĘĲ olduĒundan emin olunuz.

%ilgilendirme
$UNDRUWDNROWXNHPQL\HWNHPHULQLNXOODQGÕ÷ÕQÕ]]DPDQEXE|OPGHNL$UND2UWD
(PQL\HW.HPHULNÕVPÕQDEDNÕQÕ]
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OHI038183L

3. Omuz kemerini makaraya geri sararken Çocuk Emniyet Sistemini aĲaĒĘ
iterek kemerdeki boĲluĒu mümkün
olduĒunca alĘnĘz.
4. Emniyet kemerinin sĘkĘca tuttuĒundan
emin olmak için Çocuk Emniyet Sistemini itip çekerek kontrol ediniz.
EĒer Çocuk Emniyet KoltuĒu Sistemi üreticiniz üst baĒlama kancasĘnĘn kucak kemeri ile kullanĘlmasĘnĘ istiyor veya öneriyorsa sayIa 3-35 e bakĘnĘz.
Çocuk Emniyet koltuĒunu çĘkarmak için
tokadaki açma düĒmesine basĘnĘz ve sonra kucakomuz kemerini Çocuk Emniyet
Sisteminden dĘĲarĘ çĘkarĘnĘz ve emniyet
kemerinin tamamen içeri çekilmesini saĒlayĘnĘz.

03
HAVA YASTIÍI ÔLAVE *VENLÔK SÔSTEMÔ

Araçtaki mevcut Kava yastĘklarĘ resimdekinden IarklĘ olaEilir
OCN7030060

1. Sürücü ön Kava yastĘĒĘ
2. Yolcu ön Kava yastĘĒĘ

3. Yan Kava yastĘĒĘ
4. Perde Kava yastĘĒĘ
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Araçlar sürücü koltuĒu ve ön yolcu koltuklarĘ için Ôlave Hava YastĘĒĘ Sistemi ile
donatĘlmĘĲtĘr.
Ön Kava yastĘklarĘ üç noktalĘ emniyet
kemerlerine ek koruma olarak tasarlanmĘĲtĘr. Bu Kava yastĘklarĘnĘn koruma saĒlamasĘ için emniyet kemerlerinin sürüĲ
sĘrasĘnda daima takĘlĘ olmasĘ gerekir.
Emniyet kemerini takmazsanĘz kaza esnasĘnda ciddi Ĳekilde yaralanabilir veya
ölebilirsiniz. Hava yastĘklarĘ emniyet kemerlerine ek koruma olarak tasarlanmĘĲtĘr ancak onlarĘn yerine geçmezler. AyrĘca Kava yastĘklarĘ Ker türlü çarpĘĲmada
açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr. BazĘ kazalarda emniyet kemerleri sizi koruyan
yegane sistemlerdir.

3-40

UYARI
+AVA YASTIÍI GVENLÔ. UYARILARI
Ker yolculukta Ker zaman Kerkes DAÔ0A emniyet kemerlerini ve Çocuk
Emniyet Sistemini kullanmalĘdĘr +ava
yastĘklarĘ açĘldĘĒĘnda kemerinizi uygun
olmayan Eir Ĳekilde takmĘĲ veya Kiç takmamĘĲ olursanĘz Eir çarpĘĲma anĘnda
Kava yastĘklarĘ da ciddi Ĳekilde yaralanmanĘza veya ölüme neden olaEilir
Yolcu ön Kava yastĘĒĘ devreden çĘkarĘlmadĘkça çocuk koltuĒu veya oto koltuĒu yükseltici kullanarak Eir çocuĒu
ASLA ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz AçĘlan Eir Kava yastĘĒĘ EeEeĒe veya
çocuĒa sert Ĳekilde çarpaEilir ve ciddi
veya ölümcül yaralanmalara neden olaEilir
13 yaĲĘn altĘndaki çocuklara arka koltukta daima kemer takĘnĘz +er yaĲtaki çocuk için en emniyetli yer arka koltuktur
EĒer 13 yaĲĘnda veya daKa Eüyük Eir çocuĒun ön koltukta oturmasĘ gerekiyorsa
emniyet kemeri düzgün takĘlmalĘ ve koltuk mümkün olduĒu kadar geriye kaydĘrĘlmalĘdĘr
Araç park edilip motor kapatĘlana kadar
tüm yolcular kendileri ve koltuklarĘ dik
durumda koltuk minderinin ortasĘnda
emniyet kemerleri takĘlĘ olarak EacaklarĘ serEestçe uzanmĘĲ ve ayaklarĘ yere
Easar Ĳekilde oturmalĘdĘr +ava yastĘĒĘ
KĘzla açĘlarak kaza esnasĘnda yerinde
düzgün Eir Ĳekilde oturmayan yolcuya
çok sert Eir Ĳekilde çarpaEilir ve ciddi
veya ölümcül Ĳekilde yaralanmasĘna yol
açaEilir
Siz veya yolcularĘnĘz asla Kava yastĘklarĘna gereksiz Ĳekilde yakĘn oturmamalĘ
veya uzanmamalĘsĘnĘz .apĘlara veya
orta konsola yaslanmamalĘsĘnĘz
.oltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan
mümkün olduĒu kadar geriye ancak yine
de aracĘn kontrolünü saĒlayaEileceĒiniz
Eir noktaya kadar çekiniz

03
+ava yastĘklarĘ nerede"

6»U»F»YH\ROFXKDYD\DVWĘNODUĘ
YDUVD

SürüFü ön KaYa yastĘĒĘ

SRS sistemi direksiyon simidinin ortasĘnda ve ön panelin yolcu taraIĘnda torpido
gözünün üzerinde yer alan Kava yastĘklarĘndan oluĲur.
Hava yastĘklarĘ AIR BAG yazĘsĘ ile panel
kapaklarĘnda etiketlenmiĲtir.
SRS nin amacĘ açĘlmasĘna yetecek Ĳiddetteki önden çarpmalarda sürücü ve ön
yolcular için emniyet kemerlerinin saĒladĘĒĘ korumaya ilave koruma saĒlamaktĘr.

UYARI
OCN7030036


YolFu ön KaYa yastĘĒĘ

OCN7030038

AracĘnĘz Ôlave Güvenlik Sistemi (SRS) ve
Kem sürücü Kem yolcu için emniyet kemerleri ile donatĘlmĘĲtĘr.

AçĘlan ön Kava yastĘklarĘnĘn oluĲturacaĒĘ
ölüm veya ciddi yaralanma riskini azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün Eir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś .oltuĒunuzu ön Kava yastĘklarĘndan
mümkün olduĒu kadar geriye ancak
yine de aracĘn kontrolünü saĒlayaEileceĒiniz Eir noktaya kadar çekiniz
ś Asla kapĘlara veya orta konsola yaslanmayĘnĘz
ś Ön yolcunun ayaklarĘnĘ veya EacaklarĘnĘ ön konsola yerleĲtirmesine izin
vermeyiniz
ś Direksiyon simidinin gösterge panelinin ön camĘn ve torpido gözünün üzerindeki ön yolcu panelinin üzerindeki
Kava yastĘĒĘ modüllerinin üzerine veya
yakĘnĘna (ön konsol kĘlĘIĘ cep teleIonu
tutucusu EardaklĘk parIüm veya etiket giEi) KiçEir nesne konulmamalĘdĘr
EĒer Kava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden olacak kadar yeterli Eir çarpĘĲma
olursa Eu tür nesneler teKlikeli olaEilir
ś Ön camĘn üzerine veya aynanĘn içine
KerKangi Eir nesne yerleĲtirmeyiniz
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<DQKDYD\DVWĘNODUĘ YDUVD

Yan Kava yastĘklarĘ Ker türlü yan darbe ve
devrilme durumunda açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr.


Ön Koltuk

UYARI

OCN7030041

OCN7030042

Hyundai nizin iki ön koltuĒu da yan Kava
yastĘĒĘ ile donatĘlmĘĲtĘr.
Yan Kava yastĘklarĘnĘn amacĘ emniyet kemerlerinin sürücü ve ön yolcu için saĒladĘĒĘ korumaya ilave koruma saĒlamaktĘr.
Yan Kava yastĘklarĘ çarpĘĲma Ĳiddetine
baĒlĘ olarak sadece belirli bazĘ yandan
darbeli çarpĘĲmalarda açĘlmak üzere tasarlanmĘĲtĘr.
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AçĘlan yan Kava yastĘĒĘnĘn oluĲturacaĒĘ
ölüm veya ciddi yaralanma riskini azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün Eir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś Yan Kava yastĘklarĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklarda oturduklarĘ zaman yolcularĘn
EaĲlarĘnĘ veya vücutlarĘnĘ kapĘlara yaslamalarĘna kollarĘnĘ kapĘlara koymalarĘna camdan uzatmalarĘna izin vermeyiniz veya kapĘlarla koltuklar arasĘna
nesneler koymayĘnĘz
ś Elleriniz ve kollarĘnĘz için yaralanma
riskini asgari seviyeye indirmek için
direksiyon simidini saat 9 ve 3 konumlarĘnda tutunuz
ś .oltuk kĘlĘIĘ kullanĘlmamalĘdĘr %u sistemin etkinliĒini önler veya azaltĘr
ś +ava yastĘklarĘ üzerinde veya Kava
yastĘĒĘ ile aranĘzda KerKangi Eir eĲya
EulunmamalĘdĘr AyrĘca ön ve arka
sütunlar yan kapĘ camĘ kapĘ giEi Kava
yastĘĒĘnĘn açĘlaEileceĒi alanlarĘn etraIĘna da KiçEir eĲya koymayĘnĘz

03
ś .apĘ ile koltuk arasĘnda KerKangi Eir
eĲya EulunmamalĘdĘr %unlar yan Kava
yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘ durumunda IĘrlayan teKlikeli parçacĘklar Kaline geleEilir
ś Yan Kava yastĘklarĘnĘn etraIĘna veya
yakĘnlarĘna KerKangi Eir aksesuar takmayĘnĘz
ś .oltuk minderi ile Kava yastĘĒĘ etiketinin arasĘna da KiçEir eĲya koymayĘnĘz
+ava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden
olacak Eir çarpĘĲma olursa Eu durum
teKlike yarataEilir
ś .ontak anaKtarĘ ON (AÇI.) konumda
olduĒunda kapĘlara vurmayĘn aksi
Kalde Eu durum yan Kava yastĘklarĘnĘn
açĘlmasĘna neden olaEilir
ś EĒer koltuk veya koltuk kĘlĘIĘ Kasar
görmüĲse +YUNDAI yetkili servisinde
aracĘ kontrol ettirmenizi öneririz

3HUGHKDYD\DVWĘNODUĘ YDUVD

OCN7030044

OCN7030043

Perde Kava yastĘklarĘ ön ve arka kapĘlarĘn
üst kĘsmĘnda bulunan tavan raylarĘnĘn Ker
iki taraIĘna yerleĲtirilmiĲtir.
Bu Kava yastĘklarĘ ön koltuktaki yolcular ile arka koltuklarda oturan yolcularĘn
baĲlarĘnĘn yandan darbeli çarpĘĲmalarda
korunmasĘna yardĘmcĘ olmak için tasarlanmĘĲtĘr.
Perde Kava yastĘklarĘ çarpĘĲma Ĳiddetine baĒlĘ olarak sadece belirli mesaIedeki
yandan darbeli çarpĘĲmalarda açĘlmak
üzere tasarlanmĘĲtĘr.
Perde Kava yastĘklarĘ Ker türlü yan darbe
ve devrilme durumunda açĘlmak üzere tasarlanmamĘĲtĘr.
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UYARI
AçĘlan perde Kava yastĘklarĘnĘn oluĲturacaĒĘ ölüm veya ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś YolcularĘn düzgün Eir Ĳekilde oturmasĘnĘ saĒlamak için emniyet kemerleri
Ker zaman takĘlĘ olmalĘdĘr
ś Çocuk koltuĒunu mümkün olduĒunca
kapĘdan uzak olacak Ĳekilde saEitleyiniz
ś +ava yastĘklarĘ üzerinde KerKangi Eir
eĲya EulunmamalĘdĘr AyrĘca tavan
yan raylarĘ ön ve arka sütunlar yan
kapĘ camĘ kapĘ giEi Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlaEileceĒi alanlarĘn etraIĘna da KiçEir eĲya koymayĘnĘz
ś Giysi Kariç özellikle sert ve kĘrĘlaEilir
diĒer nesneleri asmayĘnĘz %ir kaza durumunda araç KasarĘna veya yaralanmaya neden olaEilir
ś Yan Kava yastĘklarĘ ile donatĘlmĘĲ koltuklarda oturduklarĘ zaman yolcularĘn
EaĲlarĘnĘ veya vücutlarĘnĘ kapĘlara yaslamalarĘna kollarĘnĘ kapĘlara koymalarĘna camdan uzatmalarĘna izin vermeyiniz veya kapĘlarla koltuklar arasĘna
nesneler koymayĘnĘz
ś Yan perde Kava yastĘklarĘnĘ açmayĘnĘz
veya onarmayĘnĘz
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+ava yastĘklarĘ sistemi nasĘl
çalĘĲĘr"

OCN7030061L

SRS sistemi aĲaĒĘdaki parçalardan oluĲur:
(1) Sürücü ön Kava yastĘĒĘ modülü
(2) Yolcu ön Kava yastĘĒĘ modülü
(3) Yan Kava yastĘĒĘ modulleri
(4) Perde Kava yastĘĒĘ modülleri
(5) Ön gerdirici mekanizmalarĘ
(6) Hava yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘ
(7) SRS Kontrol Modülü (SRSCM)
(8) Ön darbe sensörleri
(9) Yan darbe sensörleri (varsa)
SRSCM kontak anaKtarĘ ON (açĘk) konumunda iken veya kontak kapatĘldĘktan
sonra 3 saniyelik süre daKilinde olasĘ bir
çarpĘĲmanĘn Kava yastĘĒĘnĘn açĘlacaĒĘ
veya ön gerdiricili emniyet kemerinin açĘlacaĒĘ derecede Ĳiddetli olup olmadĘĒĘna
karar vermek için SRS parçalarĘnĘ sürekli
olarak izler.

03
656X\DUÕÕúÕ÷Õ

Gösterge panelindeki SRS (Ôlave Güvenlik
Sistemi) Kava yastĘĒĘ uyarĘ lambasĘ Ĳekilde
resmedilen Kava yastĘĒĘ sembolünü gösterir. Sistem arĘzalara karĲĘ Kava yastĘĒĘ
elektrik sistemini kontrol eder. Yanan uyarĘ lambasĘ ön Kava yastĘklarĘ yan veveya
perde Kava yastĘklarĘnĘ kapsayan Kava
yastĘĒĘ sisteminde potansiyel bir sorun olduĒunu gösterir.

UYARI
SRS sistemi arĘzalĘ ise Eir kaza sĘrasĘnda
Kava yastĘĒĘ düzgün Ĳekilde açĘlmayaEilir ve ciddi yaralanma ve ölüm riski artar
AĲaĒĘdaki durumlardan KerKangi Eiri
gerçekleĲtiĒinde SRS sisteminiz arĘzalĘ
demektir
ś .ontak anaKtarĘ ON (AÇI.) konuma
geldiĒinde lamEanĘn yaklaĲĘk üç ila
altĘ saniye arasĘ Eir süreyle yanmamasĘ
ś YaklaĲĘk üç ile altĘ saniye arasĘ yandĘktan sonra Kava yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘnĘn
sönmemesi
ś Araç Kareket Kalinde olduĒunda Kava
yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘnĘn yanmasĘ
ś 0otor çalĘĲtĘĒĘ zaman ĘĲĘĒĘn yanĘp sönmesi
YukarĘdaki durumlardan KerKangi Eiri
meydana gelirse SRS sisteminizi +YUNDAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi
öneririz

Orta ve yüksek KĘzlarda meydana gelen
bir önden çarpĘĲma sĘrasĘnda sensörler
aracĘn KĘzla yavaĲladĘĒĘnĘ algĘlar. YavaĲlama oranĘ yeteri kadar yüksek ise kontrol
ünitesi ön Kava yastĘklarĘnĘ zamanĘnda ve
gerekli kuvvet ile açar.
Ön Kava yastĘklarĘ emniyet kemerlerinin
uygun ek güvenlik saĒlayamadĘĒĘ önden
çarpĘĲmalarda Karekete geçerek sürücüyü ve ön yolcuyu korumaya yardĘm eder.
Gerekli olduĒunda yan Kava yastĘklarĘ
yandan çarpma sĘrasĘnda üst yan gövdeyi
destekleyerek koruma saĒlar.
ś Hava yastĘklarĘ sadece kontak anaKtarĘ
ON (AÇIK) konumunda iken veya kontak kapatĘldĘktan sonra 3 saniyelik süre
içinde etkinleĲir. (gerektiĒinde açĘlmak
üzere)
ś Hava yastĘklarĘ araç içindekileri ciddi
Iiziksel yaralanmalara karĲĘ korumak
amacĘyla bazĘ önden veya yandan çarpĘĲmalar sĘrasĘnda ĲiĲer.
ś Genellikle Kava yastĘklarĘ çarpĘĲmanĘn
Ĳiddeti ve yönü gibi nedenlere baĒlĘ
olarak açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
Bu iki Iaktör sensörlerin elektronik bir
Kava yastĘĒĘ açĘlma sinyali üretip üretmeyeceĒini belirler.
ś Ön Kava yastĘklarĘ anĘnda tamamen
açĘlĘr ve söner. Bir kaza anĘnda Kava
yastĘklarĘnĘn açĘldĘĒĘnĘ görmeniz Iiilen
mümkün deĒildir. DaKa çok çarpĘĲmadan sonra baĒlantĘ yerlerinden sarkan
sönmüĲ Kava yastĘklarĘnĘ görebilirsiniz.
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ś Koruma saĒlamak için Kava yastĘklarĘ mutlaka KĘzlĘ bir Ĳekilde açĘlmalĘdĘr.
Hava yastĘĒĘnĘn KĘzla açĘlmasĘ yolcu
aracĘn iç aksamĘna çarpmadan önce
yolcuyla aracĘn iç aksamĘ arasĘna Kava
yastĘĒĘnĘn girmesini saĒlayan son derece kĘsa bir sürede geliĲen bir olaydĘr.
AçĘlma KĘzĘ ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltĘr ve bu nedenle Kava
yastĘĒĘ tasarĘmĘnĘn olmazsa olmaz bir
unsurudur.
ś Ancak Kava yastĘĒĘnĘn KĘzlĘ açĘlmasĘ
yüzde taKriĲ ezilme kemik kĘrĘlmasĘ
gibi yaralanmalara neden olabilir çünkü bu KĘz aynĘ zamanda Kava yastĘklarĘnĘn büyük bir kuvvetle açĘlmasĘna da
neden olur.
ś Sürücü direksiyona çok yakĘn bir konumdaysa Kava yastĘĒĘyla temas ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
AçĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ yüzünden yaralanma riskini azaltmak için önlemler alabilirsiniz. En büyük risk Kava yastĘĒĘna çok
yakĘn oturmaktĘr. Bir Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ için boĲluĒa iKtiyacĘ vardĘr. Sürücülerin aracĘn Kakimiyetini muKaIaza ederek
direksiyonun ortasĘ ile göĒüslerinin arasĘnda mümkün olduĒu kadar mesaIe kalacak Ĳekilde oturmalarĘ önerilir.
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SürüFü ön KaYa yastĘĒĘ 1

ODN8039077L

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

SürüFü ön KaYa yastĘĒĘ 2

ODN8039078L

Hava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ esnasĘnda yastĘk
kapaklarĘ üzerindeki yĘrtĘlma çizgisi Kava
yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ ile oluĲan basĘnç etkisi
ile ayrĘlĘr. KapaĒĘn açĘlmasĘ ile Kava yastĘklarĘ tam olarak ĲiĲer.
Tam olarak açĘlmĘĲ bir Kava yastĘĒĘ emniyet kemerini uygun takmĘĲ bir sürücünün
veya ön yolcunun ileri doĒru Kareketini
engeller ve böylelikle baĲ ve göĒüs yaralanmasĘnĘ önler.

03
%ir Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra
ne Eeklenmelidir"


SürüFü ön KaYa yastĘĒĘ 3

Bir ön veya yan Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan
sonra çok KĘzlĘ bir Ĳekilde söner. Hava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ sürücünün ön camdan
bakmasĘnĘ veya direksiyonu kullanmasĘnĘ
engellemez. Perde tipi Kava yastĘklarĘ açĘldĘktan sonra bir süre kĘsmen ĲiĲmiĲ olarak
kalabilir.
ODN8039079L


YolFu ön KaYa yastĘĒĘ

ODN8039080L

Hava yastĘĒĘ tamamen ĲiĲtikten sonra Kemen sönmeye baĲlar böylelikle sürücü
tekrar ileriyi görebilir direksiyonu yeniden
kullanabilir veya diĒer kumandalarĘ çalĘĲtĘrabilir.

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

UYARI
%ir Kava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AçĘlan Kava yastĘĒĘndan ortama yayĘlan duman ve tozun oluĲturacaĒĘ raKatsĘzlĘĒĘ azaltmak için çarpĘĲmadan
sonra mümkün olan en kĘsa sürede
camlarĘ ve kapĘlarĘ açĘnĘz
ś +ava yastĘĒĘ açĘldĘktan Kemen sonra
Kava yastĘĒĘnĘn iç parçalarĘna dokunmayĘnĘz AçĘlan Kava yastĘĒĘ ile temas
eden parçalar çok sĘcak olaEilir
ś Etkilenen deri Eölgelerini daima soĒuk
su ve yumuĲak Eir saEun ile iyice yĘkayĘnĘz
ś +ava yastĘĒĘnĘn açĘldĘktan Kemen sonra +YUNDAI yetkili servisi taraIĘndan
deĒiĲtirilmesini öneririz +ava yastĘĒĘ
sadece Eir kez kullanĘlmak üzere tasarlanmĘĲtĘr
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$¦ĘODQKDYD\DVWĘĒĘQGDQJHOHQVHVYH
GXPDQ
Hava yastĘklarĘ açĘldĘĒĘ zaman yüksek bir
ses ve duman çĘkarĘrlar ve aracĘn içine bir
toz yayarlar. Bu normaldir ve Kava yastĘĒĘ Iünyesinin ateĲlenmesinin sonucudur.
Hava yastĘĒĘ açĘldĘktan sonra göĒsünüzün
Kem emniyet kemeri Kem de Kava yastĘĒĘ
ile sĘkĘĲtĘrĘlmasĘ sonucu ve aynĘ zamanda
duman ve toz yüzünden neIes almakta oldukça zorlanabilirsiniz. Tozlar bazĘ insanlarda astĘmĘ kötüleĲtirebilir. Hava yastĘĒĘ
açĘldĘktan sonra neIes alma zorluĒu yaĲarsanĘz derKal tĘbbi yardĘm alĘnĘz.
Duman ve toz zeKirli olmamakla birlikte
ciltte (gözlerde burunda gĘrtlakta vb.)
kaĲĘnmaya neden olabilir. Bu durumda
cildinizde tozun temas ettiĒi yüzeyleri
derKal soĒuk suyla yĘkayĘp durulayĘnĘz ve
belirtiler sürerse bir doktora görününüz.

Çocuk .oltuĒunu ön yolcu
koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz

A Tipi

OHI038169L


B Tipi

OHI038170L

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

UYARI
ś Çok teKlikeli Önünde Kava yastĘĒĘ
olan Eir koltuĒa arkaya Eakan çocuk
koltuĒu yerleĲtirmeyiniz
ś Önünde A.TÔ) +AVA YASTIÍI olan Eir
koltuĒa ASLA öne Eakan çocuk koltuĒu yerleĲtirmeyiniz çocuĒun ÖL0NE veya &ÔDDÔ ìE.ÔLDE YARALAN0ASINA neden olaEilir
ś Çocuk koltuĒunu asla ön yolcu koltuĒuna yerleĲtirmeyiniz %u çocuĒun
ÖL0NE veya &ÔDDÔ ìE.ÔLDE YARALAN0ASINA neden olaEilir
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03
+ava yastĘĒĘm çarpĘĲmada neden
açĘlmadĘ"
Hava yastĘĒĘnĘn ilave bir koruma saĒlamasĘnĘn gerekmediĒi bazĘ kaza türleri vardĘr.
Arkadan gelen darbeler çok darbeli kazalarda ikinci veya üçüncü çarpmalar ve
düĲük KĘzda çarpmalar bunlara örnek verilebilir. Araç KasarĘ çarpĘĲma enerMisinin
emilimini gösterir ve bu Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlmĘĲ olmasĘ gerektiĒinin göstergesi deĒildir.

+DYD\DVWĘĒĘ¦DUSĘĲPDVHQVµUOHUL

UYARI
%ir Kava yastĘĒĘnĘn Eeklenmedik Ĳekilde
açĘlmasĘ ve ciddi yaralanma veya ölüme
neden olma riskini azaltmak için
ś +ava yastĘklarĘnĘn veya sensörlerinin
EulunduĒu Eölgelere vurmayĘnĘz veya
KerKangi Eir nesnenin çarpmasĘna izin
vermeyiniz
ś +ava yastĘĒĘ sensörlerinde veya etraIĘnda EakĘm yapmaya çalĘĲmayĘnĘz
EĒer sensörlerin yeri veya açĘsĘ deĒiĲtirilirse Kava yastĘklarĘ açĘlmamalarĘ
gereken zamanlarda açĘlaEilir veya
açĘlmalarĘ gereken zamanlarda açĘlmayaEilir
ś +yundai markasĘ dĘĲĘ oriMinal olmayan
Eir tampon koruyucu veya muadil parçanĘn takĘlmasĘ kaza anĘndaki güvenlik
ve Kava yastĘĒĘ açĘlma perIormansĘnĘ
olumsuz etkileyeEilir
+ava yastĘĒĘ sisteminizin doĒru çalĘĲmasĘ için tamponu oriMinal +yundai
parçasĘ veya aracĘnĘz için Eelirtilen
muadili (oriMinal parça) ile deĒiĲtirmenizi öneririz
ś Araç çekilirken Kava yastĘĒĘnĘn yanlĘĲlĘkla açĘlmasĘnĘ önlemek için kontak
anaKtarĘnĘ LO&./O)) (.ilitli/.apalĘ)
veya A&& (Aksesuar) konumuna getiriniz
ś %ütün Kava yastĘĒĘ onarĘm iĲlerinin
+YUNDAI yetkili servisi taraIĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz
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OCN7030067L/OCN7030046/OCN7030047/OCN7030048

1. SRS kontrol modülü
2. Ön darbe sensörü
3. Yan darbe sensörü (B direĒi)
(varsa)
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03
+DYD\DVWĘĒĘQĘQD¦ĘOGĘĒĘGXUXPODU

OCN7030050

gQKDYD\DVWÕNODUÕ
Ön Kava yastĘklarĘ önden çarpĘĲmalarda
çarpĘĲmanĘn Ĳiddetine KĘzĘna veya açĘsĘna
baĒlĘ olarak açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

<DQYHSHUGHKDYD\DVWÕNODUÕ
Yan ve perde Kava yastĘklarĘ yan darbe
sensörleri taraIĘndan belirli bir Ĳiddete
saKip bir darbe KissedildiĒi zaman açĘlĘrlar.
Sürücü ve ön yolcu Kava yastĘklarĘ önden
çarpĘĲmalarda açĘlacak Ĳekilde tasarlanmĘĲ olmasĘna raĒmen önden çarpma
sensörleri yeterli Ĳiddette bir darbe algĘlarsa baĲka türlü çarpĘĲmalarda da açĘlabilir. Yan ve perde Kava yastĘklarĘ sadece
yandan çarpĘĲmalarda açĘlacak Ĳekilde
tasarlanmĘĲtĘr ancak yandan çarpma sensörleri yeterli Ĳiddette bir darbe algĘlarsa
baĲka türlü çarpĘĲmalarda da açĘlabilir.
EĒer araç Ĳasisi düzgün olmayan yollardaki nesnelerden veya kaldĘrĘmdan darbe
alĘrsa Kava yastĘklarĘ açĘlabilir. Ôstenmeyen Kava yastĘĒĘ açĘlmalarĘnĘ önlemek için
düzgün olmayan yollarda veya araç traIiĒi
için tasarlanmamĘĲ yüzeylerde dikkatli sürünüz.

OCN7030049

OCN7030042
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+DYD\DVWĘĒĘQĘQD¦ĘOPDGĘĒĘGXUXPODU

OCN7030049
OCN7030051

BazĘ düĲük KĘzdaki çarpĘĲmalarda Kava
yastĘĒĘ açĘlmayabilir. Hava yastĘklarĘ böyle
durumlarda açĘlmayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr. Çünkü emniyet kemerine ek bir koruma saĒlama iKtiyacĘ olmayacaktĘr.

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

OCN7030052

Ön Kava yastĘklarĘ arkadan çarpmalarda
açĘlacak Ĳekilde tasarlanmamĘĲtĘr. Çünkü
yolcular darbenin Ĳiddetiyle arkaya doĒru Kareket eder. Bu durumda açĘlan Kava
yastĘklarĘ KerKangi bir ilave koruma saĒlayamaz.
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OCN7030053

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

03
%ilgilendirme
ś 'HYULOPHVHQV|UROPD\DQDUDoODUGD
$UDo GRQDQÕPÕQGD \DQ YHYH\D SHUGH
KDYD \DVWÕNODUÕ YDUVD ELU \DQGDQ oDUSPD VRQXFXQGD GHYULOHQ DUDFÕQ \DQ YH
YH\DSHUGHKDYD\DVWÕNODUÕDoÕODELOLU

OCN7030054

Darbeden Kemen önce sürücüler genellikle sert Iren yaparlar. Böyle bir sert Irenleme aracĘn ön kĘsmĘnĘn alçalmasĘna ve
yerden yüksekliĒi kendisinden Iazla olan
bir aracĘn altĘna girmesine neden olur.
Sensörlerin algĘladĘĒĘ yavaĲlama ivmesi
bu tür altĘna girme ile meydana gelen
çarpĘĲmalarda büyük ölçüde azalacaĒĘ
için Kava yastĘĒĘ açĘlmayabilir.

OCN7030055

Araç direk veya aĒaç gibi bir nesneye
çarparsa darbe noktasĘ tek noktada yoĒunlaĲtĘĒĘ ve çarpma enerMisi araç yapĘsĘ
taraIĘndan emildiĒi için Kava yastĘklarĘ
açĘlmayabilir.

OCN7030056

Devrilme kazalarĘnda ön Kava yastĘklarĘ
açĘlmayabilir. Çünkü ön Kava yastĘĒĘnĘn
açĘlmasĘ yolculara ek bir koruma saĒlamayacaktĘr.
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SRS %akĘmĘ
SRS esas olarak bakĘm gerektirmez ve sizin iĲlem yaptĘracaĒĘnĘz bir parçasĘ yoktur.
Kontak anaKtarĘ ON (AÇIK) konumunda
olduĒu zaman SRS Kava yastĘĒĘ uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanmazsa ya da sürekli olarak yanarsa
aracĘnĘzĘ Kemen HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
SRS sistemi üzerinde yapĘlacak sökme
takma onarĘm gibi çalĘĲmalarĘn yanĘ sĘra
direksiyon simidi ön yolcu paneli ön koltuklar ve tavan raylarĘ üzerinde yapĘlacak
çalĘĲmalarĘn da HY8NDAI yetkili servisi
taraIĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz. SRS sisteminde yanlĘĲ servis iĲlemi yapĘlmasĘ ciddi
kiĲisel yaralanmalara yol açabilir.
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UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanma riskini azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś SRS parçalarĘnĘn veya kaElolarĘnĘn tadilatĘ veya EaĒlantĘlarĘnĘn ayrĘlmasĘ
yastĘk kapaklarĘna KerKangi Eir etiket
yapĘĲtĘrĘlmasĘ veya gövde yapĘsĘnĘn
onarĘlmasĘ giEi modiIikasyonlar yapmayĘnĘz
ś Direksiyon simidi gösterge paneli
üzerindeki ve torpido gözünün üstündeki ön yolcu panelinde yer alan Kava
yastĘĒĘ modüllerinin üzerine veya yakĘnĘna KiçEir nesne yerleĲtirmeyiniz
ś +ava yastĘĒĘ kapaklarĘnĘ sadece su ile
ĘslatĘlmĘĲ yumuĲak Eir Eez ile temizleyiniz Çözelti veya temizleyiciler Kava
yastĘĒĘ kapaklarĘnĘ ve sistemin uygun
olarak açĘlmasĘnĘ engelleyeEilir
ś AçĘlan Kava yastĘĒĘnĘn +YUNDAI yetkili servisi taraIĘndan deĒiĲtirilmesini
öneririz
ś AracĘn tamamĘ veya Kava yastĘĒĘ parçalarĘndan Eiri Kurdaya çĘkarĘlacak ise
Eelirli güvenlik önlemleri alĘnmalĘdĘr
Gerekli Eilgiler için +YUNDAI yetkili
servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz %u önlemlerin alĘnmamasĘ kiĲilerin yaralanma riskini arttĘrĘr

03
Ôlave güvenlik önlemleri
Araç Kareket Kalindeyken yolcular dĘĲarĘ
çĘkmamalĘ veya yer deĒiĲtirmemelidir
ÇarpĘĲma veya ani durma esnasĘnda emniyet kemeri takĘlĘ olmayan bir yolcu araç
içinde diĒer yolcularĘn üzerine veya araçtan dĘĲarĘ IĘrlayabilir.
Emniyet kemerlerinin üzerinde KiçEir
aksesuar kullanĘlmamalĘdĘrYolcu konIorunu artĘrdĘĒĘnĘ veya emniyet kemerini
yeniden konumlandĘrdĘĒĘnĘ iddia eden
ciKazlar emniyet kemerinin saĒladĘĒĘ korumayĘ azaltabilir ve bir kazada ciddi yaralanma riskini arttĘrabilir.
Ön .oltuklarda KerKangi Eir modiIikasyon yapmayĘnĘzÖn koltuklarĘ modiIiye
etmek ilave güvenlik sisteminin algĘlayĘcĘ
unsurlarĘnĘn veya yan Kava yastĘklarĘnĘn
çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
Ön koltuklarĘn altĘna Eir Ĳey koymayĘnĘz
Ön koltuklarĘn altĘna bir Ĳey koymak ilave
güvenlik sisteminin algĘlayĘcĘ unsurlarĘnĘn
ve kablo donanĘmĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
.apĘlara vurmayĘnĘz Kontak anaKtarĘ ON
(AÇIK) konumda olduĒunda kapĘlara vurmayĘn aksi Kalde bu durum yan Kava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden olabilir.

+ava yastĘĒĘ uyarĘ etiketleri
(varsa)

OCN7030058

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

+DYD\DVWĘĒĘGRQDQĘPOĘDUDFĘQĘ]D
HNLSPDQHNOHPHYH\DPRGLILNDV\RQ
\DSPD
AracĘn gövdesini tampon sistemini ön uç
veya yan saclarĘnĘ veya sürüĲ yüksekliĒini
deĒiĲtirerek aracĘnĘzĘ modiIiye ederseniz
bu aracĘnĘzĘn Kava yastĘĒĘ sisteminin çalĘĲmasĘnĘ etkileyebilir.
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Gösterge paneli

*ÖSTER*E PANELÔ

Klasik Gösterge Paneli (A Tipi)


Klasik Gösterge Paneli (A Tipi - N Line)

Araçtaki gerçek gösterge paneli Ĳekildekinden IarklĘ olaEilir
DaKa Iazla detay için Eu Eölümdeki Göstergeler ve sayaçlar kĘsmĘna EakĘnĘz
OCN7040001/OCN7N040001

1. Takometre (Motor devir göstergesi)
2. HĘz göstergesi
3. Motor Kararet göstergesi

4-4

4. YakĘt göstergesi
5. 8yarĘ ve gösterge lambalarĘ
6. LCD ekran (Yol bilgisayarĘ daKil)

04

Tam LCD gösterge paneli (Tip B)


Tam LCD gösterge paneli (Tip B – N Line)

Araçtaki gerçek gösterge paneli Ĳekildekinden IarklĘ olaEilir
DaKa Iazla detay için Eu Eölümdeki Göstergeler ve sayaçlar kĘsmĘna EakĘnĘz
OCN7040002/OCN7N040002

1. Takometre (Motor devir göstergesi)
2. HĘz göstergesi
3. Motor Kararet göstergesi

4. YakĘt göstergesi
5. 8yarĘ ve gösterge lambalarĘ
6. LCD ekran (Yol bilgisayarĘ daKil)
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Gösterge paneli kontrolü

*µVWHUJHSDQHOLD\GĘQODWPDVĘ

Gösterge ve sayaçlar
+Ę]JµVWHUJHVL

A Tipi
Ǵ
km/sa

OCN7041003TU

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

Ǵ
km/sa (N Line)

OCN7040004

OCN7N040003

Ǵ
MPH, km/sa.

OCN7040004L

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken gösterge panelini kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Araç kontrolünün kayEedilmesine
yol açaEilir ve ciddi yaralanma ölümlü
veya maddi KasarlĘ Eir kazayla sonuçlanaEilir
ś Gösterge paneli aydĘnlatmasĘnĘn yoĒunluĒu görüntülenir.
ś ParlaklĘk maksimum veya minimum
seviyeye ulaĲtĘĒĘ zaman bir alarm sesi
duyulur.
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B Tipi
Ǵ
km/sa

Ǵ
km/sa (N Line)

'Ô..$7
0otoru devir saatinin .IR0IZI %ÖLGESÔ
içinde çalĘĲtĘrmayĘnĘz %u ciddi motor
KasarĘna neden olaEilir

0RWRU+DUDUHW*µVWHUJHVL

A Tipi
Ǵ
Avrupa hariç

OCN7040005

Ǵ
Avrupa için

OCN7N040004

Ǵ
MPH

OCN704008


B Tipi
Ǵ
Avrupa hariç

OCN7040008L

Ǵ
Avrupa için

OCN7040005L

HĘz göstergesi aracĘn saatteki KĘzĘnĘ kilometre cinsinden (kmsa.) göstermek üzere ayarlanmĘĲtĘr.

7DNRPHWUH 0RWRUGHYLUJµVWHUJHVL

A Tipi


B Tipi

OCN704009

OCN7040009L

Kontak anaKtarĘ ON (AÇIK) konumuna
getirildiĒinde bu gösterge motor soĒutma suyunun sĘcaklĘĒĘnĘ (Kararet) gösterir.

'Ô..$7

OCN704006

OCN704007

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

EĒer gösterge iEresi ŕ13 veya +Ŗ konumuna doĒru normal Eölgenin dĘĲĘna
çĘkarsa motora Kasar vereEilecek derecedeki Karareti gösterir
+araret yapmĘĲ Eir motorla yola devam
etmeyiniz AracĘnĘz Kararet yaparsa 
Eölümdeki ŕ0otor aĲĘrĘ ĘsĘnĘyorsaŖ konusuna EakĘnĘz
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UYARI

%ilgilendirme

0otor sĘcakken radyatör kapaĒĘnĘ veya
soĒutma suyu depo kapaĒĘnĘ asla sökmeyiniz 0otor soĒutma suyu EasĘnç
altĘndadĘr ve ciddi yanĘklara neden olaEilir SoĒutma suyu deposuna soĒutucu
eklemeden önce motorun soĒumasĘnĘ
Eekleyiniz

<DNĘW*µVWHUJHVL

A Tipi
Ǵ
Avrupa hariç

OCN7040010


B Tipi
Ǵ
Avrupa hariç

OCN7040011

Ǵ
Avrupa için

OCN7040010L

Ǵ
Avrupa için

OCN7040011L

Bu gösterge yakĘt deposunda kalan yakĘtĘn yaklaĲĘk miktarĘnĘ gösterir.
4 Eölümdeki ŕGörüntüleme 0odlarĘ
konusunu inceleyiniz
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ś <DNÕWGHSRVXNDSDVLWHVL%|OP GHYHULOPHNWHGLU
ś <DNÕWJ|VWHUJHVL\DNÕWGHSRVXQHUHGH\VH
ERú LNHQ \DQDQ ELU GúN \DNÕW VHYL\HVL
J|VWHUJHODPEDVÕLOHGHVWHNOHQPLúWLU
ś (÷LPOHUGHYH\DYLUDMODUGDGHSRGDNL\DNÕWÕQ KDUHNHWLQH ED÷OÕ RODUDN \DNÕW J|VWHUJH LEUHVL R\QD\DELOLU YH\D GúN \DNÕWVHYL\HVLJ|VWHUJHODPEDVÕQRUPDOGHQ
|QFH\DQDELOLU

04
UYARI


A Tipi

YakĘtĘn Eitmesi araçta EulunanlarĘ teKlikeye açĘk duruma getireEilir
Gösterge lamEasĘ yandĘĒĘnda veya gösterge iEresi ŕ veya E (%oĲ)Ŗ seviyesine
yaklaĲĘnca mümkün olan en kĘsa sürede
durup yakĘt almalĘsĘnĘz

'Ô..$7
AracĘnĘzĘ çok düĲük yakĘt seviyesinde
kullanmaktan kaçĘnĘnĘz YakĘtĘn Eitmesi motorun düzensiz ateĲleme yaparak
katalitik konvertöre zarar vermesine yol
açaEilir

OCN7040044


B Tipi

'ĘĲ6ĘFDNOĘN*µVWHUJHVL
Bu gösterge mevcut dĘĲ Kava sĘcaklĘklarĘnĘ Celcius (rC)' ya da FaKrenKeit olarak
gösterir.
- SĘcaklĘk aralĘĒĘ:
- 40rC a 60rC
Göstergedeki dĘĲ sĘcaklĘk sürücünün dikkatini daĒĘtmamak adĘna normal bir termometre gibi aniden deĒiĲmeyebilir.
SĘcaklĘk birimi (rC'tan rF'a veya rF'tan
rC'a) aĲaĒĘdaki gibi deĒiĲtirilebilir:

OCN7040012

- Göstergede KullanĘcĘ AyarlarĘ Modu:
ŕDiĒer SĘcaklĘk birimiŖ içinde sĘcaklĘk
birimini deĒiĲtirebilirsiniz.
- Otomatik klima kontrol sistemi: OFF
düĒmesini basĘlĘ tutarken A8TO düĒmesine de 3 saniye veya daKa uzun süre
basĘnĘz.
Gösterge panelinin ve klima kontrol sisteminin sĘcaklĘk birimi deĒiĲir.

4-9

Gösterge paneli

.LORPHWUH6D\DFĘ

.DODQ\DNĘWODJLGLOHFHNPHVDIH


A Tipi


A Tipi

OIG046114


B Tipi

OCN7040015

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

4-10

OJS048328


B Tipi

OCN7040016

ś Kalan yakĘtla gidilecek mesaIe aracĘn
kalan yakĘtla taKminen gidebileceĒi
mesaIeyi gösterir.
ś Kalan taKmini mesaIe 1 km'nin (1 mil)
altĘndaysa yol bilgisayarĘ kalan yakĘtla
gidilecek mesaIeyi ŕ---Ŗ gösterir.

04
%ilgilendirme
ś (÷HU DUDo G] ELU \HUGH GH÷LOVH YH DN
ED÷ODQWÕVÕNHVLOPLúVHNDODQ\DNÕWODJLGLOHFHNPHVDIHIRQNVL\RQXGR÷UXoDOÕúPD\DELOLU
ś .DODQ\DNÕWLOHJLGLOHELOHFHNPHVDIHJHUoHN VUú PHVDIHVLQGHQ IDUNOÕ RODELOLU
]LUDEXGH÷HUPHYFXWRODQVUúPHVDIHVLQLQELUWDKPLQLGLU
ś $UDFDOLWUHGHQGDKDD]\DNÕWNRQGX÷X
WDNGLUGH\ROELOJLVD\DUÕNRQXODQEX\DNÕWÕND\GHWPH\HELOLU
ś <DNÕWWNHWLPLYHNDODQ\DNÕWODJLGLOHFHN
PHVDIH GH÷HUOHUL VUú úDUWODUÕQD VUú
DOÕúNDQOÕNODUÕQD YH DUDFÕQ GXUXPXQD
ED÷OÕ RODUDN |QHPOL |OoGH GH÷LúLNOLN
J|VWHUHELOLU

Vites göstergesi

'»]ĲDQ]ĘPDQYLWHVJµVWHUJHVL
YDUVD

OCN7040014

Bu gösterge sürüĲ sĘrasĘnda yakĘt tasarruIu saĒlamak için Kangi vitesin tavsiye
edildiĒi bilgisini size verir.
ś 9ites yükseltme : S2 S3 S4 S5 S6
ś 9ites düĲürme :T1 T2 T3 T4 T5
ÖrneĒin
: 3'üncü vitese çĘkĘlmasĘnĘn tavsiye
edildiĒini gösterir (vites Kalen 2'inci
veya 1'inci vitestedir).
: 3'üncü vitese inilmesinin tavsiye edildiĒini gösterir (vites Kalen 4'üncü
5'inci veya 6'ncĘ vitestedir).
Sistem düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda gösterge
gösterilmez.
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Gösterge paneli

2WRPDWLN9LWHV*µVWHUJHVL YDUVD

A Tipi

$NĘOOĘGHĒLĲNHQĲDQ]ĘPDQLIW
NDYUDPDOĘĲDQ]ĘPDQYLWHVJµVWHUJHVL
YDUVD

A Tipi

OIG046112


B Tipi
OIG046112


B Tipi

OCN7040013

Bu gösterge seçilen vites konumunu gösterir.
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OCN7040013

Bu gösterge seçilen vites konumunu gösterir.

04
UyarĘ ve gösterge lamEalarĘ
%ilgilendirme
0RWRUXoDOÕúWÕUGÕNWDQVRQUDWPJ|VWHUJH
ODPEDVÕ V|QG÷QGHQ HPLQ ROXQX] +HUKDQJLELULVLKkOk\DQÕ\RUVDEXGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQELUGXUXPXJ|VWHULU

+DYD\DVWĘĒĘJµVWHUJH
ODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 6 saniye yanar ve sonra söner.
ś SRS ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
ś Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

(PQL\HWNHPHULX\DUĘ
ODPEDVĘ
Bu gösterge lambasĘ sürücüye emniyet
kemerinin takĘlmamĘĲ olduĒu bilgisini verir.
DaKa Iazla detay için 3 Eölümdeki ŕEmniyet kemerleriŖ konusuna EakĘnĘz

(O)UHQLYH)UHQ+LGUROLĒL
6HYL\HVLJµVWHUJHODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye için yanar.
- El Ireni çekiliyse yanĘk kalĘr.
ś El Ireni çekildiĒi zaman.
ś Fren KidroliĒi seviyesi azaldĘĒĘ zaman.
- El Ireni serbest bĘrakĘldĘĒĘnda gösterge lambasĘnĘn yanmasĘ Iren Kidrolik
seviyesinin düĲük olduĒunu gösterir.
)UHQKLGUROL÷LVHYL\HVLD]DOGÕ\VD
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motor durmuĲ olarak derKal Iren Kidrolik seviyesini kontrol ediniz ve gerektiĒi kadar Kidrolik ilave edin (DaKa
Iazla detay için 9 Eölümdeki ŕ)ren
+idroliĒiŖ kĘsmĘna EakĘnĘz). Fren KidroliĒi ekledikten sonra tüm Iren aksamĘnĘ Kidrolik sĘzĘntĘsĘna karĲĘ kontrol
ediniz. Fren KidroliĒi sĘzĘntĘsĘ bulunursa veya gösterge lambasĘ sönmez ise
veya Irenler düzgün çalĘĲmazsa aracĘ
kullanmayĘnĘz. AracĘ HY8NDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

4-13

Gösterge paneli

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

.LOLWOHQPH\LQOH\HQ)UHQ
6LVWHPL $%6 JµVWHUJH
ODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś ABS ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman
(Normal Iren sistemi K¡l¡ çalĘĲĘr durumdadĘr ABS Iren sistemi desteĒi yoktur).
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

(OHNWURQLN)UHQ*»¦'DĒĘOĘPĘ
6LVWHPLJµVWHUJHODPEDVĘ

UYARI
El )reni ve )ren +idroliĒi Seviyesi gösterge lamEasĘ
%ir gösterge lamEasĘ YANIYOR durumda iken aracĘ sürmek teKlikelidir El Ireni
serEest EĘrakĘldĘĒĘnda El )reni ve )ren
+idroliĒi Seviyesi gösterge lamEasĘ yanĘyorsa Iren Kidrolik seviyesinin düĲük
olduĒu gösterilir
%u durumda aracĘ +YUNDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz
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%X LNL J|VWHUJH ODPEDVÕ VUú VÕUDVÕQGD
DúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDD\QÕDQGD\DQDU
ś ABS ve normal Iren sistemi düzgün çalĘĲmadĘĒĘ zaman.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

04
UYARI
Elektronik )ren Güç DaĒĘlĘmĘ Sistemi
gösterge lamEasĘ
+em A%S Kem de El )reni ve )ren +idroliĒi gösterge lamEalarĘ yandĘĒĘnda Iren
sistemi normal olarak çalĘĲmaz ve ani
Irenleme sĘrasĘnda Eeklenmeyen ve teKlikeli Eir durumla karĲĘlaĲaEilirsiniz
%u durumda KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz ve ani
Irenden kaçĘnĘnĘz
AracĘnĘzĘ Kiç vakit kayEetmeden en yakĘn
+YUNDAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz

%ilgilendirme
(OHNWURQLN)UHQ*o'D÷ÕOÕPÕ6LVWHPLJ|VWHUJHODPEDVÕ
$%6J|VWHUJHODPEDVÕ\DQÕNROGX÷X]DPDQ
YH\D$%6YH(O)UHQLYH)UHQ+LGUROL÷L6HYL\HVLJ|VWHUJHODPEDODUÕQÕQKHULNLVLGH\DQÕNROGX÷X]DPDQKÕ]J|VWHUJHVLYH\DNLORPHWUHVD\DFÕYH\D\ROVD\DFÕoDOÕúPD\DELOLU
$\UÕFD(36J|VWHUJHODPEDVÕ\DQDELOLUYH
GLUHNVL\RQLoLQJHUHNHQJoD]DODELOLUYH\D
DUWDELOLU
%XGXUXPGDDUDFÕQÕ]ÕKLoYDNLWND\EHWPHGHQHQ\DNÕQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQGH
LQFHOHWWLUPHQL]L|QHULUL]

(OHNWURQLN(O)UHQL (3% 
*µVWHUJH/DPEDVĘ YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś EPB ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

%ilgilendirme
(OHNWURQLN 'HQJH .RQWURO (6&  J|VWHUJH ODPEDVÕ (6& VLVWHPLQLQ X\JXQ úHNLOGH
oDOÕúPDGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHN]HUH\DQGÕ÷ÕQGD
(OHNWURQLN (O )UHQL (3%  X\DUÕ ODPEDVÕ
\DQDELOLU %X GXUXP (3% GH ELU DUÕ]D ROGX÷XDQODPÕQDJHOPH] 
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$XWRKROG RWRPDWLNIUHQGH
WXWPD *µVWHUJH/DPEDVĘ
YDUVD

$UĘ]D*µVWHUJH/DPEDVĘ 0,/

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś >Beyaz@ Auto Kold (otomatik Irende tutma) düĒmesine basarak auto Kold sistemini devreye aldĘĒĘnĘz zaman yanar.
ś >YeĲil@ auto Kold (otomatik Irende tutma) sistemi devrede iken Iren pedalĘna
basarak aracĘ tamamen durdurduĒunuz
zaman yanar.
ś >SarĘ@ Auto Kold (otomatik Irende tutma) sistemi ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman yanar.
ś Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki Auto
Kold (otomatik Irende tutma) konusuna
EakĘnĘz

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś Emisyon kontrol sistemi ile ilgili bir
problem olduĒu zaman ĘĲĘk sürekli yanĘk kalĘr.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Elektrik Destekli Direksiyon
(36 JµVWHUJHODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś EPS ile ilgili bir problem olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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'Ô..$7
ArĘza gösterge lamEasĘ (0IL) yanarken
araç kullanĘmĘ sürüĲe ve/ veya yakĘt tüketimine etki eden emisyon kontrol sisteminin Kasar görmesine neden olaEilir

DÔ..AT
$UÕ]D *|VWHUJH /DPEDVÕ 0,/  \DQPD\D
EDúODUVDPRWRUXQJoND\EÕQDQHGHQRODQ
NDWDOLWLNNRQYHUW|UKDVDUÕJHUoHNOHúHELOLU
%XGXUXPGDDUDFÕQÕ]ÕKLoYDNLWND\EHWPHGHQHQ\DNÕQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQGH
LQFHOHWWLUPHQL]L|QHULUL]

04
(J]R]6LVWHPL *3) JµVWHUJH
ODPEDVĘ %HQ]LQOLPRWRUL¦LQ
YDUVD

QDUSĘĲPDQOHPH
<DUGĘPFĘVĘJµVWHUJHODPEDVĘ
YDUVD

ś BirikmiĲ kurum belli bir miktara ulaĲtĘĒĘnda bu gösterge lambasĘ yanar.
ś Bu gösterge lambasĘ yandĘktan sonra
ancak 80 kmsa üzerinde 30 dakikadan
uzun süre bir sürüĲ yapĘldĘĒĘnda sönecektir (3. vites üzerinde 1500 a 4000
devir bandĘ aralĘĒĘnda).
Gösterge lambasĘ yukarĘdaki Ĳartlar
gerçekleĲtiĒi Kalde yanĘp sönmeye
devam ederse (bu kez LCD uyarĘ mesaMĘ görüntülenecektir) GPF sistemini
HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini bir kez ON konumuna getiriniz.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś FCA ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  deki ŕÖn
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ()&A) SistemiŖ konusuna EakĘnĘz

'Ô..$7
GP) gösterge lamEasĘ yanĘp sönerken
uzun süre sürmeye devam ederseniz
GP) sistemi Kasar göreEilir ve yakĘt tüketim durumu kötüleĲeEilir

ìHULWWH7XWPD<DUGĘPFĘVĘ
JµVWHUJHODPEDVĘ YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś >YeĲil@ Fonksiyon çalĘĲma koĲullarĘ yerine getirildiĒinde.
ś >Beyaz@ Fonksiyon çalĘĲma koĲullarĘ yerine getirilmediĒinde.
ś >SarĘ@ ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ sistemi
ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘnĘzĘ HY8NDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki ìerit
Takip YardĘmĘ (L.A) konusuna EakĘnĘz
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ìDUM6LVWHPLJµVWHUJH
ODPEDVĘ

0RWRU<DĒ%DVĘQFĘJµVWHUJH
ODPEDVĘ

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Alternatör veya elektrikli ĲarM sistemi ile
ilgili bir arĘza olduĒu zaman.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Motor yaĒ basĘncĘ düĲük olduĒu zaman.

$OWHUQDW|U YH\D HOHNWULNOL úDUM VLVWHPL LOH
LOJLOLELUDUÕ]DYDUVD
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motoru kapatĘnĘz ve alternatör kayĘĲĘnĘn gevĲek veya kopuk olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
Alternatör kayĘĲĘ düzgün durumdaysa
elektrik ĲarM sisteminde bir problem
olabilir.
Bu durumda aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HY8NDAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz.

0RWRU\D÷EDVÕQFÕGúNLVH
1. Dikkatli bir Ĳekilde en yakĘndaki emniyetli yere sürünüz ve aracĘ durdurunuz.
2. Motoru kapatĘnĘz ve yaĒ seviyesini
kontrol ediniz (DaKa Iazla Eilgi için
Eölüm 9 daki ŕ0otor YaĒĘŖ kĘsmĘna
EakĘn) Seviye düĲükse gerektiĒi kadar
yaĒ ilave ediniz.
YaĒ ilave ettikten sonra gösterge uyarĘ
lambasĘ K¡l¡ yanĘyorsa veya yaĒ bulamazsanĘz aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HY8NDAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz.

'Ô..$7
ś EĒer 0otor YaĒ %asĘncĘ gösterge lamEasĘ yanar yanmaz motor derKal durdurulmazsa ciddi Kasar oluĲaEilir
ś 0otor çalĘĲĘr durumdayken gösterge
lamEasĘ sönmezse Eu durum ciddi Eir
motor KasarĘ veya arĘzasĘ olaEileceĒine iĲaret eder %u durumda
1 En kĘsa zamanda emniyetli Eir Ĳekilde aracĘnĘzĘ durdurunuz
2 0otoru kapatĘnĘz ve motor yaĒĘ seviyesini kontrol ediniz YaĒ seviyesi
düĲük ise uygun seviyeye kadar
yaĒĘ tamamlayĘnĘz
3 0otoru tekrar çalĘĲtĘrĘnĘz 0otor çalĘĲtĘktan sonra gösterge uyarĘ lamEasĘ Kala yanĘyorsa motoru Kemen
durdurunuz %u durumda aracĘ
+YUNDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi öneririz
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04
'»Ĳ»N<DNĘW6HYL\HVL
*µVWHUJHODPEDVĘ

$QDJµVWHUJHODPEDVĘ

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś YakĘt deposu tam boĲ seviyeye yakĘn.
En kĘsa zamanda yakĘt doldurunuz.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś AĲaĒĘdaki sistemlerin KerKangi birinin
çalĘĲma Ĳeklinde bir arĘza olduĒunda:
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin arĘzasĘ (varsa)
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin radarĘ engellenmiĲse (varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Sisteminin arĘzasĘ (varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ radarĘ engellenmiĲse (varsa)
- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici arĘzasĘ (varsa)
- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici radarĘ engellenmiĲ (varsa)
- LED Iar arĘzasĘ (varsa)
- 8zun Far YardĘmĘ arĘzasĘ (varsa)
8yarĘnĘn detaylarĘnĘ görmek için LCD ekrana bakĘnĘz.

'Ô..$7
YakĘt Seviyesi DüĲük gösterge lamEasĘ
yanĘk durumda veya yakĘt ŕŖ iĲaretinin
altĘndayken araç kullanĘlmasĘ motorun
düzensiz ateĲleme yapmasĘna ve katalitik konvertör arĘzalarĘna yol açar

$ĲĘUĘ+Ę]*µVWHUJHODPEDVĘ
YDUVD
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ úX NRúXOODUGD \DQÕS
V|QHU
ś AracĘ 120 kmsa. üzerinde KĘzla sürdüĒünüz zaman yanĘp söner.
- Bu aracĘnĘzĘ aĲĘrĘ KĘzla sürmenizi önlemek içindir.
- AyrĘca yaklaĲĘk 5 saniye süreyle aĲĘrĘ
KĘz uyarĘ alarmĘ duyulur.
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'»Ĳ»N/DVWLN%DVĘQFĘ
JµVWHUJHODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini bir kez ON konumuna getiriniz.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś Lastiklerden birinin veya daKa IazlasĘnĘn
basĘncĘ önemli ölçüde düĲük olduĒu
zaman (DüĲük basĘnçlĘ lastiklerin konumu LCD ekranda görüntülenir).
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Lastik %asĘnç Göstergesi (TP0S) konusuna
EakĘnĘz
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ DúD÷ÕGDNL GXUXPGD
\DNODúÕNVDQL\HER\XQFD\DQÕSV|QGNWHQVRQUD$d,.NRQXPGDNDOÕUYH\D\DNODúÕNVDQL\HDUDOÕNODUOD$d,.YH.$3$/,
NRQXPGD\DQÕSV|QHU
ś TPMS ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn HY8NDAI yetkili servisinde incelettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Lastik %asĘnç Göstergesi (TP0S) konusuna
EakĘnĘz

UYARI
Güvenli DuruĲ
ś TP0S dĘĲ etkenler nedeniyle oluĲan Ĳiddetli ve ani Eir lastik KasarĘ için sizi uyaramaz
ś Araçta KerKangi Eir dengesizlik Iark ederseniz derKal ayaĒĘnĘzĘ gaz pedalĘndan
çekiniz kademeli olarak KaIiIçe Irene
EasĘnĘz ve yolun emniyetli Eir Eölümüne
yanaĲĘnĘz

Elektronik Denge kontrolü
(6& JµVWHUJHODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś ESC sistemi ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ úX QHGHQOH \DQDU V|QHU
ś ESP sistemi çalĘĲĘyorken.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki
ŕElektronik Denge .ontrolü ProgramĘ
(ESP)Ŗ konusuna EakĘnĘz

(OHNWURQLNVWDELOLWH 'HQJH 
OFF kontrolü gösterge
ODPEDVĘ
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Kontak anaKtarĘ veya Motor çalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumuna
getirdiĒiniz zaman.
- YaklaĲĘk 3 saniye yanar ve sonra söner.
ś ESP OFF düĒmesine basarak ESP sistemini devreden çĘkarttĘĒĘnĘz zaman.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki
ŕElektronik Denge .ontrolü ProgramĘ
(ESP)Ŗ konusuna EakĘnĘz
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04
ÔPPRELOL]HUJµVWHUJH
ODPEDVĘ DNĘOOĘDQDKWDUVĘ] 
YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Araç kontak anaKtarĘ ON konumundayken anaKtardaki immobilizer kodunu
algĘladĘĒĘnda yanar.
- Bu sĘrada motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.
- Motor çalĘĲtĘktan sonra gösterge lambasĘ söner.
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ úX QHGHQOH \DQDU V|QHU
ś Ômmobilizer sistemi ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman yanĘp söner.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

,PPRELOL]HUJµVWHUJH
ODPEDVĘ DNĘOOĘDQDKWDUOĘ 
YDUVD
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ DúD÷ÕGDNL NRúXOGD 
VDQL\HER\XQFD\DQDU
ś Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
ACC konumunda veya AÇIK iken aracĘnĘz akĘllĘ anaKtarĘn aracĘn içinde olduĒunu algĘladĘĒĘnda.
- Bu sĘrada motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.
- Motor çalĘĲtĘktan sonra gösterge lambasĘ
söner.

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

%XJ|VWHUJHODPEDVÕVDQL\HOL÷LQH\DQDUYH
V|QHU
ś AkĘllĘ anaKtar aracĘn içinde ise ve Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumundaysa Iakat araç akĘllĘ anaKtarĘ
algĘlayamĘyorsa.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ úX QHGHQOH \DQDU V|QHU
ś Ômmobilizer sistemi ile ilgili bir arĘza olduĒu zaman yanĘp söner.
Bu durumda aracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

'µQ»Ĳ6LQ\DO/DPEDVĘ
JµVWHUJHODPEDVĘ
%X J|VWHUJH ODPEDVÕ úX QHGHQOH \DQDU V|QHU
ś DönüĲ sinyalini yaktĘĒĘnĘzda yanĘp söner.
EĒer aĲaĒĘdaki durumlardan birisi oluĲursa dönüĲ sinyal sisteminde bir arĘza olabilir.
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ yanar
Iakat yanĘp sönmezse
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ KĘzlĘ
KĘzlĘ yanĘp sönerse
- DönüĲ sinyali gösterge lambasĘ Kiç
yanmazsa
Bu durumlardan KerKangi biri meydana
gelirse aracĘn HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan gözden geçirilmesini öneririz.

.ĘVD)DU*µVWHUJH/DPEDVĘ
YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Farlar açĘk olduĒu zaman.
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8]XQ)DUJµVWHUJHODPEDVĘ

/(')DUJµVWHUJHODPEDVĘ
YDUVD

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Farlar açĘk ve uzun Kuzme konumunda
olduĒu zaman.
ś 8zun Kuzme IarlarĘnĘ kĘsa süreli yakmak
(selektör yapmak) için sinyal kolu çekildiĒinde.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś Motor çalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesini
ON konumuna getirdiĒiniz zaman.
- LED Far gösterge lambasĘ yaklaĲĘk 3
saniye yanar ve sonra söner.
ś LED Iarlar ile ilgili bir arĘza varsa.
Bu durumda aracĘn HY8NDAI yetkili
servisi taraIĘndan gözden geçirilmesini
öneririz.

8]XQ)DU<DUGĘPĘJµVWHUJH
ODPEDVĘ YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś 8zun Iar aydĘnlatma svici ile OTOMATÔK
aydĘnlatma konumunda açĘkken.
ś AracĘnĘz yaklaĲan veya önünde bulunan
bir araç algĘlarsa 8zun Far YardĘmĘ otomatik olarak uzun Iardan kĘsa Iara geçer.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm 5Ŕteki ŕUzun
)ar YardĘmĘ (+%A)Ŗ konusuna EakĘnĘz

'ĘĲ$\GĘQODWPDJµVWHUJH
ODPEDVĘ YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXNRúXOODUGD\DQDU
ś DĘĲ lambalardan biri (Iar DRL arka lamba dönüĲ sinyal lambasĘ stop lambasĘ
vb.) düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda yanar. Ampullerden birinin deĒiĲimi gerekebilir.

%ilgilendirme
<DQPÕúRODQELUDPSXOD\QÕJoWH\HQLELU
DPSXOOHGH÷LúWLUPH\LXQXWPD\ÕQÕ]
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'Ô..$7
LED )ar gösterge lamEasĘ açĘk veya yanĘp sönerken sürüĲe devam etmek LED
)ar ömrünü kĘsaltaEilir

04
,ĲĘN$,.JµVWHUJHODPEDVĘ

632570RGX*µVWHUJH
/DPEDVĘ YDUVD

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Arka lambalar ve Iarlar açĘldĘĒĘ zaman
yanar.

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś SürüĲ modu olarak SPORT modunu
seçtiĒinizde yanar.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki SürüĲ
0odu Entegre .ontrol Sistemi konusuna EakĘnĘz

$UND6LV)DUĘJµVWHUJH
ODPEDVĘ
YDUVD
%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś Arka sis IarĘ AÇIK iken yanar.

(&20RGX*µVWHUJH/DPEDVĘ
YDUVD

+Ę]VDELWOH\LFLJµVWHUJH
ODPEDVĘ

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś SürüĲ modu olarak ŕECOŖ modunu seçtiĒinizde yanar.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki SürüĲ
0odu Entegre .ontrol Sistemi konusuna EakĘnĘz

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś HĘz sabitleyici kontrol sistemi devrede
olduĒu zaman yanar.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki +Ęz
SaEitleyici .ontrol Sistemi konusuna
EakĘnĘz

60$570RGX*µVWHUJH
/DPEDVĘ YDUVD

60$57

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
ś SürüĲ modu olarak SMART modunu
seçtiĒinizde yanar.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki SürüĲ
0odu Entegre .ontrol Sistemi konusuna EakĘnĘz
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%X]OX<RO*µVWHUJH/DPEDVĘ
YDUVD

L&D ekran mesaMlarĘ

%XJ|VWHUJHODPEDVÕúXQHGHQOHUOH\DQDU
Bu uyarĘ lambasĘ yolun buzlu olabileceĒi
konusunda sürücüyü uyarmak içindir.
DĘĲ sĘcaklĘk göstergesindeki sĘcaklĘk yaklaĲĘk 4rC'nin altĘnda olduĒunda Buzlu Yol
8yarĘ LambasĘ ve DĘĲ SĘcaklĘk Göstergesi
yanĘp söner ve sonra devamlĘ yanar. AyrĘca uyarĘ alarmĘ 1 deIa çalar.
Buzlu Yol 8yarĘ Ionksiyonu göstergenin
LCD ekranĘndaki KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan etkinleĲtirilebilir veya devre dĘĲĘ
bĘrakĘlabilir.

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

%ilgilendirme
%X]OX\ROJ|VWHUJHODPEDVÕVUúVÕUDVÕQGD
\DQDUVDDúÕUÕKÕ]GDQDQLKÕ]ODQPDGDQDQL
IUHQOHPHGHQ YH\D NHVNLQ G|QúOHUGHQ NDoÕQDUDNGDKDGLNNDWOLYHJYHQOLVUPHOLVLQL]

$QDKWDUDUD¦L¦HULVLQGHGHĒLO $NĘOOĘ
DQDKWDUVLVWHPLL¦LQ

$QDKWDUDOJĘODQPDGĘ DNĘOOĘDQDKWDU
VLVWHPLL¦LQ
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda AkĘllĘ anaKtar algĘlanmadĘysa
bu uyarĘ mesaMĘ görünür.

67$57G»ĒPHVLQHDQDKWDUODEDVĘQ
DNĘOOĘDQDKWDUVLVWHPLL¦LQ
AnaKtar algĘlanmadĘ mesaMĘ gösterilirken Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basarsanĘz bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir.
Bu deIa immobilizer göstergesi yanĘp söner.

67$57G»ĒPHVLQHWHNUDUEDVĘQ DNĘOOĘ
DQDKWDUVLVWHPLL¦LQ
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda aracĘ çalĘĲtĘramĘyorsanĘz bu
mesaM görüntülenir.
Bu mesaMĘ aldĘĒĘnĘzda Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesine tekrar basarak motoru çalĘĲtĘrmayĘ deneyiniz
EĒer Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda uyarĘ mesaMĘ görünüyorsa aracĘnĘzĘ HY8NDAI yetkili servisine
götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.
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04
$QDKWDU3LOL=D\ĘI DNĘOOĘDQDKWDU
VLVWHPLL¦LQ

67$57G»ĒPHVLQHWHNUDUEDVĘQ DNĘOOĘ
DQDKWDUVLVWHPLL¦LQ

Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi KAPALI konuma geldiĒinde akĘllĘ anaKtarĘn
pili boĲalmĘĲ ise bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir.

Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda aracĘ çalĘĲtĘramĘyorsanĘz bu
mesaM görüntülenir.
Bu mesaMĘ aldĘĒĘnĘzda Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesine tekrar basarak motoru çalĘĲtĘrmayĘ deneyiniz
EĒer Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine Ker bastĘĒĘnĘzda uyarĘ mesaMĘ görünüyorsa aracĘnĘzĘ HY8NDAI yetkili servisine
götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.

9LWHVL3NRQXPXQDDOĘQ DNĘOOĘDQDKWDU
VLVWHPLYHRWRPDWLNĲDQ]ĘPDQOĘDNĘOOĘ
GHĒLĲNHQĲDQ]ĘPDQOĘ¦LIWNDYUDPDOĘ
ĲDQ]ĘPDQOĘDUD¦ODUGD
9ites kolu park konumunda P (Park) deĒilken motoru kapatmaya çalĘĲĘrsanĘz bu
uyarĘ mesaMĘ görüntülenir.
Bu deIa Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ACC konumuna döner (eĒer motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesine bir
daKa basarsanĘz ON konumuna gelir).

0RWRUX¦DOĘĲWL¦LQIUHQSHGDOĘQD
EDVĘQ DNĘOOĘDQDKWDUVLVWHPOLYH
2WRPDWLNĲDQ]ĘPDQOĘDNĘOOĘGHĒLĲNHQ
ĲDQ]ĘPDQOĘ¦LIWNDYUDPDOĘĲDQ]ĘPDQOĘ
DUD¦ODUGD
Fren pedalĘna basmadan düĒmeye peĲ
peĲe basĘlarak Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ACC konumuna 2 deIa gelirse bu uyarĘ mesaMĘ görünür.
AracĘ Iren pedalĘna basarak çalĘĲtĘrabilirsiniz.

0RWRUX¦DOĘĲWĘUPDNL¦LQGHEUL\DM
SHGDOĘQDEDVĘQ DNĘOOĘDQDKWDUVLVWHPL
YHG»]ĲDQ]ĘPDQL¦LQ
DebriyaM pedalĘna basmadan düĒmeye
peĲ peĲe basĘlarak Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ACC konumuna 2 deIa
gelirse bu uyarĘ mesaMĘ görünür.
Motoru çalĘĲtĘrmak için debriyaM pedalĘna
basĘnĘz.

%5$.(6:,7&+VLJRUWDVĘQĘNRQWURO
HGLQ DNĘOOĘDQDKWDUVLVWHPLYH
RWRPDWLNĲDQ]ĘPDQOĘDNĘOOĘGHĒLĲNHQ
ĲDQ]ĘPDQOĘ¦LIWNDYUDPDOĘĲDQ]ĘPDQOĘ
DUD¦ODUGD
Fren müĲiri sigortasĘ yanmĘĲ ise bu uyarĘ
mesaMĘ görüntülenir.
SigortayĘ yenisiyle deĒiĲtirmelisiniz. EĒer
mümkün deĒilse kontak anaKtarĘ ACC
konumunda iken Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma DüĒmesine 10 saniye basarak motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz.

0RWRUX¦DOĘĲWL¦LQYLWHVL3YH\D
1NRQXPXQDDOĘQ DNĘOOĘDQDKWDU
VLVWHPLYHRWRPDWLNĲDQ]ĘPDQOĘDNĘOOĘ
GHĒLĲNHQĲDQ]ĘPDQOĘ¦LIWNDYUDPDOĘ
ĲDQ]ĘPDQOĘDUD¦ODUGD
9ites kolu park konumunda P (Park) veya
N (BoĲ) konumunda deĒilken motoru çalĘĲtĘrmak istediĒinizde bu uyarĘ mesaMĘ
görünür.

%ilgilendirme
9LWHV1 %Rú NRQXPXQGD\NHQPRWRUXoDOÕúWÕUDELOLUVLQL] )DNDW JYHQOL÷LQL] LoLQ
PRWRUX YLWHV NROX 3 3DUN  NRQXPXQGD\NHQoDOÕúWÕUPDQÕ]Õ|QHULUL]
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0DUĲDN»V»KDULFLHOHNWULNOLFLKD]ODU
QHGHQL\OHERĲDOĘ\RU YDUVD

$¦ĘOĘU7DYDQD¦ĘNJµVWHUJHVL YDUVD

Park sĘrasĘnda araç ile birlikte oriMinal olarak gelmeyen elektrikli aksesuarlar (örn.
ön konsol kamerasĘ) kaynaklĘ akü voltaMĘ
zayĘIlamĘĲ ise bu mesaM görüntülenir. Akünün boĲalmamasĘna dikkat ediniz.
Araçla birlikte oriMinal olarak gelmeyen
elektrikli aksesuarlarĘn araçtan çĘkarĘlmasĘ sonrasĘnda uyarĘ mesaMĘ belirirse aracĘ
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

.DSĘ.DSXW%DJDM.DSDĒĘD¦ĘN
göstergesi

OCN7040017

Bu uyarĘ kapĘ veya motor kaputu veya
bagaM kapaĒĘnĘn açĘk olduĒunu göstermek
üzere görüntülenir.

DÔ..AT
AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce kapĘ/
kaput/EagaMĘn tamamen kapalĘ olduĒundan emin olmalĘsĘnĘz AyrĘca gösterge panelinde kapĘ/kaput/EagaM kapaĒĘ
açĘk gösterge lamEasĘ veya mesaMĘ görüntülenmediĒinden emin olunuz
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OCN7040018

AçĘlĘr tavan açĘk konumundayken motoru
durdurursanĘz bu uyarĘ mesaMĘ görünür.
AracĘnĘzĘ terk ederken açĘlĘr tavanĘ emniyetli bir Ĳekilde kapayĘnĘz.

04
*µVWHUJHSDQHOLD\GĘQODWPDVĘ

$\GĘQODWPDPRGX

OBC3040016TU

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

OBC3040017TU

Bu gösterge aydĘnlatma kontrolü kullanĘlarak Kangi dĘĲ lambanĘn seçildiĒini gösterir.

6LOHFHNPRGX

OBC3040018TU

Bu gösterge Kangi silecek KĘzĘnĘn seçildiĒini gösterir.
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'»Ĳ»N%DVĘQ¦ YDUVD

'»Ĳ»N\DNĘW
Bu uyarĘ mesaMĘ yakĘt tankĘnda neredeyse
Kiç yakĘt kalmadĘĒĘnda görüntülenir.
Bu mesaM görüntülendiĒinde gösterge
panelinde düĲük yakĘt seviyesi gösterge
lambasĘ görüntülenir.
Bu durumda mümkün olan en kĘsa sürede
en yakĘn akaryakĘt istasyonuna gitmeniz
ve yakĘt doldurmanĘz önerilir.

0RWRU+DUDUHW<DSPĘĲ YDUVD
OCN7041026TU

Bu uyarĘ mesaMĘ lastik basĘncĘ düĲük olduĒunda görüntülenir. Araçtaki ilgili lastik
aydĘnlatĘlarak gösterilir.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Lastik %asĘnç Göstergesi (TP0S) konusuna
EakĘnĘz

'LUHNVL\RQĘVĘWPDVĘNDSDWĘOGĘ YDUVD
Direksiyon simidi ĘsĘtma düĒmesini kapattĘĒĘnĘzda bu mesaM görünür.
DaKa Iazla detay için 5 Eölümdeki IsĘtmalĘ Direksiyon Simidi konusuna EakĘnĘz

6LOHFHNVX\XD] YDUVD
Cam yĘkama suyu deposu neredeyse boĲ
ise bakĘm KatĘrlatma modundaki bu uyarĘ
mesaMĘ servis KatĘrlatma modunda görünür.
Silecek suyu Kaznesini doldurunuz.
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Bu uyarĘ mesaMĘ motor soĒutma suyu sĘcaklĘĒĘ 120rC'den Iazla olduĒunda görüntülenir. Bunun anlamĘ motor Kararet yapmĘĲ ve Kasar görebilir demektir.
AracĘnĘz Kararet yapmĘĲsa  Eölümdeki
ŕ+araretŖ konusuna EakĘnĘz

(J]R]VLVWHPLQLNRQWUROHGLQ YDUVD
GPF sistemi ile ilgili bir sorun olduĒunda
bu mesaM görüntülenir. Bu deIa GPF gösterge lambasĘ da yanĘp sönecektir. Bu durumda GPF sisteminin yetkili bir HY8NDAI servisi taraIĘndan kontrol edilmesini
öneririz.
GPF: Benzin Partikül Filtresi

)DU.RQWURO» YDUVD
Bu uyarĘ mesaMĘ Iarlar düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir.
Buna ek olarak belirli bir lamba (dönüĲ
sinyal lambasĘ vb.) düzgün çalĘĲmĘyorsa
ilgili lambaya (dönüĲ sinyal lambasĘ vb.)
dair uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. KarĲĘlĘk gelen ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

04
)DUĘNRQWUROHGLQ NĘVD  YDUVD

*»QG»]IDUODUĘQĘNRQWUROHGLQ 9DUVD

Bu uyarĘ mesaMĘ Iarlar (kĘsa) düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir.
Buna ek olarak belirli bir lamba (dönüĲ
sinyal lambasĘ vb.) düzgün çalĘĲmĘyorsa
ilgili lambaya (dönüĲ sinyal lambasĘ vb.)
dair uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. KarĲĘlĘk gelen ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz

Bu uyarĘ mesaMĘ gündüz IarlarĘ (DRL) düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir. Ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

'µQ»ĲVLQ\DOLNRQWURO» YDUVD
Bu uyarĘ mesaMĘ dönüĲ sinyal lambalarĘ
düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir. Ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

)UHQODPEDVĘQĘNRQWUROHGLQ YDUVD
Bu uyarĘ mesaMĘ Iren lambalarĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir. Ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

¦»QF»IUHQODPEDVĘQĘNRQWUROHGLQ
YDUVD
Bu uyarĘ mesaMĘ üçüncü Iren lambasĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda görüntülenir. Ampulün deĒiĲtirilmesi gerekebilir.
YanmĘĲ olan bir ampulü aynĘ güçte yeni
bir ampulle deĒiĲtirmeyi unutmayĘnĘz.

/('IDUĘNRQWUROHGLQ YDUVD
LED Far ile ilgili bir sorun olduĒunda bu
uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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QDUSĘĲPDQOHPH<DUGĘPFĘVĘ
VLVWHPLQLNRQWUROHGLQ YDUVD

6»U»F»'LNNDWL8\DUĘVĘ6LVWHPLQL
NRQWUROHGLQ YDUVD

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ionksiyonu ile ilgili bir sorun olduĒunda bu uyarĘ
mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki ŕÖn
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ()&A) SistemiŖ konusuna EakĘnĘz

DAW (Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ) Ionksiyonu
ile ilgili bir sorun olduĒunda bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) konusuna
EakĘnĘz

ìHULWWH7XWPD<DUGĘPFĘVĘVLVWHPLQL
NRQWUROHGLQ YDUVD

8]XQ)DU<DUGĘPĘVLVWHPLQLNRQWURO
HGLQ YDUVD

ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Ionksiyonu ile
ilgili bir sorun olduĒunda bu uyarĘ mesaMĘ
görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ (L.A) konusuna
EakĘnĘz

8zun Far AsistanĘ Fonksiyonu ile ilgili bir
sorun olduĒunda bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm 5Ŕteki ŕUzun
)ar YardĘmĘ (+%A)Ŗ konusuna EakĘnĘz

.µU1RNWDDUSĘĲPD8\DUĘVLVWHPLQL
NRQWUROHGLQ YDUVD
Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Fonksiyonu
ile ilgili bir sorun olduĒunda bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki ŕ.ör
Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ (%&:) )onksiyonu kĘsmĘna EakĘnĘz
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$NĘOOĘ+Ę]6DELWOH\LFL.RQWURO
6LVWHPLQLNRQWUROHGLQ YDUVD
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Ionksiyonu ile ilgili bir
sorun olduĒunda bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. AracĘ HY8NDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki AkĘllĘ
+Ęz SaEitleyici .ontrol Sistemi konusuna EakĘnĘz

04
LCD EKRANI ǣA TÔPÔǤ
L&D ekran kontrolü

OCN7040023L

LCD ekran modlarĘ kumanda düĒmeleri kullanĘlarak deĒiĲtirilebilir.
(1)
: ModlarĘ deĒiĲtiren MODE düĒmesi
(2)

: ÖĒeleri deĒiĲtiren MO9E düĒmesi
(3) OK : Seçilen maddeyi ayarlayan veya sĘIĘrlayan SELECTRESET düĒmesi

%ilgilendirme
%LOJLH÷OHQFH VLVWHPL DNWLINHQ \DOQÕ]FD ELOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL .XOODQÕFÕ $\DUÕ PRGX
GHVWHNOHQLUDQFDNJ|VWHUJHSDQHOLQGHNL.XOODQÕFÕ$\DUÕPRGXGHVWHNOHQPH]
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LCD ekranı modları
Modlar

Sembol

Açıklama

Yol Bilgisayarı

Bu mod, yol sayacı, yakıt tüketimi vs. gibi sürüş bilgilerini gösterir.
Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "Yol Bilgisayarı" konusuna
bakınız.

Anlık
Yol Tarifi
(TBT)

Bu mod, navigasyon durumunu gösterir.

Sürüş
yardımı

-----

Kullanıcı
Ayarları

Bu modda, kapıların, lambaların vs. ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Uyarı

Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) Fonksiyonu
Şeritte Tutma Yardımcısı (LKA) fonksiyonu
Şerit Takip Yardımı (LFA) fonksiyonu
Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW) fonksiyonu

-- Bu mod arızalar ile ilgili uyarı mesajlarını görüntüler.
-- Lastik hava basıncı bilgisi

Sağlanan bilgiler aracınızda bulunan donanıma göre değişkenlik gösterebilir.
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04
<RO%LOJLVD\DUĘ*UXEX

6»U»Ĳ<DUGĘPĘJUXEX

OCN7041040TU

Yol bilgisayarĘ grubu yakĘt tüketimi kilometre sayacĘ bilgisi ve araç KĘzĘ gibi aracĘn
sürüĲ parametreleriyle ilgili bilgileri görüntüler.
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümdeki Yol
%ilgisayarĘ konusuna EakĘnĘz

OCN7060074

6&&/.$
Bu grup AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ sisteminin durumunu gösterir.
DaKa Iazla ayrĘntĘ için Ker Eir Ionksiyonla ilgili Eölüm Ŕdeki Eilgilere EakĘnĘz

$QOĘN<RO7DULIL 7%7 JUXEX

OBC3070069TU
OCN7060149

Bu grup navigasyon durumunu gösterir.

6UF'LNNDWL8\DUÕVÕ
Bu grupta Sürücü Dikkati 8yarĘsĘyla iliĲkili
bilgiler görüntülenir.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) konusuna
EakĘnĘz
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$QDX\DUĘJUXEX

OCN7041026TU
OBC3050126TU

Bu gösterge lambasĘ sürücüye aĲaĒĘdaki
durumlar KakkĘnda bilgi verir.
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin arĘzasĘ (varsa)
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sisteminin radarĘ engellenmiĲse (varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Sisteminin
arĘzasĘ (varsa)
- Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ radarĘ engellenmiĲse (varsa)
- Lamba arĘzasĘ (varsa)
- 8zun Far YardĘmĘ arĘzasĘ (varsa)
- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici arĘzasĘ (varsa)
- Lastik BasĘnç Göstergesi arĘzasĘ (varsa)
YukarĘdaki uyarĘ durumlarĘndan bir veya
daKa IazlasĘ meydana gelirse Ana gösterge lambasĘ yanar.
Bu esnada LCD ekranda KullanĘcĘ AyarlarĘ
simgesinin ( ) arkasĘndan bir Ana 8yarĘ
simgesi ( ) görünür.
8yarĘ durumu çözülürse ana gösterge
lambasĘ kapanacak ve Ana 8yarĘ simgesi
kaybolacaktĘr.
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/DVWLNEDVÕQFÕ
Bu mod Lastik BasĘncĘ ile ilgili bilgileri görüntüler.
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Lastik %asĘnç Göstergesi (TP0S) konusuna
EakĘnĘz

04
.ullanĘcĘ ayarlarĘ modu

OCN7041038TU

Bu modda gösterge panelinin kapĘlarĘn
lambalarĘn vs. ayarlarĘnĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
1. Sürücü YardĘmĘ
2. KapĘ
3. AydĘnlatmalar
4. Ses
5. KonIor Özellikleri
6. BakĘm aralĘklarĘ
7. Tema seçimi
8. DiĒer
9. Dil
10. SĘIĘrlama iĲlemi
SaĒlanan Eilgiler aracĘnĘzda Eulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik göstereEilir

$\DUODUÕ 3 \H DOGÕNWDQ VRQUD GH÷LúWLULQL] 
$\DUODUÕHOIUHQLQLoHNWLNWHQVRQUDGH÷LúWLULQL]
Bu uyarĘ mesaMĘ sürüĲ esnasĘnda KullanĘcĘ
AyarlarĘ modundan bir öĒeyi seçmeyi denerseniz ekranda görünür.
ś Otomatik ĲanzĘman  AkĘllĘ deĒiĲken
ĲanzĘman  ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için aracĘ park edip el Irenini çekerek ve vites kolunu P (Park)
konumuna getirdikten sonra KullanĘcĘ
AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.
ś Düz ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için el Irenini çektikten
sonra KullanĘcĘ AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.
+Õ]OÕNÕODYX] <DUGÕP
Bu mod KullanĘcĘ AyarlarĘ modundaki sistemler için KĘzlĘ kĘlavuzlarĘ gösterir.
Bir konu seçip OK tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
+er sistem ile ilgili daKa Iazla Eilgi için
Eu TanĘtma ve .ullanma .Ęlavuzuna EakĘnĘz

%ilgilendirme
%LOJLH÷OHQFH VLVWHPL DNWLINHQ \DOQÕ]FD
ELOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL .XOODQÕFÕ $\DUÕ
PRGXGHVWHNOHQLUDQFDNJ|VWHUJHSDQHOLQGHNL.XOODQÕFÕ$\DUÕPRGXGHVWHNOHQPH]
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 6UF<DUGÕPÕ
Özellikler

SürüĲ yardĘmĘ

AçĘklama

ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ: Bu Ionksiyon sürücünün daKa önceden ayarlanmĘĲ KĘzĘ korumasĘna öndeki araçla güvenli bir mesaIeyi korumasĘna
ve otobanda sürüĲ sĘrasĘnda aracĘ Ĳerit içinde tutmasĘna yardĘmcĘ olur.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki ŕOtoyol SürüĲ YardĘmĘ (+DA)Ŗ konusuna EakĘnĘz

8yarĘ zamanlamasĘ

Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ zamanlamasĘnĘ ayarlamak için.

8yarĘ sesi
seviyesi

Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ zamanlamasĘnĘ ayarlamak için.

ś Normal  Geç

ś Yüksek  Orta  DüĲük  KapalĘ
ś Öndeki Araç KalkĘĲ 8yarĘsĘ
Öndeki aracĘn kalkĘĲ uyarĘsĘ modunu açmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
Sürücü Dik- ś Dikkatsiz sürüĲ uyarĘsĘ
kati 8yarĘsĘ Sürücü Dikkati 8yarĘsĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) Sistemi konusuna EakĘnĘz
ìerit Takip YardĘmĘnĘn Ionksiyonunu ayarlamak için kullanĘnĘz.
ś Etkin asistan
SürüĲ Emni- ś YalnĘzca uyarĘ
yeti
ś KapalĘ
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
()&A) konusuna EakĘnĘz
ìerit Takip YardĘmĘnĘn Ionksiyonunu ayarlamak için kullanĘnĘz.
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ
ìerit Güven- ś ìeritten AyrĘlma 8yarĘsĘ
liĒi
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki ìerit Takip YardĘmĘ (L.A) konusuna EakĘnĘz

4-36

04
Özellikler

AçĘklama

ś Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ (SEW)
Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘnĘ etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki ŕGüvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ (SE:)Ŗ konusuna EakĘnĘz
Kör nokta
ś Etkin asistan
Emniyeti
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki .ör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ (%&:)
veya .ör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ (%&A) konusunu inceleyiniz
ś Park MesaIe 8yarĘsĘ Otomatik AçĘk
ś Arka Çapraz-TraIik Emniyeti
Arka Çapraz TraIik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre
dĘĲĘ bĘrakmak için.
Park Emniyeti ś Etkin asistan
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Arka Çapraz TraIik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ (R&&A) kĘsmĘna EakĘnĘz
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 .DSÕ
Özellikler

AçĘklama

Otomatik
Kilitleme

ś 9itese Göre Devreye Girme : OtomatikÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman vites kolu
P (Park) konumundan R (Geri) N (BoĲ) veya D (Ôleri) konumuna takĘlĘrsa
tüm kapĘlar otomatik olarak kilitlenir. (yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
(yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
ś HĘza Göre Devreye Girme: AracĘn KĘzĘ 15kmsaat deĒerini aĲĘnca tüm kapĘlar otomatik olarak kilitlenir.
ś Devre dĘĲĘ : Otomatik kapĘ kilitleme iĲlemi devreden çĘkacaktĘr.

ś 9ites P'de iken: Otomatik ĲanzĘmanÇiIt KavramalĘ ĲanzĘman vites kolu P
(Park) konumuna getirilirse tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr. (yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
Otomatik Kilit ś AnaKtar çĘkarĘlmĘĲsaaraç kapalĘysa : Kontak anaKtarĘ kontaktan çĘkarĘldĘAçma
ĒĘnda veya Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma DüĒmesi OFF konumuna ayarlandĘĒĘnda tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr.
ś Devre dĘĲĘ : Otomatik kapĘ kilit açma iĲlemi iptal edilecektir.
ÇiIt basĘĲlĘ
kilit açma

ś KapalĘ: ÇiIt basĘĲlĘ kilit açma Ionksiyonu devre dĘĲĘ bĘrakĘlacaktĘr. Bu nedenle kapĘ kilit açma düĒmesine basĘldĘĒĘnda tüm kapĘlarĘn kilidi açĘlacaktĘr.
ś AçĘk: KapĘ kilit açma düĒmesine basĘldĘĒĘnda sadece sürücü kapĘsĘnĘn kilidi
açĘlĘr. KapĘ kilit açma düĒmesine 4 saniye içinde tekrar basĘldĘĒĘnda kalan
kapĘlarĘn kilidi açĘlĘr.

Korna Geri
Bildirimi

Korna Geri Bildirimini devreye sokmak veya çĘkarmak için.
EĒer korna geribildirimi devreye girerse uzaktan kumandalĘ anaKtardaki kilitleme düĒmesine basarak kapĘyĘ kilitledikten sonra kilitleme düĒmesine 4
saniye içinde tekrar basarsanĘz korna geribildirimi tüm kapĘlarĘn kilitli olduĒunu göstermek üzere bir kere duyulur (eĒer uzaktan kumanda varsa).

AkĘllĘ bagaM
kapaĒĘ

AkĘllĘ bagaM kapaĒĘnĘ etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için 5 Eölümdeki ŕAkĘllĘ EagaM kapaĒĘŖ konusuna EakĘnĘz

 $\GÕQODWPD
Özellikler

AçĘklama

AydĘnlatma düzeyini ayarlamak için.
AydĘnlatma - Seviye 1a20
ś KapalĘ: Tek dokunuĲlu dönüĲ sinyali Ionksiyonu devreden çĘkar.
Tek Doku- ś 3 5 7 FlaĲörleri: DönüĲ sinyal kolu KaIiIçe Kareket ettirildiĒinde dönuĲlu DönüĲ
nüĲ sinyali göstergesi 3 5 veya 7 deIa yanĘp söner.
Sinyali
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki ŕAydĘnlatmaŖ konusuna EakĘnĘz
ś EĲlik Etme AydĘnlatmasĘ Ionksiyonunu devreye sokmak veya devreden
EĲlik Etme
çĘkarmak için.
AydĘnlatmasĘ
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki ŕAydĘnlatmaŖ konusuna EakĘnĘz
ś 8zun Far YardĘmĘ Ionksiyonunu çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
8zun Far
YardĘmĘ
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm 5Ŕteki ŕUzun )ar YardĘmĘ (+%A)Ŗ konusuna
EakĘnĘz
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04
 6HV
Özellikler

AçĘklama

Gösterge
Paneli Sesli
Gösterge paneli sesli yardĘm ses seviyesini ayarlamanĘzĘ saĒlar
YardĘm Ses
Seviyesi
HoĲgeldiniz
KarĲĘlama Sesini devreye sokmak veya kapatmak için.
sesi
 .RQIRUg]HOOLNOHUL
Özellikler

KoltuĒa Kolay EriĲim

Arka yolcu
uyarĘsĘ

KarĲĘlama
AynasĘIĲĘĒĘ

Kablosuz
ìarM Sistemi
Silecek
AydĘnlatma
EkranĘ
Buzlu yol
uyarĘsĘ

AçĘklama

ś KapalĘ: KoltuĒa kolay eriĲim Ionksiyonu devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘ.
ś Normal8zatĘlmĘĲ: Motoru durdurduĒunuzda sürücü koltuĒu araçtan
daKa raKat inip binmeniz için otomatik olarak kĘsa (Normal) veya uzun
(8zatĘlmĘĲ) Ĳekilde geriye doĒru Kareket eder.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki Sürücü oturma pozisyonu KaIĘza
sistemi konusuna EakĘnĘz
ś Arka Koltuk Yolcu AlarmĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ (ROA) sistemi konusuna EakĘnĘz
ś KapĘ kilidi açĘldĘĒĘnda: KapĘ kilitleri açĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz aynalarĘ otomatik açĘlĘr ve karĲĘlama ĘĲĘĒĘ yanar.
ś Sürücü yaklaĲĘrken: AkĘllĘ anaKtarla araca yaklaĲĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz aynalarĘ otomatik açĘlĘr ve karĲĘlama ĘĲĘĒĘ yanar.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki +oĲgeldiniz Sistemi konusuna EakĘnĘz
Ön taraItaki kablosuz ĲarM sistemini açmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki &ep TeleIonu .aElosuz ìarM Sistemi konusuna EakĘnĘz
Silecek AydĘnlatma modunu etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak
için.
EtkinleĲtirildiĒinde LCD ekranĘ modu Ker deĒiĲtirdiĒinizde seçili SilecekAydĘnlatma modunu gösterir.
Buzlu Yol 8yarĘsĘ iĲlevini devreye sokmak veya çĘkarmak için.
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 %DNÕPDUDOÕNODUÕ
Özellikler

AçĘklama

BakĘm AralĘklarĘ Etkin

BakĘm AralĘklarĘ Ionksiyonunu çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.

%ilgilendirme
%DNÕPDUDOÕ÷ÕPHQVQNXOODQPDNLoLQ\HWNLOLELU+<81'$,VHUYLVLQHGDQÕúPDQÕ]Õ|QHULUL]
BakĘm aralĘklarĘ menüsü etkinleĲtirilmiĲ ve zaman ile mesaIe ayarlanmĘĲ ise aĲaĒĘdaki
durumlarla ilgili mesaMlar araç Ker çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda görüntülenir.
- BakĘm zamanĘ
: Sürücüyü bakĘm zamanĘ için kalan mesaIe ve gün sayĘsĘ KakkĘnda bilgilendirmek için
görüntülenir.
- BakĘm gerekli
: BakĘm için ayarlanan mesaIe ve gün sayĘsĘna ulaĲĘldĘktan veya bu sayĘ geçildikten sonra
görüntülenir.

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNLGXUXPODUGDQKHUKDQJLELULRUWD\DoÕNDUVDEDNÕP\DSÕODFDNNLORPHWUHGXUXPX
YHJQVD\ÕVÕ\DQOÕúRODELOLU
- Akü kablosu baĒlĘ deĒilse.
- Sigorta svici kapatĘlmĘĲtĘr.
- Akü boĲalmĘĲ ise.
 7HPDVHoLPL
Gösterge paneli görsel stili ve ayarĘnĘ seçmek için.
ś Tema A  Tema B  Tema C
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04
 'L÷HU
Özellikler

AçĘklama

YakĘt
Tüketimi
SĘIĘrlama
iĲlemi

ś KapalĘ: Her yakĘt ikmalinden sonra ortalama yakĘt tüketimi otomatik
olarak sĘIĘrlanmaz.
ś Kontak açĘldĘktan sonra: Motor 4 saatten uzun veya daKa Iazla bir süre
KAPALI konumda iken ortalama yakĘt tüketimi otomatik olarak sĘIĘrlanĘr.
ś YakĘt aldĘktan sonra: 6 litre veya daKa Iazla yakĘt ikmalinden sonra aracĘn KĘzĘ 1 kmsaati aĲtĘktan sonra ortalama yakĘt ekonomisi otomatik
olarak sĘIĘrlanĘr.
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümdeki Yol %ilgisayarĘ konusuna EakĘnĘz

HĘz Birimi
(varsa)

HĘz birimini seçme. (kmK MPH)

YakĘt Tüket.
YakĘt tüketimi birimini seçmek için kullanĘlĘr. (kmL L100km MPG)
Birim
SĘcaklĘk
Birimi

SĘcaklĘk birimini seçmek için. (rCrF)

Lastik BasĘnLastik basĘnç birimini seçmek için. (psi kPa bar)
cĘ Birimi
 'LO YDUVD
Özellikler

Dil

AçĘklama

Dili seçiniz. Bilgi-eĒlence sisteminizde
(varsa) dil seçimi yapabilirsiniz.

6ÕIÕUODPDLúOHPL
Özellikler

AçĘklama

SĘIĘrlama
iĲlemi

Menüleri KullanĘcĘ AyarlarĘ Modunda sĘIĘrlayabilirsiniz. Dil ve bakĘm aralĘĒĘ dĘĲĘnda KullanĘcĘ AyarlarĘ Modundaki tüm menüler Iabrika ayarlarĘna
sĘIĘrlanabilir.
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Yol EilgisayarĘ
Yol bilgisayarĘ sürüĲle ilgili bilgileri görüntüleyen bir mikrobilgisayar kumandalĘ
sürücü bilgi sistemidir.

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

<ROFXOXNPRGODUĘ
YakĘt Tüketimi
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś AnlĘk YakĘt Tüketimi

OCN7040079L

Yolculuk modunu deĒiĲtirmek için direk düĒmesiyon simidi üzerindeki  
sini çeviriniz.

<DNĘWW»NHWLPL

Toplanan %ilgi
ś SeyaKat Kilometre SayacĘ
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś Geçen Süre
SürüĲ %ilgisi
ś SeyaKat Kilometre SayacĘ
ś Ortalama YakĘt Tüketimi
ś Geçen Süre
DiMital .ilometre SayacĘ
AkĘllĘ ìanzĘman (Varsa)
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OCN7041045TU

2UWDODPD<DNÕW7NHWLPL 
ś Ortalama yakĘt tüketimi ortalama yakĘt
tüketiminin son sĘIĘrlanmasĘndan sonra
tüketilen yakĘttan ve toplam kat edilen
mesaIe üzerinden KesaplanĘr.
ś Ortalama yakĘt tüketimi otomatik olarak
veya elle sĘIĘrlanabilir.

04
0DQXHOVĘIĘUODPD
Ortalama yakĘt tüketimini manuel olarak
silmek için ekranda ortalama yakĘt tüketimi görüntülendiĒi zaman direksiyon
simidindeki >OK@ düĒmesine 1 saniyeden
uzun basĘnĘz.

7RSODP%LOJL(NUDQĘ

A Tipi

2WRPDWLNVĘIĘUODPD
YakĘt aldĘktan sonra ortalama yakĘt tüketimini otomatik olarak sĘIĘrlamak için LCD
ekrandaki KullanĘcĘ AyarlarĘ menüsünde
YakĘt Tüketimi Otomatik SĘIĘrlama modunu seçiniz.
- Kontak açĘldĘktan sonra: Motorun KAPANMASINDAN 4 saat sonra ortalama
yakĘt tüketim otomatik olarak sĘIĘrlanĘr.
- YakĘt aldĘktan sonra: 6 litre veya daKa
Iazla yakĘt ikmalinden sonra aracĘn KĘzĘ
1 kmsaati aĲarsa ortalama yakĘt tüketimi otomatik olarak sĘIĘrlanĘr.

OCN7040087TU


B Tipi

%ilgilendirme
0RWRU dDOÕúWÕUPD'XUGXUPD G÷PHVL 21
NRQXPXQDJHOGLNWHQVRQUDDUDoPHWUHGHQ GDKD D] JLGHUVH RUWDODPD \DNÕW WNHWLPLWDPGR÷UXROPD\DELOLU

$QOĘN<DNĘW7»NHWLPL 

OCN7041088TU

Bu mesaM toplam yol mesaIesi (1) ortalama yakĘt tüketimi (2) ve toplam sürüĲ süresini (3) gösterir.

ś Bu modda araç KĘzĘ 10 kmsaatten Iazla
olduĒunda son birkaç saniye sĘrasĘndaki anlĘk yakĘt tüketimi gösterilir.
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Bilgiler son sĘIĘrlamadan baĲlayarak bir
araya getirilir.
Bilgileri manuel olarak sĘIĘrlamak için
Toplam sürüĲ bilgisini görüntülerken TAMAM butonunu basĘlĘ tutunuz. Yol uzunluĒu ortalama yakĘt tüketimi ve toplam
sürüĲ zamanĘ aynĘ anda sĘIĘrlanĘr.
Motor Kala çalĘĲĘrken toplam sürüĲ bilgisi
Kesaplanmaya devam eder (örneĒin araç
traIikteyken veya kĘrmĘzĘ ĘĲĘkta durduĒunda.)

%ilgilendirme
2UWDODPD \DNÕW WNHWLPL WHNUDU KHVDSODQPDGDQ |QFH NRQWDN DQDKWDUÕQÕQ VRQ oHYULOPHVLQGHQVRQUDDUDoHQD]PHWUH\RO
JLWPHOLGLU

6»U»Ĳ%LOJLVLHNUDQĘ

A Tipi

OCN7041089TU


B Tipi

OCN7041090TU

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

%ilgilendirme
2UWDODPD \DNÕW WNHWLPL WHNUDU KHVDSODQPDGDQ |QFH NRQWDN DQDKWDUÕQÕQ VRQ oHYULOPHVLQGHQVRQUDDUDoHQD]PHWUH\RO
JLWPHOLGLU

'LMLWDO+Ę]*µVWHUJHVL

OCN7041091TU

Bu mesaM aracĘn (kmsaat) KĘzĘnĘ gösterir.

$NĘOOĘPRGJH¦LĲL YDUVD

OCN7041027TU

Bu mod seçilmiĲ olan sürüĲ modunu gösterir.
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm  daki SürüĲ
0odu Entegre .ontrol Sistemi konusuna EakĘnĘz
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LCD EKRANI ǣ% TÔPÔǤ
L&D ekran kontrolü

OCN7040023L

LCD ekran modlarĘ kumanda düĒmeleri kullanĘlarak deĒiĲtirilebilir.
DüĒme


OK

ÇalĘĲtĘrma

)onksiyon

BasĘn

Görünüm modlarĘnĘ deĒiĲtiren MOD düĒmesidir

BasĘn

ÖĒeleri deĒiĲtiren MO9E düĒmesi

BasĘn
Seçilen maddeyi ayarlayan SELECTRESET düĒmesi
BasĘn ve basĘlĘ SELECTRESET düĒmesi Destek bilgilerini almak veya seçilen
tutun
öĒeyi sĘIĘrlamak içindir

%ilgilendirme
%LOJLH÷OHQFH VLVWHPL DNWLINHQ \DOQÕ]FD ELOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL .XOODQÕFÕ $\DUÕ PRGX
GHVWHNOHQLUDQFDNJ|VWHUJHSDQHOLQGHNL.XOODQÕFÕ$\DUÕPRGXGHVWHNOHQPH]
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04
Görüntüleme modlarĘ
Görüntüleme 0odlarĘ

AçĘklama

Yolculuk görünümü
grubu
SürüĲ yardĘmĘ grubu

Yolculuk görünümü grubu yol mesaIesi yakĘt tüketimi vs. gibi
sürüĲ bilgilerini gösterir.

Navigasyon grubu
SürüĲ bilgisi grubu

SürüĲ YardĘmĘ modu sürüĲ durumunu görüntüler.
Bu mod navigasyon durumunu gösterir.
Araçta KONTAK ON ila OFF konumu arasĘ deĒiĲtiĒinde 4 saniye
boyunca gösterilir.

SaĒlanan Eilgiler aracĘnĘzda Eulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik göstereEilir
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Yolculuk görünümü gruEu

.PODWLI%LOJLOHU

Yolculuk görünümü grubu yakĘt tüketimi
ve mesaIe bilgisi gibi aracĘn sürüĲ parametreleriyle ilgili bilgileri görüntüler.

Yolculuk mesaIesi yakĘt tüketimi (yakĘt
tüketiminde bulunmayan bilgi: araç KĘzĘ)
yolculuk süresi gibi araç bilgileri manuel
baĲlatma sonrasĘ gösterilir.

<ROFXOXN*µU»Q»P»JHOHUL
Yolculuk görünümü ögeleri yolculuk görünüm modunda görüntülenebildiĒi gibi
sürüĲ yardĘmĘ ekranĘ modu ve navigasyon
ekranĘ modunda da görüntülenir. Yolculuk görünümü ekranĘndaki yolculuk bilgisi
ögeleri gösterge panelinin ortasĘnda görüntülenir. DiĒer modlara ait ögeler gösterge panelinin saĒ taraIĘnda gösterilir.
SaĒlanan bilgiler aracĘnĘzda bulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik gösterebilir
6Uú%LOJLOHUL
Her çalĘĲtĘrma döngüsü için yolculuk
mesaIesi yakĘt tüketimi (yakĘt tüketiminde bulunmayan bilgi: araç KĘzĘ) yolculuk
süresi gösterilir. Kurulumu baĲlatmak
için OK düĒmesine basĘn ve basĘlĘ tutun.
Motor 4 saatten uzun veya daKa Iazla bir
süre KAPALI konumda iken ortalama yakĘt
tüketimi otomatik olarak sĘIĘrlanĘr.
<DNÕWDOGÕNWDQVRQUDNL%LOJLOHQGLUPH
Yolculuk mesaIesi yakĘt tüketimi (yakĘt
tüketiminde bulunmayan bilgi: araç KĘzĘ)
yolculuk süresi gibi araç bilgileri yakĘt alĘmĘ sonrasĘ gösterilir. Kurulumu baĲlatmak
için OK düĒmesine basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
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'LMLWDO+Õ](NUDQÕ
AracĘn mevcut KĘzĘnĘ gösterir.
6UF'LNNDWL8\DUÕVÕ
Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ sisteminin durumunu görüntüler. Motor kapatĘldĘĒĘnda
veya araç durduĒunda sistem sĘIĘrlanĘr.
Kurulumu baĲlatmak için OK düĒmesine
basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
/DVWLNEDVÕQFÕ
$NÕOOÕPRGJHoLúL

04
6»U»Ĳ<DUGĘPĘJUXEX

6»U»ĲELOJLVLJUXEX

OCN7040041

6&&/)$+'$
Bu grup AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ìerit Takip
YardĘmĘ Otoyol SürüĲ YardĘmĘ sisteminin
durumunu gösterir.
DaKa Iazla ayrĘntĘ için Ker Eir Ionksiyonla ilgili Eölüm Ŕdeki Eilgilere EakĘnĘz

OCN7040035

6UúELOJLOHUL|]HWL  
HĘz Sabitleyici modu AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
ve yüksek KĘzda sürüĲ yardĘm modlarĘnĘn
mevcut çalĘĲma koĲullarĘ. SürüĲ yardĘmĘ
modu çalĘĲtĘĒĘ sĘrada bu tür bilgileri göstermez.

1DYLJDV\RQJUXEX

OCN7041042TU
OCN7040023L

Navigasyon ile birlikte çalĘĲarak bilgileri
gösterir.

6UúELOJLOHUL|]HWL 
HĘz Sabitleyici modu AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
ve yüksek KĘzda sürüĲ yardĘm modlarĘnĘn
mevcut çalĘĲma koĲullarĘ.
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8\DUĘPHVDMĘJUXEX
8yarĘ mesaMĘ gösterge lambasĘ göründüĒünde uyarĘ mesaMĘ grubundaki detaylĘ
bilgileri kontrol ediniz.

.ullanĘcĘ ayarlarĘ modu
Bu modda gösterge panelinin kapĘlarĘn
lambalarĘn vs. ayarlarĘnĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
1. Sürücü YardĘmĘ
2. KapĘ
3. AydĘnlatmalar
4. Ses
5. KonIor Özellikleri
6. BakĘm aralĘklarĘ
7. Tema seçimi
8. DiĒer
9. Dil
10. SĘIĘrlama iĲlemi
SaĒlanan Eilgiler aracĘnĘzda Eulunan donanĘma göre deĒiĲkenlik göstereEilir

$\DUODUÕ 3 \H DOGÕNWDQ VRQUD GH÷LúWLULQL] 
$\DUODUÕHOIUHQLQLoHNWLNWHQVRQUDGH÷LúWLULQL]
Bu uyarĘ mesaMĘ sürüĲ esnasĘnda KullanĘcĘ
AyarlarĘ modundan bir öĒeyi seçmeyi denerseniz ekranda görünür.
ś Otomatik ĲanzĘman  AkĘllĘ deĒiĲken
ĲanzĘman  ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için aracĘ park edip el Irenini çekerek ve vites kolunu P (Park)
konumuna getirdikten sonra KullanĘcĘ
AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.
ś Düz ĲanzĘman
GüvenliĒiniz için el Irenini çektikten
sonra KullanĘcĘ AyarlarĘnĘ deĒiĲtiriniz.
+Õ]OÕNÕODYX] <DUGÕP
Bu mod KullanĘcĘ AyarlarĘ modundaki sistemler için KĘzlĘ kĘlavuzlarĘ gösterir.
Bir konu seçip OK tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
+er sistem ile ilgili daKa Iazla Eilgi için
Eu TanĘtma ve .ullanma .Ęlavuzuna EakĘnĘz

%ilgilendirme
%LOJLH÷OHQFH VLVWHPL DNWLINHQ \DOQÕ]FD
ELOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL .XOODQÕFÕ $\DUÕ
PRGXGHVWHNOHQLUDQFDNJ|VWHUJHSDQHOLQGHNL.XOODQÕFÕ$\DUÕPRGXGHVWHNOHQPH]
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 6UF<DUGÕPÕ
Özellikler

SürüĲ
YardĘmĘ
8yarĘ
=amanlamasĘ
8yarĘSesi
Seviyesi
Sürücü
Dikkati
8yarĘsĘ

SürüĲ
Emniyeti

ìerit
GüvenliĒi

AçĘklama

ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ: Bu Ionksiyon sürücünün daKa önceden ayarlanmĘĲ KĘzĘ korumasĘna öndeki araçla güvenli bir mesaIeyi korumasĘna
ve otobanda sürüĲ sĘrasĘnda aracĘ Ĳerit içinde tutmasĘna yardĘmcĘ olur.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki ŕOtoyol SürüĲ YardĘmĘ (+DA)Ŗ konusuna EakĘn
Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ zamanlamasĘnĘ ayarlamak için.

ś Normal  Geç

Sürücü dikkati uyarĘ sisteminin uyarĘ sesini ayarlamak için.

ś Yüksek  Orta  DüĲük  KapalĘ
ś Öndeki Araç KalkĘĲ 8yarĘsĘ
Öndeki aracĘn kalkĘĲ uyarĘsĘ modunu açmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
ś Dikkatsiz sürüĲ uyarĘsĘ
Sürücü Dikkati 8yarĘsĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Sürücü Dikkati UyarĘsĘ (DA:) Sistemi konusuna EakĘnĘz
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ionksiyonunu ayarlamak için.
ś Etkin asistan
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
()&A) konusuna EakĘnĘz
ìerit Takip YardĘmĘnĘn Ionksiyonunu ayarlamak için kullanĘnĘz.
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ
ś ìeritten AyrĘlma 8yarĘsĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki ìerit Takip YardĘmĘ (L.A) konusuna EakĘnĘz
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Özellikler

AçĘklama

ś Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ (SEW)
Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘnĘ etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için  Eölümdeki ŕGüvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ (SE:)Ŗ konusuna EakĘnĘz
Kör nokta
ś Etkin asistan
Emniyeti
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki .ör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ (%&:)
veya .ör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ (%&A) konusunu inceleyiniz
ś Arka Çapraz-TraIik Emniyeti
Arka Çapraz TraIik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre
dĘĲĘ bĘrakmak için.
ś Etkin asistan
Park Emniyeti
ś YalnĘzca uyarĘ
ś KapalĘ
DaKa Iazla Eilgi için  Eölümdeki Arka Çapraz TraIik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ (R&&A) kĘsmĘna EakĘnĘz
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 .DSÕ
Özellikler

AçĘklama

Otomatik
Kilitleme

ś 9itese Göre Devreye Girme : OtomatikÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman vites kolu
P (Park) konumundan R (Geri) N (BoĲ) veya D (Ôleri) konumuna takĘlĘrsa
tüm kapĘlar otomatik olarak kilitlenir. (yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
(yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
ś HĘza Göre Devreye Girme: AracĘn KĘzĘ 15kmsaat deĒerini aĲĘnca tüm kapĘlar otomatik olarak kilitlenir.
ś Devre dĘĲĘ : Otomatik kapĘ kilitleme iĲlemi devreden çĘkacaktĘr.

ś 9ites P'de iken: Otomatik ĲanzĘmançiIt kavramalĘ ĲanzĘman vites kolu P
(Park) konumuna getirilirse tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr. (yalnĘzca motor çalĘĲĘr durumdayken)
Otomatik Kilit
ś AnaKtar çĘkarĘlmĘĲsaaraç kapalĘysa : Kontak anaKtarĘ kontaktan çĘkarĘldĘAçma
ĒĘnda veya Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma DüĒmesi OFF konumuna ayarlandĘĒĘnda tüm kapĘlarĘn kilidi otomatik olarak açĘlĘr.
ś Devre dĘĲĘ : Otomatik kapĘ kilit açma iĲlemi iptal edilecektir.
ÇiIt basĘĲlĘ
kilit açma

ś KapalĘ: ÇiIt basĘĲlĘ kilit açma Ionksiyonu devre dĘĲĘ bĘrakĘlacaktĘr. Bu nedenle kapĘ kilit açma düĒmesine basĘldĘĒĘnda tüm kapĘlarĘn kilidi açĘlacaktĘr.
ś AçĘk: KapĘ kilit açma düĒmesine basĘldĘĒĘnda sadece sürücü kapĘsĘnĘn kilidi
açĘlĘr. KapĘ kilit açma düĒmesine 4 saniye içinde tekrar basĘldĘĒĘnda kalan
kapĘlarĘn kilidi açĘlĘr.

Korna Geri
Bildirimi

Korna Geri Bildirimini devreye sokmak veya çĘkarmak için.
EĒer korna geribildirimi devreye girerse uzaktan kumandalĘ anaKtardaki kilitleme düĒmesine basarak kapĘyĘ kilitledikten sonra kilitleme düĒmesine 4
saniye içinde tekrar basarsanĘz korna geribildirimi tüm kapĘlarĘn kilitli olduĒunu göstermek üzere bir kere duyulur (eĒer uzaktan kumanda varsa).

AkĘllĘ bagaM
kapaĒĘ

AkĘllĘ bagaM kapaĒĘnĘ etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
DaKa Iazla detay için 5 Eölümdeki ŕAkĘllĘ EagaM kapaĒĘŖ konusuna EakĘnĘz

 $\GÕQODWPD
Özellikler

AçĘklama

AydĘnlatma düzeyini ayarlamak için.
- Seviye 1a20
ś KapalĘ: Tek dokunuĲlu dönüĲ sinyali Ionksiyonu devreden çĘkar.
Tek Dokuś 3 5 7 FlaĲörleri: DönüĲ sinyal kolu KaIiIçe Kareket ettirildiĒinde dönuĲlu DönüĲ
nüĲ sinyali göstergesi 3 5 veya 7 deIa yanĘp söner.
Sinyali
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki ŕAydĘnlatmaŖ konusuna EakĘnĘz
ś EĲlik Etme AydĘnlatmasĘ Ionksiyonunu devreye sokmak veya devreden
EĲlik Etme
çĘkarmak için.
AydĘnlatmasĘ
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki ŕAydĘnlatmaŖ konusuna EakĘnĘz
ś 8zun Far YardĘmĘ Ionksiyonunu çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
8zun Far
YardĘmĘ
DaKa Iazla Eilgi için %ölüm 5Ŕteki ŕUzun )ar YardĘmĘ (+%A)Ŗ konusuna
EakĘnĘz
AydĘnlatma
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Gösterge paneli

 6HV
Özellikler

AçĘklama

Gösterge
Paneli Sesli
Gösterge paneli sesli yardĘm ses seviyesini ayarlamanĘzĘ saĒlar
YardĘm Ses
Seviyesi
HoĲgeldiniz
KarĲĘlama Sesini devreye sokmak veya kapatmak için.
sesi
 .RQIRUg]HOOLNOHUL
Özellikler

AçĘklama

ś KapalĘ: KoltuĒa kolay eriĲim Ionksiyonu devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘ.
ś Normal8zatĘlmĘĲ: Motoru durdurduĒunuzda sürücü koltuĒu araçtan
KoltuĒa
daKa raKat inip binmeniz için otomatik olarak kĘsa (Normal) veya uzun
Kolay EriĲim
(8zatĘlmĘĲ) Ĳekilde geriye doĒru Kareket eder.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki Sürücü oturma pozisyonu KaIĘza
sistemi konusuna EakĘnĘz
ś Arka Koltuk Yolcu AlarmĘnĘ etkinleĲtirmek ve devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
Arka yolcu
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ (ROA) sisuyarĘsĘ
temi konusuna EakĘnĘz
ś KapĘ kilidi açĘldĘĒĘnda: KapĘ kilitleri açĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz aynalarĘ otomatik açĘlĘr ve karĲĘlama ĘĲĘĒĘ yanar.
KarĲĘlama ś Sürücü yaklaĲĘrken: AkĘllĘ anaKtarla araca yaklaĲĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz ayAynasĘIĲĘĒĘ
nalarĘ otomatik açĘlĘr ve karĲĘlama ĘĲĘĒĘ yanar.
DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki +oĲgeldiniz Sistemi konusuna EakĘnĘz
Ön taraItaki kablosuz ĲarM sistemini açmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.
Kablosuz
ìarM Sistemi DaKa Iazla Eilgi için 5 Eölümdeki &ep TeleIonu .aElosuz ìarM Sistemi konusuna EakĘnĘz
TraIik bilgilendirmesini etkinleĲtirmek veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için.
TraIik BilgiAktive edildiĒinde TraIik Bilgilendirmesi gösterge paneli LCD ekranĘnda
lendirme
gösterilir. (B tipi gösterge paneli için)
Otomatik
Bir tünele giriĲte dĘĲ Kava alĘmĘ otomatik olarak durdurulur.
Tünel AyarĘ
Buzlu yol
uyarĘsĘ
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Buzlu Yol 8yarĘsĘ iĲlevini devreye sokmak veya çĘkarmak için.

04
 %DNÕPDUDOÕNODUÕ
Özellikler

AçĘklama

BakĘm AralĘklarĘ Etkin

BakĘm AralĘklarĘ Ionksiyonunu çalĘĲtĘrmak veya kapatmak için kullanĘlĘr.

%akĘm aralĘĒĘ menüsünü kullanmak için yetkili Eir +YUNDAI servisine danĘĲmanĘzĘ
öneririz
BakĘm aralĘklarĘ menüsü etkinleĲtirilmiĲ ve zaman ile mesaIe ayarlanmĘĲ ise aĲaĒĘdaki
durumlarla ilgili mesaMlar araç Ker çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda görüntülenir.
- BakĘm zamanĘ: Sürücüyü bakĘm zamanĘ için kalan mesaIe ve gün sayĘsĘ KakkĘnda bilgilendirmek için görüntülenir.
- BakĘm gerekli: BakĘm için ayarlanan mesaIe ve gün sayĘsĘna ulaĲĘldĘktan veya bu sayĘ
geçildikten sonra görüntülenir.

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNLGXUXPODUGDQKHUKDQJLELULRUWD\DoÕNDUVDEDNÕP\DSÕODFDNNLORPHWUHGXUXPX
YHJQVD\ÕVÕ\DQOÕúRODELOLU
- $NNDEORVXED÷OÕGH÷LOVH
- 6LJRUWDVYLFLNDSDWÕOPÕúWÕU
- $NERúDOPÕúLVH
 7HPDVHoLPL
Gösterge paneli görsel stili ve ayarĘnĘ seçmek için.
ś Tema A  Tema B  Tema C
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Gösterge paneli

 'L÷HU
Özellikler

AçĘklama

YakĘt
Tüketimi
SĘIĘrlama
ÔĲlemi

ś KapalĘ: Her yakĘt ikmalinden sonra ortalama yakĘt tüketimi otomatik
olarak sĘIĘrlanmaz.
ś Kontak açĘldĘktan sonra: Motor 4 saatten uzun veya daKa Iazla bir süre
KAPALI konumda iken ortalama yakĘt tüketimi otomatik olarak sĘIĘrlanĘr.
ś YakĘt aldĘktan sonra: 6 litre veya daKa Iazla yakĘt ikmalinden sonra aracĘn KĘzĘ 1 kmsaati aĲtĘktan sonra ortalama yakĘt ekonomisi otomatik
olarak sĘIĘrlanĘr.
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümdeki Yol %ilgisayarĘ konusuna EakĘnĘz

HĘz Birimi
(varsa)

HĘz birimini seçme. (kmK MPH)

YakĘt Tüket.
YakĘt tüketimi birimini seçmek için kullanĘlĘr. (kmL L100km MPG)
Birim
SĘcaklĘk
Birimi

SĘcaklĘk birimini seçmek için. (rCrF)

Lastik BasĘnLastik basĘnç birimini seçmek için. (psi kPa bar)
cĘ Birimi
 'LO YDUVD
Özellikler

Dil

AçĘklama

Dili seçiniz. Bilgi-eĒlence sisteminizde (varsa) dil seçimi yapabilirsiniz.

6ÕIÕUODPDLúOHPL
Özellikler

AçĘklama

SĘIĘrlama
iĲlemi

Menüleri KullanĘcĘ AyarlarĘ Modunda sĘIĘrlayabilirsiniz. Dil ve bakĘm aralĘĒĘ dĘĲĘnda KullanĘcĘ AyarlarĘ Modundaki tüm menüler Iabrika ayarlarĘna
sĘIĘrlanabilir.
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ARACINIZA ERÔìÔM
Uzaktan kumandalĘ anaKtar
(varsa)

UYARI
AnaKtarlarĘ çocuklar yalnĘz EaĲĘna iken
araçta EĘrakmayĘnĘz Çocuklar gözetim
altĘnda deĒilken anaKtarĘ kontak anaKtarĘna takaEilir ve elektrikli camlarĘ veya
diĒer kumandalarĘ çalĘĲtĘraEilirler ve
Katta aracĘ Kareket ettireEilirler %u da
ciddi yaralanmalara ve Katta ölüme neden olaEilir

Kilit açma
OIG046001L

HY8NDAI'niz bir kapĘyĘ (ve bagaMĘ) kilitlemek veya kilidini açmak için uzaktan kumandalĘ anaKtar kullanĘr.
1. KapĘ Kilitleme
2. KapĘ Kilidi Açma
3. BagaM Kilidini Açma

Kilitleme
Kilitlemek için:
1. Bütün kapĘlarĘ motor kaputunu ve bagaM kapaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. 8zaktan kumandalĘ anaKtardaki KapĘ
Kilitleme düĒmesine (1) basĘnĘz.
3. KapĘlar kilitlenir. Dörtlü IlaĲörler yanĘp
söner. AyrĘca LCD ekranda KullanĘcĘ
AyarlarĘ modundan Pratik Ayarlar Ɵ
KarĲĘlama aynasĘaydĘnlatmasĘ Ɵ KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca seçilirse dĘĲ dikiz
aynasĘ katlanĘr. DaKa Iazla detay için
Eölüm 4 teki L&D EkranĘ konusuna
EakĘnĘz
4. AracĘn içindeki kapĘ kilitleme düĒmesinin konumunu kontrol ederek kapĘlarĘn
kilitli olmasĘna dikkat ediniz.

Kilidi açmak için:
1. 8zaktan kumandalĘ anaKtardaki KapĘ
Kilidi açma düĒmesine (2) basĘnĘz.
2. KapĘlarĘn kilidi açĘlĘr. Dörtlü IlaĲörler iki
kez yanĘp söner. AyrĘca LCD ekranda
KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan Pratik
Ayarlar Ɵ KarĲĘlama aynasĘaydĘnlatmasĘ Ɵ KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca seçilirse
dĘĲ dikiz aynasĘ geri açĘlĘr. DaKa Iazla
detay için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ konusuna EakĘnĘz

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

%DJDMĘQNLOLGLQLD¦PD
Kilidi açmak için:
1. 8zaktan kumandalĘ anaKtardaki BagaM
KapaĒĘ Kilidi Açma düĒmesine (3) bir
saniyeden Iazla basĘnĘz.
2. Dörtlü IlaĲörler iki kez yanĘp söner. BagaM kapaĒĘ bir kez açĘlĘp kapatĘldĘktan
sonra otomatik olarak kilitlenir.
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KonIor Özellikleri

%ilgilendirme

0HNDQLNDQDKWDU

ś %DJDM NDSD÷Õ NLOLGLQL DoWÕNWDQ VRQUD
EDJDMNDSD÷ÕRWRPDWLNRODUDNNLOLWOHQLU
ś 7XúX PXWODND  VDQL\HGHQ ID]OD EDVÕOÕ
WXWPDQÕ] JHUHNWL÷L NRQXVXQGD ELOJLOHQGLUPHNDPDFÕ\ODWXúXQ]HULQH+2/'
787 NHOLPHVL\D]ÕOPÕúWÕU

0RWRUX¦DOĘĲWĘUPD
DaKa Iazla bilgi için Bölüm 6'daki Kontak
AnaKtarĘ kĘsmĘna bakĘnĘz.

'Ô..$7
Uzaktan kumandalĘ anaKtar KasarĘnĘ önlemek için
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ sudan
diĒer sĘvĘlardan ve ateĲten uzakta tutunuz Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘn
içi nemlenirse (içeceklerden ya da rutuEetten) veya ĘsĘnĘrsa iç devresi arĘza
yapaEilir ve Eu durum garanti kapsamĘ
dĘĲĘndadĘr
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ düĲürmeyiniz ve IĘrlatmayĘnĘz
ś Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ çok yüksek sĘcaklĘklardan koruyunuz

OIG059278L

8zaktan kumanda normal çalĘĲmĘyorsa
mekanik anaKtarĘ kullanarak kapĘyĘ kilitleyebilir veya açabilirsiniz.
KatlanmĘĲ anaKtarĘ açmak için serbest
bĘrakma düĒmesine basĘnĘz anaKtar otomatik olarak açĘlĘr.
AnaKtarĘ katlamak için serbest bĘrakma
düĒmesine basarken anaKtarĘ el ile katlayĘnĘz.

'Ô..$7
AnaKtarĘ serEest EĘrakma düĒmesine
Easmadan katlamayĘnĘz %u anaKtara
Kasar vereEilir

8]DNWDQNXPDQGDOĘDQDKWDUX\DUĘODUĘ
AĲaĒĘdakiler meydana geldiĒi zaman
uzaktan kumandalĘ anaKtar çalĘĲmaz:
ś Kontak anaKtarĘ kontakta iken.
ś ÇalĘĲma mesaIesi limiti aĲĘlĘrsa (yaklaĲĘk
10 m).
ś 8zaktan kumanda pili zayĘI ise.
ś DiĒer araçlar ya da eĲyalar kumanda
sinyaline engel olursa.
ś Hava aĲĘrĘ derecede soĒukken.
ś 8zaktan kumandalĘ anaKtar normal çalĘĲma iĲlevini bozabilecek radyo istasyonu gibi bir radyo vericisi veya KavaalanĘnĘn yakĘnĘndayken.

5-6

05
8zaktan kumandalĘ anaKtar doĒru çalĘĲmadĘĒĘ zaman kapĘyĘ mekanik anaKtarla
açĘnĘz ve kapayĘnĘz. 8zaktan kumandalĘ anaKtarla bir probleminiz olduĒunda
HY8NDAI yetkili servisinize baĲvurmanĘzĘ
öneririz.
8zaktan kumandalĘ anaKtar cep teleIonunuza yakĘn ise anaKtara giden sinyal cep
teleIonunun normal çalĘĲma sinyali taraIĘndan engellenebilir.
Bu durum özellikle teleIonla çaĒrĘ yaparken çaĒrĘ alĘrken yazĘlĘ mesaM gönderirken veveya e-mail alĘrken önemlidir.
8zaktan kumandalĘ anaKtarĘ ve cep teleIonunuzu veya akĘllĘ teleIonunuzu aynĘ
yere koymayĘnĘz ve daima iki ciKaz arasĘnda uygun bir mesaIeyi korumaya gayret
ediniz.

%ilgilendirme
8\JXQOXNWDQVRUXPOXWDUDIÕQDoÕNoDRQD\ODPDGÕ÷Õ GH÷LúLNOLNOHU YH PRGLILNDV\RQODU
NXOODQÕFÕQÕQ GRQDQÕPÕ oDOÕúWÕUPD \HWNLVLQL
JHoHUVL] NÕODELOLU 8]DNWDQ NXPDQGD VLVWHPLQGH UHWLFLVL WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPDPÕú
KHU WUO WDGLODW VLVWHPLQ oDOÕúPDPDVÕQD
QHGHQRODELOLUEXGXUXPDUDFÕQÕ]ÕQUHWLFL
JDUDQWLVLNDSVDPÕQDJLUPH]

'Ô..$7
Uzaktan kumandalĘ anaKtarĘ elektromanyetik dalgalarĘ Eloke eden elektromanyetik maddelerden uzak tutunuz

3LOGHĒLĲLPL

OPD046002

Pil Tipi: CR2032
1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve kapaĒĘ KaIiIçe kanĘrtarak açĘnĘz.
2. Eski pili çĘkarĘnĘz ve yeni pili takĘnĘz.
Pilin konumunun doĒru olduĒundan
emin olunuz.
3. 8zaktan kumandalĘ anaKtarĘn arka kapaĒĘnĘ yerine takĘnĘz.
8zaktan kumandalĘ anaKtarĘnĘzda bir Kasar olabileceĒi konusunda ĲüpKeniz varsa
veya anaKtarĘn düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ düĲünüyorsanĘz HY8NDAI yetkili servisine
baĲvurmanĘzĘ öneririz.

%ilgilendirme
3LOOHULQ X\JXQ úHNLOGH EHUWDUDI
HGLOPHPHVLoHYUHYHLQVDQVD÷OÕ÷Õ LoLQ ]DUDUOÕ RODELOLU 3LOL \HUHO
\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQ
RODUDNLPKDHGLQL]
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AkĘllĘ anaKtar (varsa)

Kilitleme

OCN7050078

OCN7050005L

HY8NDAI'niz bir kapĘyĘ (ve bagaMĘ) kilitlemek veya kilidini açmak ve motoru çalĘĲtĘrmak için akĘllĘ anaKtar kullanĘr.
1. KapĘ Kilitleme
2. KapĘ Kilidi Açma
3. BagaM Kilidini Açma
4. 8zaktan ÇalĘĲtĘrma (varsa)

Kilitlemek için:
1. Bütün kapĘlarĘ motor kaputunu ve bagaM kapaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
3. AkĘllĘ anaKtardaki kapĘ kolu düĒmesine
(1) veya kapĘ kolu üzerindeki KapĘ Kilit
düĒmesine basĘnĘz.
4. Dörtlü IlaĲörler yanĘp söner. AyrĘca
LCD ekranda KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan Pratik Ayarlar Ɵ KarĲĘlama aynasĘ
aydĘnlatmasĘ Ɵ KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca
seçilirse dĘĲ dikiz aynasĘ katlanĘr. DaKa
Iazla detay için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ konusuna EakĘnĘz
5. KapĘ dĘĲ kolunu çekerek kapĘlarĘn kilitlenmiĲ olduĒundan emin olunuz.

%ilgilendirme
'Õú NDSÕ NROXQGDNL G÷PH DNÕOOÕ DQDKWDU
GÕú NDSÕ NROXQGDQ a P PHVDIH LoLQGH
LVHoDOÕúÕU
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AĲaĒĘdakilerden birisi olduĒunda dĘĲ kapĘ
kolu düĒmesine basmanĘza raĒmen kapĘlar kilitlenmez ve üç saniyelik sesli uyarĘ
duyulur:
ś AkĘllĘ anaKtar araç içindeyse.
ś Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
ACC veya ON konumundaysa.
ś BagaM kapaĒĘ dĘĲĘnda bir kapĘ açĘk.

UYARI
AkĘllĘ anaKtarĘ asla çocuklar yalnĘz EaĲĘna iken araçta EĘrakmayĘnĘz Çocuklar
gözetim altĘnda deĒilken 0otor/ÇalĘĲtĘrma/ Durdurma düĒmesine EasaEilir ve
elektrikli camlarĘ veya diĒer kumandalarĘ çalĘĲtĘraEilirler ve Katta aracĘ Kareket
ettireEilirler Eu da ciddi yaralanmalara
ve Katta ölüme neden olaEilir

%DJDMĘQNLOLGLQLD¦PD
Kilidi açmak için:
1. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
2. BagaM kapaĒĘ ambleminin iç taraIĘna
veya akĘllĘ anaKtar üzerindeki bagaM kapaĒĘ kilit açma düĒmesine (3) bir saniyeden Iazla basĘnĘz.
3. Dörtlü IlaĲörler iki kez yanĘp söner.
BagaM kapaĒĘ bir kez açĘlĘp kapatĘldĘktan
sonra otomatik olarak kilitlenir.

%ilgilendirme
%DJDMNDSD÷ÕNLOLGLDoÕOGÕNWDQVRQUDVDQL\HLoLQGHEDJDMNDSD÷ÕDoÕOPDGÕ÷ÕWDNGLUGHEDJDMNDSD÷ÕRWRPDWLNRODUDNNLOLWOHQLU

Kilit açma

OCN7050078

Kilitlemek için:
1. AkĘllĘ AnaKtarĘ YanĘnĘzda TaĲĘyĘnĘz.
2. AkĘllĘ anaKtardaki kapĘ kilit açma düĒmesine veya KapĘ kolu düĒmesine (2)
basĘnĘz.
3. KapĘlarĘn kilidi açĘlĘr. Dörtlü IlaĲörler iki
kez yanĘp söner. AyrĘca LCD ekranda
KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan Pratik
Ayarlar Ɵ KarĲĘlama aynasĘaydĘnlatmasĘ Ɵ KapĘlarĘn kilidi açĘlĘnca seçilirse
dĘĲ dikiz aynasĘ geri açĘlĘr. DaKa Iazla
detay için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ konusuna EakĘnĘz
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8]DNWDQDOĘĲWĘUPD YDUVD
AracĘn dĘĲĘndayken uzaktan çalĘĲtĘrma
düĒmesine (4) basarak motoru çalĘĲtĘrabilir ve klima sistemini açabilirsiniz.
Motoru uzaktan çalĘĲtĘrmak ve durdurmak
için:
1. KapĘ kilitleme düĒmesine (1) bastĘktan
sonra IlaĲör lambalarĘ sizi uyarmak için
bir kez yanĘp söner.
2. KapĘ kilitleme düĒmesine (1) bastĘktan
sonra 4 saniye içinde motoru çalĘĲtĘrmak için 8zaktan ÇalĘĲtĘrma düĒmesine (4) 2 saniyeden uzun süre basĘnĘz.
3. Motoru durdurmak istiyorsanĘz 8zaktan ÇalĘĲtĘrma düĒmesine (4) tekrar
basĘnĘz.
Manuel çalĘĲtĘrma durumunda klima
kontrol sistemi motor KAPALI konuma
getirilse bile çalĘĲmasĘna devam eder. Bununla birlikte otomatik çalĘĲma 22rC olarak ayarlanmĘĲtĘr.
8zaktan çalĘĲtĘrma esnasĘnda akĘllĘ anaKtarĘ olmayan bir kiĲi aracĘnĘzĘ sürerse
motor güvenlik sebebiyle kendiliĒinden
durur.

%ilgilendirme
$UDFÕX]DNWDQoDOÕúWÕUGÕNWDQVRQUDGDNLNDLoLQGHVUPH]VHQL]PRWRUNHQGLOL÷LQGHQ
NDSDQDFDNWÕU
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DÔ..AT
ś ÇalĘĲma menzili limitini geçtiĒinizde
(yaklaĲĘk 1 m) uzaktan EaĲlatma çalĘĲmayacaktĘr
ś lkenizdeki emisyon düzenlemelerine
uymak için motoru uzun süre rölantide çalĘĲtĘrmaktan kaçĘnĘnĘz
ś lkenizde geçerli olan kanunlar uzaktan çalĘĲtĘrma Ionksiyonuna izin vermeyeEilir Uzaktan çalĘĲtĘrma sistemini kullanmadan önce ülkenizdeki
düzenlemeleri kontrol etmelisiniz
ś 0otorun uzaktan çalĘĲtĘrĘlmasĘ vites yalnĘzca P (Park) konumundayken
mümkündür
ś .aput veya %agaM kapaĒĘ açĘksa motoru uzaktan çalĘĲtĘramazsĘnĘz

0RWRUX¦DOĘĲWĘUPD
Motor çalĘĲtĘrma düĒmesine basarak motoru çalĘĲtĘrabilirsiniz. DetaylĘ Eilgi için
Eölüm  daki 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi konusuna EakĘnĘz

'Ô..$7
AkĘllĘ anaKtar KasarĘnĘ önlemek için
ś AkĘllĘ anaKtarĘ sudan veya diĒer sĘvĘlardan ve ateĲten uzakta tutunuz AkĘllĘ
anaKtarĘnĘn içi nemlenirse (içeceklerden ya da rutuEetten) veya ĘsĘnĘrsa iç
devresi arĘza yapaEilir ve Eu durum
araç garantisini geçersiz kĘlacaktĘr
ś AkĘllĘ anaKtarĘ düĲürmeyiniz ve IĘrlatmayĘnĘz
ś AkĘllĘ anaKtarĘ çok yüksek sĘcaklĘklardan koruyunuz

05
'Ô..$7

$NĘOOĘDQDKWDUĘQND\EROPDVĘ

Araçtan ayrĘldĘĒĘnĘzda akĘllĘ anaKtarĘ
daima yanĘnĘzda Eulundurunuz AkĘllĘ
anaKtar aracĘn yakĘnĘnda ise araç aküsü
EoĲalaEilir

0HNDQLNDQDKWDU
AkĘllĘ AnaKtar normal çalĘĲmĘyorsa mekanik anaKtarĘ kullanarak kapĘlarĘ kilitleyebilir veya açabilirsiniz.

OCN7050008

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

Bir araca azami iki adet akĘllĘ anaKtar kaydĘ yapĘlabilir. AkĘllĘ anaKtarĘnĘzĘ kaybederseniz aracĘnĘzĘ olasĘ KĘrsĘzlĘktan korumak
için HY8NDAI yetkili servislerimize baĲvurmanĘzĘ öneririz.

$NĘOOĘDQDKWDULOHLOJLOLX\DUĘODU
AĲaĒĘdaki durumlar meydana geldiĒi zaman akĘllĘ anaKtar çalĘĲmaz:
ś AkĘllĘ anaKtar normal çalĘĲmasĘnĘ bozabilecek radyo istasyonu gibi bir radyo
vericisi veya KavaalanĘnĘn yakĘnĘndadĘr.
ś AkĘllĘ anaKtarĘn seyyar telsiz ciKazĘ yanĘnda veya bir cep teleIonunun yakĘnĘnda olmasĘ.
ś AracĘnĘzĘn yakĘnĘndaki baĲka bir aracĘn
akĘllĘ anaKtarĘnĘn çalĘĲmasĘ.
AkĘllĘ anaKtar doĒru çalĘĲmadĘĒĘ zaman
kapĘyĘ mekanik anaKtarla açĘnĘz ve kapayĘnĘz. AkĘllĘ anaKtarla bir probleminiz
olduĒunda HY8NDAI yetkili servisinize
baĲvurmanĘzĘ öneririz.
AkĘllĘ anaKtar cep teleIonunuza yakĘn ise
anaKtara giden sinyal cep teleIonunun
normal çalĘĲma sinyali taraIĘndan engellenebilir.
Bu durum özellikle teleIonla çaĒrĘ yaparken çaĒrĘ alĘrken yazĘlĘ mesaM gönderirken veveya e-mail alĘrken önemlidir.
AkĘllĘ anaKtarĘ ve cep teleIonunuzu aynĘ
yere koymayĘnĘz ve daima iki ciKaz arasĘnda uygun bir mesaIeyi korumaya gayret
ediniz.
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%ilgilendirme
8\JXQOXNWDQVRUXPOXWDUDIÕQDoÕNoDRQD\ODPDGÕ÷Õ GH÷LúLNOLNOHU YH PRGLILNDV\RQODU
NXOODQÕFÕQÕQ GRQDQÕPÕ oDOÕúWÕUPD \HWNLVLQL
JHoHUVL] NÕODELOLU 8]DNWDQ NXPDQGD VLVWHPLQGH UHWLFLVL WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPDPÕú
KHU WUO WDGLODW VLVWHPLQ oDOÕúPDPDVÕQD
QHGHQRODELOLUEXGXUXPDUDFÕQÕ]ÕQUHWLFL
JDUDQWLVLNDSVDPÕQDJLUPH]

'Ô..$7
AkĘllĘ anaKtarĘ elektromanyetik dalgalarĘ
Eloke eden elektromanyetik maddelerden uzak tutunuz

3LOGHĒLĲLPL
AkĘllĘ AnaKtar düzgün çalĘĲmĘyorsa pili
yenisiyle deĒiĲtirerek deneyiniz.

TornavidayĘ (-) deliĒe sokarak tornavidayĘ
saat yönünde çevirerek akĘllĘ anaKtar kapaĒĘnĘ çĘkarĘnĘz.
Pil Tipi: CR2032
1. Mekanik anaKtarĘ çĘkarĘnĘz.
2. AkĘllĘ anaKtarĘn arka kapaĒĘnĘ açmak
için ince bir gereçle kanĘrtĘnĘz.
3. Eski pili çĘkarĘnĘz ve yeni pili takĘnĘz.
Pilin konumunun doĒru olduĒundan
emin olunuz.
4. AkĘllĘ anaKtarĘn arka kapaĒĘnĘ yerine takĘnĘz.
AkĘllĘ anaKtarĘnĘzda bir Kasar olabileceĒi
konusunda ĲüpKeniz varsa veya anaKtarĘn düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ düĲünüyorsanĘz
HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.

%ilgilendirme
3LOOHULQ X\JXQ úHNLOGH EHUWDUDI
HGLOPHPHVLoHYUHYHLQVDQVD÷OÕ÷Õ LoLQ ]DUDUOÕ RODELOLU 3LOL \HUHO
\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQ
RODUDNLPKDHGLQL]

OCN7050006

OCN7050007
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ÔmmoEilizer sistemi
Ômmobilizer sistemi aracĘnĘzĘ KĘrsĘzlĘĒa karĲĘ korur. Düzgün kodlanmamĘĲ bir
anaKtar (veya yanlĘĲ bir anaKtar) kullanĘlĘrsa motor yakĘt sistemi devre dĘĲĘ kalĘr.
Kontak anaKtarĘ (AÇIK) konumuna getirildiĒinde immobilizer sistemi lambasĘ
yanmalĘ ve akabinde sönmelidir. Göstergedeki immobilizer lambasĘ yanĘp sönmeye baĲlarsa sistem anaKtarĘn kodunu
algĘlamamĘĲ demektir.
Kontak anaKtarĘnĘ önce LOCK OFF konumuna daKa sonra tekrar ON konumuna
getiriniz.
EĒer baĲka bir immobilizer anaKtarĘ veya
baĲka bir metal nesne (örn. anaKtar zinciri) anaKtarĘn yakĘnĘnda ise sistem anaKtarĘnĘzĘn kodunu algĘlayamayabilir. Metal
nesneler immobilizer sinyalinin normal
iletimini etkileyebileceĒi için motor çalĘĲmayabilir.
EĒer sistem anaKtarĘn kodunu deIalarca
algĘlamaz ise HY8NDAI yetkili servisine
baĲvurmanĘz önerilir.
Bu sistemi deĒiĲtirmeye veya baĲka bir ciKaz ilave etmeye kalkĘĲmayĘnĘz. AracĘnĘzĘ
çalĘĲmaz duruma getiren elektrik problemleri ile sonuçlanabilir.

UYARI
+ĘrsĘzlĘĒĘ önlemek için yedek anaKtarlarĘ aracĘnĘzda EĘrakmayĘnĘz ÔmmoEilizer
ĲiIreniz Eenzersiz Eir müĲteri ĲiIresidir
ve gizli tutulmalĘdĘr

'Ô..$7
AnaKtarĘnĘzĘn içindeki alĘcĘ/verici immoEilizer sisteminin önemli Eir parçasĘdĘr YĘllar Eoyu proElemsiz Kizmet verecek Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr Ancak nem
statik elektrik ve kötü kullanĘm olmasĘ
durumunda ÔmmoEilizer sistem arĘzasĘ
olaEilir
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KAPI KÔLÔTLERÔ
.apĘlarĘn dĘĲarĘdan kilitlenmesi
0HNDQLNDQDKWDU

OCN7050009

1. KapaĒĘn altĘnda bulunan kolu mekanik
anaKtarla itiniz. (1)
2. Mekanik anaKtarĘ bastĘrĘrken kolun kapak deliĒinden dĘĲarĘ çĘkmamasĘ için
yavaĲça arkaya doĒru itiniz ve kapaĒĘ
çĘkarĘnĘz. (2)
3. KapaĒĘ çĘkardĘktan sonra mekanik
anaKtar kullanĘlarak yalnĘzca sürücü
kapĘsĘnĘn kilidi açĘlabilir veya kilitlenebilir.
4. Kilitlemek için anaKtarĘ saat yönüne
açmak için saat yönünün tersine doĒru
çeviriniz. (3)
EĒer kapĘyĘ anaKtarla açĘpkilitlerseniz
aracĘn sürücü kapĘsĘ otomatik olarak açĘlĘrkilitlenir.
EĒer kapĘ kilidi açĘk ise kapĘ kolu çekilerek
de açĘlabilir.
KapĘyĘ kapatĘrken elinizle itiniz. KapĘlarĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz.

5-14

%ilgilendirme
 .DSÕ\Õ PHNDQLN DQDKWDU YDVÕWDVÕ\OD NLOLWOHUNHQGLNNDWOLROXQoQNEXúHNLOGH
VDGHFHVUFNDSÕVÕNLOLGLDoÕODELOLUNDSDQDELOLU
 0HNDQLN DQDKWDU NXOODQÕOÕUNHQ WP NDSÕODUÕDUDFÕQLoLQGHNLPHUNH]LNDSÕNLOLWOHPH DQDKWDUÕQÕ NXOODQDUDN NLOLWOH\LQL]
6UFLoNDSÕNROXQXNXOODQDUDNNDSÕ\Õ
DoÕQÕ] GDKD VRQUD NDSÕ\Õ NDSDWÕQÕ] YH
VUFNDSÕVÕQÕPHNDQLNDQDKWDUYDVÕWDVÕLOHNLOLWOH\LQL]
 .DSÕODUÕDUDoLoLQGHQNLOLWOHPHNLoLQ%|OP  ³.DSÕODUÕQ LoHULGHQ NLOLWOHQPHVL´
NRQXVXQDEDNÕQÕ]

%ilgilendirme
 .DSD÷ÕoÕNDUÕUNHQNDSD÷ÕND\EHWPHPH\HYHoL]LNROXúWXUPDPD\DGLNNDWHGLQL]
 $QDKWDUNDSD÷ÕGRQDUYHDoÕOPD]VDNLOLGHKDILIoHYXUXQYH\DGROD\OÕRODUDNÕVÕWÕQÕ] HOVÕFDNOÕ÷ÕYE 
 .DSÕ\DYHNDSÕNROXQDDúÕUÕNXYYHWX\JXODPD\ÕQÕ]+DVDUODQDELOLU

05
8]DNWDQNXPDQGDOĘDQDKWDU

$NĘOOĘDQDKWDU


Lock

OIG046001L

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

%ilgilendirme
 6R÷XNYHQHPOLKDYDODUGDNDSÕNLOLGLYH
NDSÕ PHNDQL]PDODUÕ GRQPD QHGHQL\OH
G]JQoDOÕúPD\DELOLU
 .DSÕQÕQ DUDo DQDKWDUÕ \D GD NDSÕ NLOLWOHPH G÷PHVL LOH ELUNDo NHUH VW VWH
KÕ]ODDoÕOÕSNLOLWOHQPHVLKDOLQGHGHYUHQLQ
NRUXQPDVÕYHVLVWHPELOHúHQOHULQLQ]DUDU
J|UPHPHVLLoLQVLVWHPJHoLFLRODUDNoDOÕúPD\ÕGXUGXUDELOLU

OCN7050078

AkĘllĘ anaKtarĘ beraberinizde taĲĘrken kapĘlarĘ kilitlemek için dĘĲ kapĘ kolunun
düĒmesine basĘnĘz veya akĘllĘ anaKtar üstündeki kapĘ kilitleme düĒmesine basĘnĘz.
AkĘllĘ anaKtarĘ beraberinizde taĲĘrken kapĘlarĘn kilidini açmak için dĘĲ kapĘ kolunun düĒmesine basĘnĘz veya akĘllĘ anaKtar
üstündeki kapĘ kilit açma düĒmesine basĘnĘz.
KapĘ kilitleri bir kez açĘldĘktan sonra kapĘlar kapĘ kollarĘ çekilerek açĘlabilir.
KapĘyĘ kapatĘrken elinizle itiniz. KapĘlarĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz.

%ilgilendirme
 6R÷XNYHQHPOLKDYDODUGDNDSÕNLOLGLYH
NDSÕ PHNDQL]PDODUÕ GRQPD QHGHQL\OH
G]JQoDOÕúPD\DELOLU
 .DSÕQÕQ DUDo DQDKWDUÕ \D GD NDSÕ NLOLWOHPH G÷PHVL LOH ELUNDo NHUH VW VWH
KÕ]ODDoÕOÕSNLOLWOHQPHVLKDOLQGHGHYUHQLQ
NRUXQPDVÕYHVLVWHPELOHúHQOHULQLQ]DUDU
J|UPHPHVLLoLQVLVWHPJHoLFLRODUDNoDOÕúPD\ÕGXUGXUDELOLU
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.apĘlarĘn içeriden kilitlenmesi

0HUNH]LNLOLWG»ĒPHVL

.DSĘNLOLWOHPHG»ĒPHVLLOH

OCN7050011
OCN7050010

gQNDSÕ
KapĘ kilitli olduĒu zaman iç kapĘ kolu çekildiĒinde kapĘnĘn kilidi açĘlĘr.
$UNDNDSÕ
KapĘ kilitli olduĒu zaman iç kapĘ kolu çekildiĒinde kapĘnĘn kilidi açĘlĘr. EĒer iç kapĘ
kolu bir deIa daKa çekilirse kapĘ açĘlĘr.

%ilgilendirme
(÷HU VL] DUDFÕQ LoLQGH\NHQ HOHNWULNOL NDSÕ
NLOLGLoDOÕúPD]VDDUDoWDQoÕNPDNLoLQDúD÷ÕGDNLWHNQLNOHUGHQELUYH\DELUNDoÕQÕGHQH\LQL]
 .DSÕDoPDIRQNVL\RQXQXWHNUDUGHQH\LQL] HOHNWURQLNRODUDNYHHOOH D\QÕDQGD
NDSÕNROXQXoHNLQL]
 'L÷HU NDSÕ NLOLWOHULQL YH NROODUÕQÕ DUND
YH|Q DoPD\ÕGHQH\LQL]
 gQ FDPÕ LQGLULQL] YH NDSÕ\Õ GÕúDUÕGDQ
DoPDNLoLQPHNDQLNDQDKWDUÕNXOODQÕQÕ]
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ś Kilitleme düĒmesinin ( ) kĘsmĘna (1)
basĘldĘĒĘ zaman aracĘn bütün kapĘlarĘ
kilitlenir.
- AnaKtar kontakta ise ve kapĘlardan
KerKangi birisi açĘksa merkezi kilit
düĒmesinin (1) kilit düĒmesine basĘlsa bile kapĘlar kilitlenmez.
- AkĘllĘ anaKtar aracĘn içindeyse ve kapĘlardan KerKangi birisi açĘksa merkezi kilit düĒmesine (1) basĘlsa bile
kapĘlar kilitlenmez.
ś DüĒmenin ( ) kĘsmĘna (2) basĘldĘĒĘ zaman aracĘn bütün kapĘlarĘnĘn kilidi açĘlĘr.
ś KapĘlar kilit ĘĲĘĒĘ (3)
ś Tüm araç kapĘlarĘ kilitlendiĒinde sürücü kapĘsĘ ve yolcu kapĘsĘ üzerindeki kilit
ĘĲĘklarĘ yanar. HerKangi bir kapĘnĘn kilidi
açĘlĘrsa ĘĲĘk söner.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken kapĘlar daima tamamen kapalĘ ve kilitli olmalĘdĘr
.apĘlarĘn kilitleri açĘk ise Eir çarpĘĲma
durumunda araçtan dĘĲarĘ IĘrlama riski
artar
ś Araç Kareket Kalinde iken sürücü veya
yolcu kapĘ iç kolunu çekmeyiniz

05
UYARI
ÇocuklarĘ veya KayvanlarĘ aracĘnĘzda
yalnĘz EĘrakmayĘnĘz .apalĘ Eir aracĘn
içi aĲĘrĘ sĘcak olaEileceĒi için Eu durum
araç içinde EĘrakĘlan ve dĘĲarĘ çĘkamayan
çocuklara veya Kayvanlara ciddi Ĳekilde
zarar vereEilir ve Katta ölümlerine neden olaEilir
Çocuklar aracĘn kendilerini yaralayaEilecek olan özelliklerini çalĘĲtĘraEilirler veya
araca girmeye çalĘĲan kiĲiler çocuklara
zarar vereEilirler

UYARI
AracĘnĘzĘ daima emniyete alĘnĘz
AracĘnĘzĘn kilitleri açĘk EĘrakĘlmasĘ KĘrsĘzlĘĒa ya da araca girilmesine seEep olaEilir
AracĘnĘzĘ emniyet altĘna almak için Iren
pedalĘna Easarken vites kolunu P (Park)
konumuna getiriniz el Irenini çekiniz ve
kontak anaKtarĘnĘ LO&./O)) konumuna
getiriniz tüm camlarĘ kapatĘnĘz tüm kapĘlarĘ kilitleyiniz ve anaKtarĘ daima yanĘnĘza alĘnĘz

Otomatik kapĘ kilitleme ve kilit
açma özellikleri
'DUEH\HGX\DUOĘNDSĘNLOLGLD¦PD
VLVWHPL YDUVD

Hava yastĘklarĘnĘn açĘlmasĘna neden olan
bir çarpĘĲma olduĒunda tüm kapĘlarĘn kilitleri otomatik olarak açĘlĘr.

+Ę]DGX\DUOĘNDSĘNLOLWVLVWHPL YDUVD
AracĘn KĘzĘ 15 kmsa'yĘ aĲĘnca tüm kapĘlar
otomatik olarak kilitlenir.
Otomatik kapĘ kilitlemekilit açma özelliklerini LCD ekranĘndaki KullanĘcĘ AyarlarĘ
modundan devreye sokabilir ya da devreden çĘkarabilirsiniz. DaKa Iazla detay
için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ konusuna
EakĘnĘz AracĘnĘzda ek olarak navigasyon
varsa lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

UYARI
Araç içinde uzun süre kalĘrsanĘz Kava
durumu çok sĘcak veya soĒuk iken raKatsĘzlĘk riski veya Kayati teKlike söz konusu
olaEilir Araç içinde Eirisi varken aracĘ dĘĲardan kilitlemeyiniz

UYARI
YaklaĲan Eir araç veya yaya varken kapĘnĘn açĘlmasĘ Kasara veya yaralanmaya
neden olaEilir .apĘlarĘ açarken dikkatli
olunuz ve kapĘ KizasĘnda araca yaklaĲmakta olan araç motosiklet Eisiklet ve
yaya olup olmadĘĒĘna EakĘnĘz
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Arka kapĘ çocuk koruma kilidi
(varsa)

Arka .oltuk Yolcu AlarmĘ (ROA)
(varsa)
Bu Ionksiyon sürücünün arka koltukta
yolcu bĘrakmasĘnĘ önler.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

OCN7050129

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

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken çocuklar kazara arka kapĘlarĘ açarsa araçtan dĘĲarĘ
düĲeEilirler Araçta çocuklarĘn olduĒu
zamanlarda mutlaka arka kapĘ emniyet
kilitleri kilitli olmalĘdĘr

OBC3050127TU

'Ô..$7
Sürücünün arka kapĘlardan Eirini açĘp
kapattĘktan sonra motoru kapatĘp sürücü kapĘsĘnĘ açmasĘ durumunda Arka
koltuklarĘ kontrol edin uyarĘ mesaMĘ görünür

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

DÔ..AT
Sürücü motoru durdurup aracĘn kapĘsĘnĘ kilitlediĒinde kapĘ açma ve kapatma
geçmiĲi EaĲlatĘlĘr Arka kapĘ Eir kez daKa
açĘlmasa daKi önceden Eir kayĘt varsa
alarm çalaEilir ÖrneĒin sürücünün aracĘn kapĘsĘnĘ kilitlememesi ve alarm çaldĘktan sonra araçtan inmek üzere kapĘyĘ
açmasĘ durumunda alarm susaEilir
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05
HIRSIZLIK ALARM SÔSTEMÔ
Bu sistem aracĘnĘzĘ ve kĘymetli eĲyalarĘnĘzĘ
korumaya yardĘm eder. AĲaĒĘdakilerden
biri meydana gelirse bir korna sesi duyulur ve dörtlü IlaĲör sürekli yanĘp söner:
ś Bir kapĘnĘn akĘllĘ anaKtar veya uzaktan
kumandalĘ anaKtar kullanmadan açĘlmasĘ.
ś BagaM kapaĒĘnĘn uzaktan kumandalĘ
anaKtar veya akĘllĘ anaKtar kullanmadan
açĘlmasĘ.
ś Kaputun açĘlmasĘ.
Alarm 30 saniye devam eder sonra sistem sĘIĘrlanĘr. AlarmĘ kapatmak için kapĘlarĘ uzaktan kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ
anaKtar ile açĘnĘz.
KapĘlarĘ ve bagaM kapaĒĘnĘ kilitledikten 30
saniye sonra HĘrsĘzlĘk Alarm Sistemi otomatik olarak ayarlanĘr. Sistemi devreye
sokmak için kapĘlarĘ ve BagaM kapaĒĘnĘ
mutlaka uzaktan kumandalĘ anaKtar veya
akĘllĘ anaKtar ile aracĘn dĘĲĘndan kilitlemelisiniz veya dĘĲ kapĘ kollarĘnĘn düĒmesine
akĘllĘ anaKtar yakĘnĘnĘzda iken basmalĘsĘnĘz.
Sistemin devreye girdiĒini göstermek için
dörtlü IlaĲör ĘĲĘĒĘ yanĘp söner ve sesli uyarĘ
bir kez çalar.
Alarm sistemi devreyde iken KerKangi
bir kapĘ bagaM kapaĒĘ veya motor kaputu uzaktan kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ
anaKtar kullanĘlmadan açĘldĘĒĘnda alarm
devreye girer.
Motor kaputu bagaM kapaĒĘ veya KerKangi bir kapĘ tamamen kapatĘlmazsa KĘrsĘzlĘk önleyici alarm sistemi devreye girmez.
Sistem devreye girmez ise motor kaputunun bagaM kapaĒĘnĘn veya kapĘlarĘn tamamen kapalĘ olup olmadĘklarĘnĘ kontrol
ediniz.
Bu sistemi deĒiĲtirmeye veya baĲka bir ciKaz ilave etmeye kalkĘĲmayĘnĘz.

%ilgilendirme
 7P \ROFXODU DUDoWDQ oÕNPDGDQ |QFH
NDSÕODUÕ NLOLWOHPH\LQL] 6LVWHP GHYUH\H JLUGLNWHQ VRQUD VRQ \ROFX DUDFÕ WHUN
HGHUVHDODUPGHYUH\HJLUHU
 (÷HU DODUP VLVWHPL X]DNWDQ NXPDQGD
YH\DDNÕOOÕDQDKWDULOHGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOPDPÕúLVHPHNDQLNDQDKWDUÕNXOODQDUDN
NDSÕODUÕDoÕQÕ]YHNRQWDNDQDKWDUÕQÕ21
NRQXPXQD X]DNWDQ NXPDQGD LoLQ  JHWLULQL] YH\D PRWRUX DNÕOOÕ DQDKWDU LoLQ 
oDOÕúWÕUÕQÕ]YHVDQL\HEHNOH\LQL]
 6LVWHPLQGHYUHGHQoÕNDUÕOPDVÕQGDQVRQUD H÷HU  VDQL\H LoLQGH KHUKDQJL ELU
NDSÕYH\DEDJDMNDSD÷ÕDoÕOPD]VDVLVWHP
WHNUDUDNWLIKDOHJHOLU

%ilgilendirme

OJC040170

+ÕUVÕ]OÕNDODUPVLVWHPLLOHGRQDWÕOPÕúDUDoODUGD DúD÷ÕGDNL ELOJLOHULQ EXOXQGX÷X ELU
HWLNHWYDUGÕU
1. UYARI
2. *h9(1/ø.6ø67(0ø
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SRC KOLTUK POZÔSYONU HA)IZA SÔSTEMÔ VARSA
Sürücü koltuĒu pozisyonlarĘnĘn
KaIĘzaya kaydedilmesi

OCN7050012

Sürücü Koltuk Pozisyonu HaIĘza Sistemi
tek bir düĒme ile aĲaĒĘdaki pozisyonlarĘ
KaIĘzaya almaya ve KaIĘzadan çaĒĘrmaya
olanak saĒlar.
- Sürücü koltuk pozisyonu
- Gösterge paneli aydĘnlatmasĘ yoĒunluĒu

UYARI
Sürücü koltuĒu pozisyonu KaIĘza sistemini araç Kareket Kalinde iken asla çalĘĲtĘrmayĘnĘz
Araç kontrolünün kayEedilmesine yol
açaEilir ve ciddi yaralanmalar ölümlü
veya maddi KasarlĘ Eir kazayla sonuçlanaEilir

%ilgilendirme
 $NoÕNDUÕOGÕ÷ÕQGDKDIÕ]DD\DUODUÕVLOLQLU
 6UF.ROWXN3R]LV\RQX+DIÕ]D6LVWHPL
QRUPDO ELU úHNLOGH oDOÕúPÕ\RUVD VLVWHPLQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLWDUDIÕQGDQ
NRQWUROHGLOPHVLQL|QHULUL]
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1. Motor çalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
ON konumunda iken vitesi P konuma
alĘnĘz
2. Sürücü koltuĒu pozisyonu ve gösterge
paneli aydĘnlatma yoĒunluĒunu istediĒiniz Ĳekilde ayarlayĘnĘz.
3. SET düĒmesine basĘnĘz. Sistem bir deIa
bip sesi verir ve LCD gösterge ekranĘnda AyarlarĘ kaydetmek için düĒmeye
basĘn iIadesi görünür.
4. HaIĘza tuĲlarĘndan birine (1 veya 2) 4
saniye içinde basĘnĘz. HaIĘzaya baĲarĘlĘ
bir Ĳekilde kaydedildiĒi zaman sistemden ikinci bir bip sesi duyulur.
5. LCD ekranda Sürücü 1 (veya 2) ayarlarĘ
kaydedildi mesaMĘ görünür.

.oltuk pozisyon KaIĘzasĘnĘ
çaĒĘrma
1. Kontak anaKtarĘ ON konumunda.
2. ÔstediĒiniz KaIĘza düĒmesine basĘnĘz (1
veya 2). Sistem bir deIa ŕbipŖ sesi verir daKa sonra sürücü koltuĒu konumu
vey gösterge paneli aydĘnlatma seviyesi otomatik olarak kaydedilen konumlara ayarlanĘr.
3. LCD ekranda Sürücü 1 (veya 2) ayarlarĘ
uygulandĘ mesaMĘ görünür.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

05
%ilgilendirme
 QXPDUDOÕSR]LV\RQKDIÕ]DVÕoD÷ÕUÕOÕUNHQ6(7YH\DG÷PHVLQHEDVÕOGÕ÷ÕQGD
oD÷UÕODQ SR]LV\RQ KDIÕ]DVÕ D\DUÕ JHoLFL
RODUDN GXUGXUXOXU  G÷PHVLQH EDVÕODUDN  QXPDUDOÕ SR]LV\RQ KDIÕ]DVÕ oD÷ÕUÕOÕU
 QXPDUDOÕSR]LV\RQKDIÕ]DVÕoD÷ÕUÕOÕUNHQ6(7YH\DG÷PHVLQHEDVÕOGÕ÷ÕQGD
oD÷UÕODQ SR]LV\RQ KDIÕ]DVÕ D\DUÕ JHoLFL
RODUDN GXUGXUXOXU  G÷PHVLQH EDVÕODUDN  QXPDUDOÕ SR]LV\RQ KDIÕ]DVÕ oD÷ÕUÕOÕU
 .D\GHGLOHQSR]LV\RQODUÕQoD÷UÕOPDVÕHVQDVÕQGD VUF NROWX÷X YH\D J|VWHUJH
SDQHOLD\GÕQODWPDVÕLOHLOJLOLNRQWUROG÷PHOHULQGHQELULQHEDVÕOGÕ÷ÕQGDV|]NRQXVX SDUoD oDOÕúPD\Õ GXUGXUXU YH EDVÕODQ
NRQWUROG÷PHVL\|QQGHKDUHNHWHGHU

Sürücü oturma pozisyonu KaIĘza
sistemi sĘIĘrlama

Süreç içinde yeniden baĲlatma:
1. Alarm çalarken yeniden baĲlatma iĲlemi baĲlar.
2. Koltuk ve arkalĘk otomatik olarak geriye doĒru Kareket eder. Sistem çalĘĲĘrken alarm sesi devam edecektir.
3. Koltuk ve koltuk arkalĘĒĘ alarm sesiyle
merkeze Kareket ettikten sonra yeniden baĲlatma iĲlemi tamamlanacaktĘr.
Bununla birlikte aĲaĒĘdaki durumlar
meydana gelirse Kem yeniden baĲlatma iĲlemi Kem de alarm sesi durur.
- Sürücü oturma pozisyonu KaIĘza sistemi düĒmesine bastĘĒĘnĘz zaman
- Sürücü koltuĒu yükseklik ayarĘ düĒmesine bastĘĒĘnĘz zaman
- P (Park) konumundan diĒer konumlara geçtiĒiniz zaman
- AracĘn KĘzĘ 3 kmsaati aĲtĘĒĘ zaman
- Sürücü kapĘsĘ kapalĘ olduĒunda

Sürücü Koltuk Pozisyonu HaIĘza Sistemi
normal bir Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistem
aĲaĒĘdaki gibi yeniden baĲlatĘlmalĘdĘr.
Yeniden baĲlatma iĲlemi:
1. AracĘ durdurunuz ve vitesi P (Park)
konumuna ve kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ
konumuna getirerek sürücü kapĘsĘnĘ
açĘnĘz.
2. Sürücü koltuĒunu olabilecek en ön konuma çekip sürücü koltuĒu ilerigeri
ayarĘ ve koltuk arkalĘĒĘ açĘsĘ (yatĘrma)
düĒmelerini kullanarak koltuk arkalĘĒĘnĘ mümkün olduĒunca dik konuma
getiriniz.
3. SET düĒmesine ve koltuk ileri Kareket
düĒmesine aynĘ anda 2 saniye boyunca basĘnĘz.
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.olay eriĲim Ionksiyonu (varsa)
Sistem sürücü koltuĒunu otomatik olarak
aĲaĒĘdaki Ĳekilde Kareket ettirir:
ś AkĘllĘ anaKtar sistemi yoksa
- Kontak anaKtarĘ kontaktan çĘkarĘldĘĒĘ
ve sürücü kapĘsĘ açĘldĘĒĘ zaman sürücü koltuĒu arkaya doĒru Kareket
eder.
- Kontak ACC veya ON konumundayken sürücü koltuĒu ileriye doĒru Kareket eder.
ś AkĘllĘ anaKtar sistem varsa
- Motor çalĘĲtĘrmadurdurma düĒmesi
OFF konumuna getirildiĒinde ve sürücü kapĘsĘ açĘldĘĒĘnda sürücü koltuĒu arkaya doĒru Kareket eder.
- Araç ÇALIìTIRILDIÍINDA veya sürücü kapĘsĘ sizde bulunan akĘllĘ anaKtarla kapatĘldĘĒĘnda sürücü koltuĒunu
öne doĒru Kareket ettirir.
Kolay EriĲim ÔĲlevini LCD ekranĘndaki
KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan devreye
sokabilir ya da devreden çĘkarabilirsiniz. DaKa Iazla detay için Eölüm 4 teki
L&D EkranĘ konusuna EakĘnĘz AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence
sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz
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DÔREKSÔYON SÔMÔDÔ
Elektrik destekli direksiyon (EPS)
Bu sistem direksiyonu çevirmenize yardĘmcĘ olur. Motor çalĘĲmĘyorsa veya EPS
sistemi
çalĘĲmaz Kale gelirse araca Kalen yön verilebilir Iakat bunun için daKa Iazla güç
gerekir.
AyrĘca araca daKa iyi Kakimiyet için aracĘn KĘzĘ arttĘkça direksiyon daKa aĒĘrlaĲĘr
ve aracĘn KĘzĘ azaldĘkça daKa KaIiI Kale
gelir.
AracĘn normal seyri sĘrasĘnda direksiyon
için gereken kuvvette bir deĒiĲiklik Iark
ederseniz direksiyon sistemini bir HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.

'Ô..$7
Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi normal Ĳekilde çalĘĲmazsa gösterge panelindeki uyarĘ ĘĲĘĒĘ ( ) yanar Direksiyonun kontrolü veya çalĘĲmasĘ güçleĲeEilir
%öyle Eir durumda sistemi en kĘsa sürede kontrol ettirmenizi öneririz AracĘnĘzĘ
mümkün olduĒunca çaEuk Eir Ĳekilde
+YUNDAI yetkili servisine veya servis istasyonuna götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneririz

%ilgilendirme
$UDFÕQQRUPDOoDOÕúPDVÕVÕUDVÕQGDDúD÷ÕGDNLEHOLUWLOHUPH\GDQDJHOHELOLU
 .RQWDNDQDKWDUÕQÕ21NRQXPDJHWLUGLNWHQVRQUDVLVWHP(36VLVWHPDUÕ]DWHúKLVL
JHUoHNOHúWLUGL÷L VÕUDGD GLUHNVL\RQX KHPHQ oHYLUPHN ]RU RODELOLU $UÕ]D WHúKLV
VUHFLWDPDPODQÕQFDGLUHNVL\RQQRUPDO
GXUXPXQDG|QHU
 $N YROWDMÕ GúN ROGX÷XQGD GLUHNVL\RQXQ KDUHNHWL GDKD oRN NXYYHW JHUHNWLUHELOLU$QFDNEXJHoLFLELUGXUXPGXU
GROD\ÕVÕ\OD DN úDUM HGLOGLNWHQ VRQUD
QRUPDOGXUXPXQDJHULG|QHFHNWLU
 .RQWDN DQDKWDUÕ 21 YH\D /2&.
2))NRQXPXQDJHWLULOGL÷LQGH(36U|OHVLQGHQELUNOLNVHVLJHOHELOLU
 $UDo GXUXUNHQ YH\D oRN GúN KÕ]GD\NHQ(36PRWRUVHVLGX\XODELOLU
 'úN VÕFDNOÕNWD GLUHNVL\RQX oDOÕúWÕUÕUNHQ DQRUPDO VHVOHU JHOHELOLU 6ÕFDNOÕN
\NVHOGL÷LQGH EX VHV \RN ROXU %X QRUPDOELUGXUXPGXU
 $UDoVDELWROGX÷XQGDGLUHNVL\RQXVRQXQD NDGDU VROD YH\D VD÷D VUHNOL oHYLULUVHQL]GLUHNVL\RQoHYLUPHHIRUXDUWDU%X
ELUVLVWHPDUÕ]DVÕGH÷LOGLU%LUVUHEHNOHQLUVHoHYLUPHNXYYHWLQRUPDOGXUXPXQD
G|QHFHNWLU
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Yükseklik AyarlĘ Direksiyon /
Teleskopik Direksiyon (varsa)
UYARI
Araç Kareket Kalindeyken direksiyon
simidini kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Direksiyon Kakimiyetinizi kayEedeEilir ve ciddi kiĲisel yaralanmalara
ölüme ya da kazalara neden olaEilirsiniz

DÔ..AT
Direksiyon simidi yüksekliĒini ayarlarken ayar mekanizmasĘ zarar göreEileceĒinden lütIen sertçe itme ve çekme
yapmayĘnĘz

IsĘtmalĘ direksiyon simidi
(varsa)

%ilgilendirme
$\DUGDQ VRQUD NLOLW DoPD NROX ED]HQ GLUHNVL\RQVLPLGLQLNLOLWOHPH\HELOLU
%X GXUXP ELU DUÕ]D GH÷LOGLU %X LNL GLúOL ELUELULQH G]JQ JHoPHGL÷L LoLQ ROXU
%X GXUXPGD GLUHNVL\RQ VLPLGLQL \HQLGHQ
D\DUOD\ÕQÕ] YH VRQUD GLUHNVL\RQ VLPLGLQL
NLOLWOH\LQL]
OCN7050015

Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken
veya motor çalĘĲĘyorken direksiyon simidini ĘsĘtmak için ĘsĘtmalĘ direksiyon simidi
tuĲuna basĘnĘz. DüĒmenin üzerindeki ĘĲĘk
yanar.

OCN7050013

Direksiyon simidi açĘsĘnĘ ve yüksekliĒini
ayarlamak için:
1. Kilit açma kolunu (1) aĲaĒĘ doĒru çekin.
2. Direksiyonu istenen açĘ (2) ve yüksekliĒe (3) ayarlayĘnĘz (varsa). Direksiyon
simidini yüzünüze deĒil göĒsünüze
doĒru getiriniz. Gösterge panelindeki
lambalarĘ ve göstergeleri görebilmenizi saĒlayĘnĘz.
3. Direksiyon simidini yerinde kilitlemek
için kilit açma kolunu yukarĘ çekiniz.
Direksiyon simidinin yerine oturduĒundan
emin olmak için direksiyonu Kem aĲaĒĘ
Kem de yukarĘ doĒru Kareket ettiriniz.
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05
IsĘtmalĘ direksiyon simidi sistemini kapatmak için tuĲa tekrar basĘnĘz. DüĒmenin
üzerindeki ĘĲĘk söner.
ś IsĘtmalĘ Direksiyon Simidi kontak ON
konumuna getirildiĒinde KAPALI durumuna döner. Bununla birlikte Otomatik
KonIor Kontrolü Ionksiyonu AÇIK konumdaysa direksiyon ĘsĘtĘcĘsĘ dĘĲ sĘcaklĘĒa baĒlĘ olarak açĘlĘp kapanacaktĘr.
ś Otomatik KonIor Kontrolü (yalnĘz sürücü koltuĒu için) (varsa)
ś Direksiyon Simidi ĘsĘtĘcĘ motor çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda ortam sĘcaklĘĒĘna baĒlĘ
olarak direksiyon simidi sĘcaklĘĒĘnĘ otomatik olarak kontrol eder. IsĘtmalĘ direksiyon simidi düĒmesine basĘldĘĒĘnda
direksiyon ĘsĘtmasĘnĘn manuel olarak
kontrol edilmesi gerekecektir.
ś Bu Ionksiyon bilgi ve eĒlence sistemi
ekranĘnda Ayarlar menüsünden etkinleĲtirilerek kullanĘlabilir. DaKa Iazla detay için aracĘnĘzla Eirlikte ayrĘca verilen kĘlavuza EakĘnĘz

.orna

OCN7050016

KornayĘ çalmak için direksiyonun üzerindeki korna sembolüyle gösterilen alana
basĘnĘz (Ĳekle bakĘnĘz). Korna sadece bu
alana basĘldĘĒĘnda çalar.

'Ô..$7
.ornayĘ çalmak için Ĳiddetle veya yumruĒunuz ile korna üzerine vurmayĘnĘz
.ornaya sivri uçlu Eir nesne ile EasmayĘnĘz

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

'Ô..$7
Direksiyon simidine KerKangi Eir aksesuar veya kĘlĘI takmayĘnĘz .ĘlĘI veya aksesuar ĘsĘtmalĘ direksiyon simidi sisteminde Kasara neden olaEilir
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AYNALAR
Ôç dikiz aynasĘ
Sürmeye baĲlamadan önce dikiz aynasĘnĘ arka camdan görüntüyü ortalayacak
Ĳekilde ayarlayĘnĘz.

*»QG»]JHFHGLNL]D\QDVĘ
YDUVD

UYARI
GörüĲünüzün engellenmemesine dikkat
ediniz Arka koltuĒa veya yük Eölümüne
veya arka koltuk EaĲlĘklarĘnĘn arkasĘna
arka camdan görüĲünüzü kapatacak Ĳekilde nesneler koymayĘnĘz

UYARI
%ir kaza veya Kava yastĘĒĘnĘn açĘlmasĘ sĘrasĘnda ciddi yaralanmalarĘ önlemek için
dikiz aynasĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz ve geniĲ
Eir ayna takmayĘnĘz

UYARI
Araç Kareket Kalindeyken aynayĘ kesinlikle ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Aksi
Kalde aracĘn kontrolünü kayEedeEilir ve
kazaya neden olaEilirsiniz

'Ô..$7
AynayĘ temizleyeceĒiniz zaman cam temizleyici ile ĘslatĘlmĘĲ kaĒĘt Kavlu veya
Eenzeri Eir malzeme kullanĘnĘz &am
temizleyiciyi doĒrudan ayna üzerine
püskürtmeyiniz Çünkü Eu sĘvĘ temizleyicinin ayna gövdesinin içine girmesine
neden olaEilir
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>A@ : Kol >B@: Gün >C@: Gece

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

05
(OHNWULNOL.URP$\QD .HQGLQGHQ
.DUDUDQ'LNL]$\QDVĘ  YDUVD

DĘĲ dikiz aynasĘ

OCN7050019
OCN7050018

Elektrikli dikiz aynasĘ gece veya zayĘI ĘĲĘktaki sürüĲ koĲullarĘnda arkanĘzdan gelen
aracĘn Iar yansĘmasĘnĘ otomatik olarak
kontrol eder.
Motor çalĘĲĘrken yansĘma dikiz aynasĘna
monte edilmiĲ olan sensör (1) taraIĘndan
otomatik olarak kontrol edilir. Sensör aracĘn etraIĘndaki ĘĲĘk seviyesini algĘlar ve arkanĘzdaki aracĘn Iar yansĘmasĘnĘ otomatik
olarak kontrol ederek ayarlar.
9ites Geri (R) konumuna getirildiĒinde
sürücünün aracĘn geri görüĲünü artĘrmak
için ayna otomatik olarak en parlak ayar
seviyesine geçer.

Ayna açĘlarĘnĘ mutlaka yola çĘkmadan
önce ayarlayĘnĘz.
AracĘnĘz Kem saĒ Kem sol dĘĲ dikiz aynalarĘ ile donatĘlmĘĲtĘr.
Ayna kumanda düĒmesiyle uzaktan ayarlanabilir.
Otomatik yĘkamada veya dar bir yoldan
geçerken Kasar görmesini önlemek için
ayna baĲlĘklarĘ katlanabilir.
Araç KĘzĘ 15 km  s'nin üzerindeyse dĘĲ dikiz aynasĘ katlanmayacaktĘr.

UYARI
ś SaĒ dĘĲ dikiz aynasĘ dĘĲEükeydir %azĘ
ülkelerde sol dĘĲ dikiz aynasĘ da dĘĲEükeydir Aynada görülen nesneler
göründüĒünden daKa yakĘndĘr
ś ìerit deĒiĲtirirken takip eden araçlarĘn gerçek uzaklĘklarĘnĘ Eelirlemek için
iç dikiz aynasĘnĘ kullanĘnĘz veya EaĲĘnĘzĘ çevirerek gözlemleyiniz
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UYARI

'ĘĲGLNL]D\QDVĘQĘQNDWODQPDVĘ

AracĘ kullanĘrken dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el
ile katlamaya veya ayarlamaya kalkĘĲmayĘnĘz Aksi Kalde aracĘn kontrolünü kayEedeEilir ve kazaya neden olaEilirsiniz

'Ô..$7
ś Ayna yüzeyinden Euzu kazĘmayĘnĘz
%u cam yüzeyine Kasar vereEilir
ś Ayna Euzla sĘkĘĲmĘĲsa aynayĘ ayarlamak için güç kullanmayĘnĘz OnaylĘ Eir
Euz çözücü sprey (radyatör antiIrizi dĘĲĘnda) veya Eir sünger veya çok sĘcak
su ile ĘslatĘlmĘĲ yumuĲak Eir Eez kullanĘnĘz veya aracĘ Euzun erimesini saĒlamak için sĘcak Eir yere götürünüz

OCN7050020

1. Dikiz aynasĘnĘn ayarlanmasĘnĘ seçmek
için düĒmenin (1) ya L (sol) ya da R
(saĒ) taraIĘna basĘnĘz.
2. AynayĘ yukarĘ aĲaĒĘ sola veya saĒa getirmek için ayna ayar kumandasĘnĘ (2)
kullanĘnĘz.
3. Ayar iĲleminden sonra ayarĘn kazara bozulmasĘnĘ önlemek için düĒmeyi
nötr (orta) konumuna getiriniz.

'Ô..$7
ś Azami ayar açĘsĘna ulaĲtĘĒĘnda aynalarĘn Kareketi durur Iakat düĒme EasĘlĘ
olduĒu sürece motor çalĘĲmaya devam eder DüĒmeye gereĒinden uzun
EasmayĘnĘz motor Kasar göreEilir
ś DĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el ile ayarlamaya
kalkĘĲmayĘnĘz %u durumda motoru
Kasar göreEilir

5-28

05
'ĘĲGLNL]D\QDVĘQĘQNDWODQPDVĘ

OCN7050022

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

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

'Ô..$7

OCN7050021

(OHNWULNOLWLS YDUVD
DĘĲ dikiz aynasĘ düĒmeye basĘlarak katlanabilir ve normal konuma getirilebilir.
Araç KĘzĘ 15 kmsaatnin üzerindeyken
düĒmeye basĘlsa bile dĘĲ dikiz aynasĘ katlanmayacaktĘr. Yine de düĒmeye basĘldĘĒĘnda dĘĲ dikiz aynasĘ açĘlĘr.

Elektrikli tip dĘĲ dikiz aynasĘ kontak
anaKtarĘ O)) konumundayken Eile çalĘĲĘr Ancak gereksiz akü EoĲalmasĘnĘ
önlemek için motor çalĘĲmĘyorken aynalarda kapsamlĘ ayarlama yapmayĘnĘz

'Ô..$7
Elektrikli dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ el ile katlamayĘnĘz %u motor arĘzasĘna neden olaEilir
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CAMLAR
Elektrikli camlar

Soldan Direksiyon

OCN7050025

(1) Sürücü kapĘsĘ elektrikli cam düĒmesi
(2) Ön yolcu kapĘsĘ elektrikli cam düĒmesi
(3) Arka kapĘ (sol) elektrikli cam düĒmesi
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(4)
(5)
(6)
(7)

Arka kapĘ (saĒ) elektrikli cam düĒmesi
Cam açma ve kapama
Otomatik elektrikli cam
Elektrikli cam kilitleme düĒmesi

05
CamlarĘ indirebilmek ve kaldĘrabilmek
için kontak anaKtarĘ mutlaka ON konumunda olmalĘdĘr. Her kapĘda o kapĘnĘn
camĘnĘ kontrol eden bir Elektrikli Cam
düĒmesi vardĘr. Sürücü taraIĘnda yolcu
camlarĘnĘn çalĘĲmasĘnĘ engelleyebilen bir
Elektrikli Cam Kilit düĒmesi vardĘr. Otomatik camlar kontak anaKtarĘ ACC veya
OFF konumuna getirildikten sonra yaklaĲĘk 3 dakika kadar çalĘĲĘr. Ancak eĒer ön
kapĘlar açĘlĘrsa Elektrikli Camlar 3 dakikalĘk süre içinde bile çalĘĲmaz.

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

%ilgilendirme
 6R÷XN YH \D÷ÕúOÕ KDYDODUGD EX]ODQPD
QHGHQL\OH HOHNWULNOL FDPODU G]JQ oDOÕúPD\DELOLU
 $UNDFDPODUDoÕNYH\DDoÕOÕUWDYDQ YDUVD  DoÕN YH\D NÕVPHQ DoÕN  NRQXPGD\NHQDUDFÕQÕ]GDU]JDUoDUSPDVÕJHUoHNOHúHELOLU YH\D ELU X÷XOWX VHVL oÕNDELOLU
%XVHVQRUPDOGLUYHDúD÷ÕGDNL|QOHPOHU
DOÕQDUDND]DOWÕODELOLUYH\D\RNHGLOHELOLU
(÷HUVHVDUNDFDPODUGDQELULVLYH\DLNLVL
DoÕNNHQRUWD\DoÕNÕ\RUVDKHULNL|QFDPÕ
\DNODúÕNFPLQGLULQL]
(÷HU VHV DoÕOÕU WDYDQ DoÕNNHQ JHOL\RUVD
DoÕOÕUWDYDQÕELUD]NDSDWÕQÕ]

&DPD¦PDYHNDSDPD

OCN7050082

Açmak için:
Cam düĒmesine aĲaĒĘya doĒru ilk tutma
konumuna (5) kadar basĘnĘz. CamĘ durdurmak için düĒmeyi bĘrakĘnĘz.
Kapatmak için:
Cam düĒmesini yukarĘya doĒru ilk tutma
konumuna (5) kadar çekiniz. CamĘ durdurmak istediĒiniz zaman cam düĒmesini
bĘrakĘnĘz.

2WRPDWLNNDSDQDQD¦ĘODQFDP
YDUVD
Elektrikli cam düĒmesine ikinci tutma
konumuna kadar (6) bir anlĘk basmak veya
yukarĘ çekmek düĒme bĘrakĘlsa bile camĘn tamamen açĘlmasĘnĘ veya kapanmasĘnĘ saĒlar. Cam Kareket ederken istenen
tutma konumunda durdurmak için düĒmeyi yukarĘ çekiniz veya aĲaĒĘya basĘnĘz
ve bĘrakĘnĘz.
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(OHNWULNOLFDPODUĘQVĘIĘUODQPDVĘ
EĒer elektrikli camlar normal çalĘĲmĘyorsa otomatik cam sistemi aĲaĒĘdaki Ĳekilde sĘIĘrlanmalĘdĘr:
1. Kontak anaKtarĘnĘ ON konumuna getiriniz.
2. Sürücü camĘnĘ kapatĘnĘz ve elektrikli
cam düĒmesini en az bir saniye boyunca çekiniz.
SĘIĘrlandĘktan sonra elektrikli camlar normal çalĘĲmĘyorsa aracĘnĘzĘn HY8NDAI
yetkili servisi taraIĘndan kontrol edilmesini öneririz.

UYARI
Otomatik geri açĘlma özelliĒi elektrikli
cam sisteminin sĘIĘrlanmasĘ sĘrasĘnda aktive olmayacaktĘr &amlarĘ kapatmadan
önce yaralanmalarĘ veya araç KasarĘnĘ
önlemek için vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer nesnelerin camdan güvenli uzaklĘkta
olmasĘna dikkat ediniz

2WRPDWLNJHULD¦ĘOPD YDUVD

OCN7050026

Bir cam otomatik olarak kapanĘrken KerKangi bir engel Kissederse engelin kaldĘrĘlmasĘnĘ saĒlamak için durur ve yaklaĲĘk
30 cm iner.
EĒer elektrikli cam düĒmesi devamlĘ yukarĘya çekildiĒinde cam dirençle karĲĘlaĲĘrsa camĘn yukarĘya doĒru Kareketi durur
ve sonra yaklaĲĘk 25 cm iner.
9e eĒer otomatik geri açĘlma özelliĒi ile
cam indikten sonra elektrikli cam düĒmesi 5 saniye içinde tekrar devamlĘ yukarĘya
çekilirse otomatik geri döndürme özelliĒi
çalĘĲmaz.

%ilgilendirme
2WRPDWLNJHULDoÕOPD|]HOOL÷LVDGHFHG÷PHLNLQFLWXWPDNRQXPXQDoHNLOHUHN2WRPDWLN .DSDPD |]HOOL÷L NXOODQÕOGÕ÷ÕQGD
HWNLQGLU

UYARI
&amlarĘ kapatmadan önce yaralanmalarĘ veya araç KasarĘnĘ önlemek için
vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer nesnelerin
camdan güvenli uzaklĘkta olmasĘna dikkat ediniz
Otomatik geri açĘlan cam cam ile cam
kanalĘ arasĘndaki 4 mm den daKa küçük
çaptaki nesneleri algĘlayamayaEilir %u
durumda cam durmaz ve geriye açĘlmaz
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'Ô..$7

'Ô..$7

&amlara KerKangi Eir aksesuar takĘlmamalĘdĘr Otomatik geri açĘlma özelliĒi çalĘĲmayaEilir

(OHNWULNOLFDPNLOLWG»ĒPHVL

ś Elektrikli cam sisteminde olasĘ Eir KasarĘ önlemek için iki veya daKa Iazla
camĘ aynĘ anda açĘp kapamayĘnĘz %u
aynĘ zamanda sigortanĘn ömrünü de
uzatĘr
ś Sürücü kapĘsĘndaki ana düĒme ile
KerKangi Eir EaĲka elektrikli cam düĒmesine asla aynĘ anda IarklĘ yönlerde
EasmayĘnĘz Aksi takdirde cam durur
ve açĘlamaz veya kapatĘlamaz

UYARI

OCN7050027

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

ś 0otor çalĘĲĘr durumdayken anaKtarlarĘ ASLA çocuklar yalnĘz EaĲĘna iken
araçta EĘrakmayĘnĘz
ś ÇocuklarĘ ASLA yalnĘz olarak aracĘn
içinde EĘrakmayĘnĘz Çocuklar çok küçük Eile olsalar istemeden aracĘ Kareket ettireEilirler gövdelerini cam aralĘĒĘna sĘkĘĲtĘraEilirler veya kendilerinin
veya diĒer kiĲilerin yaralanmasĘna neden olaEilirler
ś %ir camĘ kapatmadan önce EaĲ kol
el giEi vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer
engelleyecek nesnelerin güvenli Eir
uzaklĘkta olduĒunu daima iki kez kontrol ediniz
ś ÇocuklarĘn elektrikli camlarla oynamalarĘna izin vermeyiniz Sürücü kapĘsĘndaki elektrikli cam kilit düĒmesini LO&. konumunda (EasĘlĘ olarak)
tutunuz ÇocuĒun camĘ istemeden
çalĘĲtĘrmasĘ ciddi yaralanmalarla sonuçlanaEilir
ś SürüĲ esnasĘnda yüzünüzü Eoynunuzu kollarĘnĘzĘ veya gövdenizi camdan
dĘĲarĘ çĘkartmayĘnĘz
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AILIR TAVAN ǣVARSAǤ
UYARI

OCN7050028

EĒer aracĘnĘzda açĘlĘr tavan varsa baĲ
üstü konsol üzerinde yer alan açĘlĘr tavan
kontrol düĒmesi ile açĘlĘr tavanĘnĘzĘ eĒimli
Kale getirebilir veya kaydĘrabilirsiniz.
AçĘlĘr tavan sadece kontak anaKtarĘ ON
konumunda iken açĘlabilir kapatĘlabilir
veya eĒimli Kale getirilebilir.
AçĘlĘr tavan kontak ACC veya OFF konumuna getirildikten sonra yaklaĲĘk 3 dakika
çalĘĲtĘrĘlabilir.
Ancak eĒer ön kapĘ açĘlĘrsa açĘlĘr tavan 3
dakikalĘk süre içinde daKi çalĘĲmaz.

%ilgilendirme
 6R÷XN YH QHPOL LNOLPOHUGH EX]ODQPD
QHGHQL\OH DoÕOÕU WDYDQ G]JQ oDOÕúPD\DELOLU
 $UDo \ÕNDPD VRQUDVÕQGD YH\D \D÷PXUOXKDYDODUGDDoÕOÕUWDYDQÕNXOODQPDGDQ
|QFH]HULQGHELULNPLúRODQVXODUÕWHPL]OH\LQL]
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ś SürüĲ esnasĘnda açĘlĘr tavanĘ veya
açĘlĘr tavan perdesini KiçEir zaman
ayarlamayĘnĘz Araç kontrolünün kayEedilmesine yol açaEilir ve ciddi yaralanmalar ölümlü veya maddi KasarlĘ
Eir kazayla sonuçlanaEilir
ś AçĘlĘr tavanĘ kapatmadan önce kaIalarĘn diĒer vücut uzuvlarĘnĘn veya diĒer
nesnelerin camdan uzak olmasĘna dikkat ediniz
ś Ölümlü ve ciddi kazalarĘ önlemek için
sürüĲ esnasĘnda yüzünüzü Eoynunuzu kollarĘnĘzĘ veya gövdenizi açĘlĘr tavandan dĘĲarĘ çĘkartmayĘnĘz
ś Çocuklar yalnĘz EaĲĘna iken anaKtarlarĘ araçta ve motoru çalĘĲĘr durumda
EĘrakmayĘnĘz Çocuklar yalnĘzken açĘlĘr
tavanĘ çalĘĲtĘraEilirler Eu da ciddi yaralanmalara neden olaEilir
ś AracĘn üstüne oturmayĘnĘz %u yaralanmalara veya araç KasarĘna seEeEiyet vereEilir

'Ô..$7
ś AçĘlĘr tavan tam olarak açĘk kapalĘ
veya eĒik konuma geldikten sonra
açĘlĘr tavan kumanda kolunu Kareket
ettirmeye devam etmeyiniz AçĘlĘr tavan motoru veya sistem parçalarĘnda
Kasar oluĲaEilir
ś AracĘnĘzĘ terk ederken açĘlĘr tavanĘn
tam olarak kapandĘĒĘndan emin olunuz Tavan açĘk kalĘr ise Euradan yaĒmur ve kar gireEilir içerisi ĘslanaEilir
veya KĘrsĘzlĘĒa imkan tanĘyaEilir

05
AçĘlĘr tavan açma ve kapama

2WRPDWLNJHULD¦ĘOPD YDUVD

ODH043039

OCN7050031

AçĘlĘr tavanĘ açmak veya kapatmak için
(Manuel kaydĘrma özelliĒi) açĘlĘr tavan
kumanda kolunu yukarĘ veya aĲaĒĘya doĒru istediĒiniz ilk tutma konumuna itiniz.
AçĘlĘr tavanĘ açmak (otomatik kayma özelliĒi) için açĘlĘr tavan kumanda kolunu geriye doĒru ikinci konuma itiniz.
AçĘlĘr tavan önerilen açĘk konuma (azami
kayarak açĘlma konumundan önce) kadar
kayar.
AçĘlĘr tavanĘn kaymasĘnĘ KerKangi bir noktada durdurmak için açĘlĘr tavan kumanda kolunu anlĘk olarak itin bĘrakĘnĘz.
AçĘlĘr tavanĘ azami kayarak açĘlma konumuna getirmek için kumanda kolunu
geriye doĒru bir kez daKa itiniz ve tavan
kayarak tamamen açĘlĘncaya kadar basĘlĘ
tutunuz.

AçĘlĘr tavan otomatik olarak kapanĘrken
bir nesne ya da vücudun bir kĘsmĘ algĘlanĘrsa yönü ters çevirir ve ardĘndan durur.
Kayar cam ile açĘlĘr tavan çerçevesi arasĘnda çok küçük bir cisim varsa otomatik
geri döndürme iĲlevi çalĘĲmaz. AçĘlĘr tavanĘ kapatmadan önce daima tüm yolcu ve
nesnelerin açĘlĘr tavandan uzakta olduklarĘnĘ kontrol etmeniz gerekir.

UYARI
AçĘlĘr tavan camĘ ile açĘlĘr tavan kanalĘ
arasĘna sĘkĘĲan küçük nesneler otomatik
geri dönüĲ sistemi taraIĘndan algĘlanmayaEilir %u durumda açĘlĘr tavan nesneyi
algĘlamaz ve geriye dönmez

%ilgilendirme
6UúHVQDVÕQGDU]JDUJUOWVQD]DOWPDNLoLQDUDFÕQÕ]ÕWDYVL\HHGLOHQNRQXPGD
PDNVLPXPND\DUDNDoÕOPDNRQXPXQGDQ
|QFH NDGDUVUPHQL]L|QHULUL]
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AçĘlĘr tavanĘn kaldĘrĘlmasĘ

AçĘlĘr tavan perdesi

OCN7050030

AçĘlĘr tavanĘn kaldĘrĘlarak açĘlmasĘ:
AçĘlĘr tavan ikinci tutma konumuna ilerleyinceye kadar açĘlĘr tavan düĒmesini yukarĘ doĒru itiniz.
AçĘlĘr tavanĘ kapatmak için:
AçĘlĘr tavan ikinci tutma konumuna ilerleyinceye kadar açĘlĘr tavan düĒmesine ileri
doĒru basĘnĘz.

'Ô..$7
ś AçĘlĘr tavan kĘlavuz rayĘ üzerinde ve
açĘlĘr tavan ile tavan paneli arasĘnda
sese neden olaEilecek Ĳekilde EirikeEilen KerKangi Eir pisliĒi düzenli aralĘklarla temizleyiniz
ś SĘcaklĘk donma noktasĘnĘn altĘndayken veya açĘlĘr tavan kar veya Euzla
kaplĘyken açĘlĘr tavanĘ açmaya çalĘĲmayĘnĘz aksi Kalde motor Kasar göreEilir SoĒuk ve yaĒĘĲlĘ Kavalarda açĘlĘr
tavan düzgün çalĘĲmayaEilir
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OCN7050029

Cam panel Kareket ettiĒi zaman tavan
perdesi de açĘlĘr tavanla birlikte otomatik
olarak açĘlĘr. Kapatmak istediĒinizde tavan
perdesini elle Kareket ettiriniz.

'Ô..$7
AçĘlĘr tavan perde ile EeraEer kayacak
Ĳekilde yapĘlmĘĲtĘr AçĘlĘr tavan açĘkken
tavan perdesini kapalĘ EĘrakmayĘnĘz

05
AçĘlĘr tavanĘn sĘIĘrlanmasĘ
AĲaĒĘdaki durumlarda açĘlĘr tavanĘ yeniden ayarlamak gerekebilir:
ś EĒer akü boĲalmĘĲ veya baĒlantĘsĘ kesilmiĲse veya açĘlĘr tavan sigortasĘ deĒiĲtirilmiĲ veya çĘkartĘlmĘĲsa
ś AçĘlĘr tavan kumanda kolunun düzgün
çalĘĲmamasĘ durumunda
1. KontaĒĘ ON konumuna getiriniz veya
motoru çalĘĲtĘrĘnĘz. AçĘlĘr tavanĘn sĘIĘrlanmasĘ iĲleminin motor çalĘĲĘrken yapĘlmasĘ önerilmektedir.
2. AçĘlĘr tavanĘ tam olarak kapatĘĘz.
3. AçĘlĘr tavan kumanda kolunu serbest
bĘrakĘnĘz.
4. AçĘlĘr tavan kumanda düĒmesini açĘlĘr
tavan kapanĘp yukarĘ kalkĘncaya kadar
kapanĘĲ yönünde ileriye itiniz. Sonra
düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz.
5. AçĘlĘr tavan kumanda kolunu açĘlĘr tavan tekrar aĲaĒĘdaki Ĳekilde çalĘĲĘncaya
kadar kapanĘĲ yönünde ileriye itiniz:
AĲaĒĘ indirme Ɵ Kayarak AçĘlma Ɵ Kayarak Kapanma

6. Tüm iĲlem tamamlandĘktan sonra
açĘlĘr tavan kumanda kolunu bĘrakĘnĘz.
(AçĘlĘr tavan sĘIĘrlanmĘĲtĘr.)

%ilgilendirme
 $UDFÕQDNVoÕNDUÕOGÕ÷ÕQGDYH\DERúDOGÕ÷ÕQGDYH\DLOJLOLVLJRUWDDWWÕ÷ÕQGDDoÕOÕU
WDYDQ VLVWHPL VÕIÕUODQPD]VD DoÕOÕU WDYDQ
QRUPDOúHNLOGHoDOÕúPD\DELOLU
 'DKD ID]OD ELOJL LoLQ +<81'$, \HWNLOL
VHUYLVLQHEDúYXUPDQÕ]Õ|QHULUL]

AçĘlĘr tavan açĘk uyarĘsĘ(varsa)
ś AçĘlĘr tavan tamamen kapanmadĘĒĘ zaman sürücü kontak anaKtarĘnĘ (AkĘllĘ
anaKtar: motoru durdurur) çĘkarĘrsa
uyarĘ alarm sesi birkaç saniyeliĒine duyulur ve uyarĘ ikonu LCD ekranĘnda belirir.
AracĘnĘzĘ terk ederken açĘlĘr tavanĘ emniyetli bir Ĳekilde kapayĘnĘz.

'Ô..$7
ÔĲlem tamamlanana kadar kolu EĘrakmayĘnĘz ÇalĘĲĘrken kumanda kolunu
EĘrakĘrsanĘz 2 adĘmdan itiEaren tekrar
deneyiniz
OCN7040018
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MOTOR KAPUTU
0RWRUNDSXWXQXQD¦ĘOPDVĘ

OCN7050035
OCN7050033

1. AracĘ park ederek el Irenini çekiniz.
2. Motor kaputunu açmak için açma kolunu çekiniz. Motor kaputu tek seIerde
KaIiIçe açĘlĘr.

OCN7050034

3. AracĘn önüne gidiniz motor kaputunu
biraz kaldĘrĘnĘz kaput merkezindeki
yardĘmcĘ mandalĘ (1) yukarĘ iterek kaputu (2) kaldĘrĘnĘz.
4. Destek çubuĒunu dĘĲarĘ çekiniz.

5-38

5. Kaputu destek çubuĒu ile açĘk olarak
tutunuz (3).

UYARI
Destek çuEuĒu
ś SürüĲ sonrasĘ motor Eölmesi ve destek çuEuĒu sĘcak olur YanĘklarĘ önlemek için destek çuEuĒunu lastikle
kaplĘ Eölümünden kavrayĘnĘz
ś 0otor Eölmesi kontrol edilirken destek çuEuĒunun deliĒe tam oturtulmasĘ gerekir %öylelikle kaputun düĲerek
sizi yaralamasĘ önlenir

05
0RWRUNDSXWXQXQNDSDWĘOPDVĘ
1. Motor kaputunu kapatmadan önce
aĲaĒĘdakileri kontrol ediniz:
ś Motor bölmesindeki tüm depo kapaklarĘ doĒru Ĳekilde kapatĘlmĘĲ olmalĘdĘr.
ś Eldiven bez veya diĒer KerKangi bir
yanĘcĘ malzeme motor bölmesinden
çĘkartĘlmalĘdĘr.
2. Ses yapmasĘnĘ önlemek için destek
çubuĒunu klipslerine oturtunuz.
3. Kaputu yarĘ yarĘya (kapalĘ pozisyondan
yaklaĲĘk 30 cm. kaldĘrĘlmĘĲ Ĳekilde) indirin ve kilitleninceye kadar bastĘrĘn.
Kaputun kilitli olduĒundan emin olmak
için iki kez kontrol ediniz.
Kaput az da olsa Kavaya kalkabiliyorsa
güvenli bir Ĳekilde kilitlenmemiĲ demektir. Tekrar açĘp daKa güçlü bir Ĳekilde kapatĘnĘz.

UYARI
ś 0otor kaputunu kapatmadan önce
kaput açĘklĘĒĘndan tüm engellerin kaldĘrĘldĘĒĘndan emin olunuz
ś AracĘ Kareket ettirmeden önce kaputun iyice kilitlenmiĲ olduĒunu mutlaka iki deIa kontrol ediniz Gösterge
panelinde kaput açĘk uyarĘ ĘĲĘĒĘ veya
mesaMĘ görüntülenmediĒinden emin
olunuz +areket Kalinde iken kaputun
açĘlmasĘ Eir kazaya neden olaEilecek
Ĳekilde sürücünün görüĲünü tümüyle
engelleyeEilir
ś 0otor kaputu açĘlmĘĲ Kalde aracĘ Kareket ettirmeyiniz aksi takdirde görüĲünüz engellenir ve dolayĘsĘyla kazaya
yol açaEilir ayrĘca kaput düĲeEilir veya
Kasar göreEilir
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%A*A- KAPAÍI
%DJDMNDSDĒĘQĘQD¦ĘOPDVĘ


Ôç

1. 9ites kolunun P konumunda (Otomatik
ĲanzĘmanlĘAkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda
Park) veya birinci viteste veya R konumunda (Düz ĲanzĘmanlĘ araçlarda Geri)
olduĒundan emin olunuz ve el Irenini
çekiniz.

DĘĲ
OCN7050037

- BagaM kapaĒĘ kolunu kullanĘnĘz.
3. BagaM kapaĒĘnĘ kaldĘrĘnĘz.

%DJDMNDSDĒĘQĘQNDSDWĘOPDVĘ

OCN7050036

2. Sonra aĲaĒĘdakilerden birini yapĘnĘz :
ś 8zaktan KumandalĘ anaKtardaki veya
AkĘllĘ AnaKtardaki BagaM KapaĒĘ Kilit
Açma düĒmesini bir saniyeden Iazla
basĘlĘ tutunuz.
ś Ôlaveten akĘllĘ anaKtar sistemi ile donatĘlmĘĲ araçlarda:
- Tüm kapĘlar kilitliyken yanĘnĘzdaki
akĘllĘ anaKtarla veya anaKtar olmadan
bagaMĘ açmak için bagaM kapaĒĘnĘn iç
taraIĘndaki düĒmeye basĘnĘz.
- HerKangi bir kapĘ kilitliyse veya tüm
kapĘlar kilitliyse akĘllĘ anaKtar yanĘnĘzda olduĒu sürece bu düĒme bagaMĘ
açmak için kullanĘlabilir.

BagaM kapaĒĘnĘ indiriniz ve kilitlenene
kadar aĲaĒĘ doĒru bastĘrĘnĘz. BagaM kapaĒĘnĘn iyice kapanmĘĲ olduĒundan emin
olmak için mutlaka yeniden yukarĘ doĒru
kaldĘrmayĘ deneyerek kontrol ediniz.

UYARI
Araç Kareket Kalinde iken EagaM kapaĒĘ
Ker zaman tamamen kapalĘ durumda
olmalĘdĘr AçĘk veya aralĘk EĘrakĘlmĘĲ ise
araç içine karEonmonoksit (&O) içeren
zeKirli egzoz gazlarĘ gireEilir ve ciddi raKatsĘzlĘĒa veya ölüme neden olaEilir

%ilgilendirme
%DJDMNDSD÷ÕDPRUWLV|UYHED÷OÕWHoKL]DWWD KHUKDQJL ELU KDVDU ROPDPDVÕ LoLQ DUDFÕ
VUPH\H EDúODPDGDQ |QFH GDLPD EDJDMÕ
NDSD\ÕQÕ]

'Ô..$7
SoĒuk ve yaĒĘĲlĘ Kavalarda EagaM kilidi
ve EagaM mekanizmalarĘ donma ĲartlarĘ
nedeniyle düzgün çalĘĲmayaEilir
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05
%agaM kapaĒĘ acil açma
Ionksiyonu

UYARI

OCN7050038

AracĘnĘza bagaMĘn içinde yer alan bir adet
bagaM kapaĒĘ acil durum açma kolu konulmuĲtur. Birisi yanlĘĲlĘkla bagaMda kilitli kalmĘĲ ise bagaM kapaĒĘ kolunu ok yönünde
Kareket ettirerek ve iterek açĘlĘr.

ś %agaM kapaĒĘ acil emniyet açma kolunun araçtaki yerini ve kazayla EagaMda kilitli kalmanĘz durumunda EagaM
kapaĒĘnĘn nasĘl açĘlacaĒĘnĘ sürücü ve
yolcularĘn Eilmesi gerekmektedir
ś +erKangi Eirinin aracĘn EagaMĘna girmesine ASLA izin vermeyiniz %agaM
kapaĒĘ kĘsmen veya tamamen kilitlenmiĲ ise ve kiĲi dĘĲarĘ çĘkamĘyorsa
KavalandĘrma yetersizliĒi egzoz gazlarĘ ve KĘzlĘ ĘsĘnma oluĲumu veya soĒuk Kava koĲullarĘna maruz kalĘnmasĘ
ciddi yaralanmalara veya ölüme seEeEiyet vereEilir AyrĘca EagaM Eölümü
korumalĘ Eir yolcu alanĘ olmadĘĒĘ ve
aracĘn darEe aldĘĒĘ Eölgelerden Eiri
olduĒu için çarpĘĲma anĘnda oldukça
teKlikeli Eir yerdir
ś AracĘnĘz kilitli tutulmalĘ ve akĘllĘ anaKtar çocuklarĘn eriĲemeyeceĒi yerde
saklanmalĘdĘr Anne ve EaEalar çocuklarĘna EagaMda oynamanĘn teKlikelerini öĒretmelidir
ś Açma kolunu sadece acil durumda
kullanĘnĘz
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Otomatik Açma Özellikli AkĘllĘ
%agaM .apaĒĘ (varsa)

1. Ayarlama
Otomatik Açma Özellikli AkĘllĘ BagaM KapaĒĘnĘ çalĘĲtĘrmak için KullanĘcĘ AyarlarĘ Moduna gidiniz ve LCD ekrandan AkĘllĘ BagaM
KapaĒĘ'nĘ seçiniz.
DaKa Iazla detay için Eu Eölümdeki L&D
EkranĘ konusuna EakĘnĘz AracĘnĘzda ek
olarak navigasyon varsa lütIen ayrĘca
verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

OCN7050041L

AkĘllĘ anaKtara saKip bir araçta bagaM kapaĒĘ Otomatik Açma Özellikli AkĘllĘ BagaM
KapaĒĘ sistemi kullanĘlarak otomatik olarak açĘlabilir.

2WRPDWLN$¦PD]HOOLNOL$NĘOOĘ%DJDM
.DSDĒĘQDVĘONXOODQĘOĘU
BagaM kapaĒĘ aĲaĒĘdaki koĲullar saĒlandĘĒĘnda otomatik olarak açĘlabilir:
ś Tüm kapĘlar kapandĘktan ve kilitlendikten 15 saniye sonra.
ś 3 saniyeden Iazla süre boyunca algĘlama alanĘnda bulunulduĒunda.

%ilgilendirme
$NÕOOÕ EDJDM NDSD÷ÕQÕQ RWRPDWLN DoÕOPD
IRQNVL\RQX DúD÷ÕGDNL GXUXPODUGD oDOÕúPD]
 $NÕOOÕDQDKWDUWPNDSÕODUNDSDQGÕNWDQ
YH NLOLWOHQGLNWHQ VRQUD  VDQL\H LoLQGH
DOJÕODQPÕúVD YH DOJÕODQPD\D GHYDP HGL\RUVD
 $NÕOOÕDQDKWDUWPNDSÕODUNDSDQGÕNWDQ
YH NLOLWOHQGLNWHQ VRQUD  VDQL\H LoLQGH
YH |Q NDSÕ NROODUÕQGDQ  P PHVDIHGH
LNHQ DOJÕODQPÕúVD .DUúÕODPD $\GÕQODWPLOHGRQDWÕOPÕúDUDoODULoLQ
 %LUNDSÕNLOLWOLYH\DNDSDOÕGH÷LOVH
 $NÕOOÕDQDKWDUDUDoLoLQGH\VH
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2. AlgĘlama ve uyarĘ
AkĘllĘ anaKtar elinizdeyken algĘlama alanĘnda (aracĘn 50-100 cm arkasĘnda) bulunuyorsanĘz dörtlü IlaĲör lambalarĘ akĘllĘ
anaKtarĘn algĘlandĘĒĘnĘ belirtmek için yanĘp söner ve alarm sesi duyulur ve bagaM
kapaĒĘ açĘlĘr.

05
%ilgilendirme
%DJDM NDSD÷ÕQÕ DoPDN LVWHPL\RUVDQÕ] DOJÕODPD DODQÕQD \DNODúPD\ÕQÕ] $OJÕODPD
DODQÕQD LVWHPH\HUHN JLUHUVHQL] YH G|UWO
IODú|UODPEDODUÕ\DQÕSV|QHUYHVHVOLDODUP
GX\XOXUVDDNÕOOÕDQDKWDULOHELUOLNWHDOJÕODPDDODQÕQÕWHUNHGLQL]%DJDMNDSD÷ÕNDSDOÕ
NDOÕU

2WRPDWLN$¦PD]HOOLNOL$NĘOOĘ
%DJDM.DSDĒĘLĲOHYLQLQDNĘOOĘDQDKWDU
NXOODQDUDNGHYUHGHQ¦ĘNDUĘOPDVĘ

OCN7050005L

OCN7050041L

3. Otomatik açma
Dörtlü IlaĲör lambalarĘ yanĘp söner sesli
uyarĘ iki kez çalar ve sonra bagaM kapaĒĘ
açĘlĘr.

UYARI
ś AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce
EagaM kapaĒĘnĘ kapattĘĒĘnĘzdan emin
olunuz
ś %agaM kapaĒĘnĘ açmadan veya kapatmadan önce kapaĒĘn etraIĘnda Kiç
kimsenin veya KiçEir nesnenin olmamasĘna dikkat ediniz
ś YokuĲ aĲaĒĘ EagaM kapaĒĘnĘ açtĘĒĘnĘz
zaman EagaM alanĘndaki eĲyalarĘn dĘĲarĘ düĲmemesine dikkat ediniz %u
durum ciddi Eir yaralanmayla sonuçlanaEilir
ś AracĘnĘzĘ yĘkarken AkĘllĘ %agaM kapaĒĘ
iĲlevinin devre dĘĲĘ kalmasĘnĘ saĒlayĘnĘz Aksi Kalde EagaM kapaĒĘ yanlĘĲlĘkla
açĘlaEilir
ś ÇocuklarĘn anaKtara ulaĲmasĘ önlenmelidir Çocuklar aracĘn arkasĘnda
oynarken yanlĘĲlĘkla Otomatik Açma
Özellikli AkĘllĘ %agaM .apaĒĘnĘ devreye
sokaEilir

1.
2.
3.
4.

KapĘ Kilitleme
KapĘ Kilidi Açma
BagaM KapaĒĘ AçĘk
8zaktan ÇalĘĲtĘrma (varsa)

AkĘllĘ anaKtar AlgĘlama ve 8yarĘ kademesinde iken KerKangi bir tuĲa basĘlĘrsa Otomatik Açma Özellikli AkĘllĘ BagaM KapaĒĘ
iĲlevi devreden çĘkar.
Otomatik Açma Özellikli AkĘllĘ BagaM KapaĒĘ iĲlevinin acil durumlarda nasĘl devreden
çĘkarĘlacaĒĘnĘ tam olarak öĒreniniz.
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%ilgilendirme
 .DSÕNLOLGLQLDoPDWXúXQD  EDVDUVDQÕ]
2WRPDWLN $oPD g]HOOLNOL $NÕOOÕ %DJDM
.DSD÷Õ LúOHYL JHoLFL RODUDN GHYUHGHQ oÕNDU$QFDNKHUKDQJLELUNDSÕ\ÕVDQL\H
DoÕNWXWDUVDQÕ]DNÕOOÕEDJDMNDSD÷ÕLúOHYL
WHNUDUGHYUH\HJLUHU
 %DJDMNDSD÷Õ DoPDWXúXQD  VDQL\HGHQX]XQEDVDUVDQÕ]EDJDMNDSD÷ÕDoÕOÕU
 $NÕOOÕ DQDKWDU$OJÕODPD YH 8\DUÕ NDGHPHVLQGH ROPDGÕ÷ÕQGD NDSÕ NLOLWOHPH WXúXQD  YH\DEDJDMNDSD÷ÕDoPDWXúXQD
 EDVDUVDQÕ]2WRPDWLN$oPDg]HOOLNOL
$NÕOOÕ%DJDM.DSD÷ÕLúOHYLGHYUHGHQoÕNPD]
 $NÕOOÕ%DJDM.DSD÷ÕLúOHYLQLDNÕOOÕDQDKWDUWXúXQDEDVDUDNYHELUNDSÕ\ÕDoDUDN
GHYUHGHQoÕNDUGÕ÷ÕQÕ]ELUGXUXPGD2WRPDWLN$oPDg]HOOLNOL$NÕOOÕ%DJDM.DSD÷Õ LúOHYL WP NDSÕODU NDSDWÕOÕS NLOLWOHQHUHNWHNUDUGHYUH\HVRNXODELOLU

$OJĘODPDDODQĘ

OCN7050040

ś AkĘllĘ anaKtar bagaM kapaĒĘndan 50a100
cm mesaIede algĘlanĘrsa Otomatik
Açma Özellikli AkĘllĘ BagaM KapaĒĘ sistemi bir karĲĘlama uyarĘsĘ ile çalĘĲĘr.
ś AkĘllĘ anaKtar AlgĘlama ve 8yarĘ kademesi sĘrasĘnda algĘlama alanĘnĘn dĘĲĘna
çĘkarĘlĘrsa uyarĘ Kemen durur.

%ilgilendirme
 $úD÷ÕGDNLOHU PH\GDQD JHOGL÷L ]DPDQ
$NÕOOÕ%DJDM.DSD÷ÕRWRPDWLNDoPDLúOHYLoDOÕúPD]
- $NÕOOÕDQDKWDUÕQYHULFLQLQoDOÕúPDVÕQÕ
ER]DELOHFHN UDG\R LVWDV\RQX JLEL ELU
UDG\RYHULFLVLYH\DKDYDDODQÕQÕQ\DNÕQÕQGDROPDVÕ
- $NÕOOÕ DQDKWDUÕQ VH\\DU WHOVL] FLKD]Õ
\DQÕQGD YH\D ELU FHS WHOHIRQXQXQ \DNÕQÕQGDROPDVÕ
- $UDFÕQÕ]ÕQ\DNÕQÕQGDNLEDúNDELUDUDFÕQDNÕOOÕDQDKWDUÕQÕQoDOÕúPDVÕ
 $úD÷ÕGDNLGXUXPODUGDDOJÕODPDPHQ]LOL
D]DODELOLU\DGDDUWDELOLU
- %LUODVWLNGH÷LúWLULOLUNHQ\DGDPXD\HQHLoLQDUDoNDOGÕUÕOÕQFD
- $UDo ELU H÷LP ]HULQGH \D GD DVIDOWODQPDPÕú \ROGD YV ELU WDUDID GR÷UX
SDUNHWWL÷LQGH
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05
YAKIT DOLUM KAPAÍI
<DNĘWGROXPNDSDĒĘQĘQD¦ĘOPDVĘ

%ilgilendirme
<DNÕW GROXP NDSD÷Õ EX]ODQPD QHGHQL\OH
DoÕOPD]VDNDSD÷ÕQD\UÕOPDVÕDPDFÕ\OD]HULQH KDILIoH YXUDUDN EX]ODUÕQ NÕUÕOPDVÕQÕ
VD÷OD\ÕQÕ].DSD÷Õ]RUODPD\DoDOÕúPD\ÕQÕ]
*HUHNWL÷LQGH RQD\ODQPÕú ELU EX] o|]PH
VÕYÕVÕQÕ UDG\DW|U DQWLIUL]L NXOODQPD\ÕQÕ] 
NDSD÷ÕQ HWUDIÕQD SVNUWQ] YH\D DUDFÕ
VÕFDN ELU \HUH oHNLQL] YH EX]XQ HULPHVLQL
VD÷OD\ÕQÕ]

OCN7050042

YakĘt dolum kapaĒĘ yakĘt dolum kapaĒĘ
açma kolu çekilerek araç içinden açĘlmalĘdĘr.
1. Motoru kapatĘnĘz.
2. YakĘt dolum kapaĒĘ açma kolunu çekiniz.

OCN7050043

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

<DNĘWGROXPNDSDĒĘQĘQNDSDWĘOPDVĘ
1. YakĘt dolum kapaĒĘnĘ yerine takmak
için ŕklikŖ sesi gelene kadar saat yönüne çeviriniz.
2. YakĘt dolum kapaĒĘnĘ iyice kilitlenene
kadar kapatĘnĘz.

UYARI
%enzin yüksek derecede parlayĘcĘdĘr ve
patlayĘcĘdĘr %u kurallara uyulmamasĘ
&ÔDDÔ YARALAN0ALARA ve ÖL0E seEeEiyet vereEilir
ś %enzin istasyonundaki tüm uyarĘlarĘ
okuyunuz ve Eunlara uyunuz
ś YakĘt ikmali yapmadan önce Eenzin
istasyonundaki Acil YakĘt .esme (varsa) konumuna dikkat ediniz
ś YakĘt taEancasĘna dokunmadan önce
yakĘt dolum Eorusu taEancasĘ veya
diĒer yakĘt kaynaklarĘndan güvenli Eir
uzaklĘkta Eulunan aracĘn metal Eir kĘsmĘna çĘplak elle dokunarak potansiyel
statik elektrik EoĲalmasĘ teKlikesini
ortadan kaldĘrmalĘsĘnĘz
ś YakĘt alĘrken cep teleIonu kullanmayĘnĘz &ep teleIonlarĘndan gelen elektrik
akĘmĘ ve/veya elektronik parazit yakĘt
EuKarlarĘnĘ tutuĲturup yangĘna neden
olaEilir
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ś YakĘt ikmali EaĲladĘktan sonra aracĘn
içine girmeyiniz Statik elektrik üretmeye yatkĘn KerKangi Eir nesneye ya
da dokumaya dokunarak sürterek
veya kaydĘrarak statik elektrik enerMisi
üreteEilirsiniz Statik elektriĒin EoĲalĘmĘ yangĘna neden olaEilecek Ĳekilde
yakĘt EuKarlarĘnĘ tutuĲturaEilir EĒer
aracĘn içine girmek zorunda iseniz
önce yakĘt dolum aĒzĘndan yakĘt taEancasĘndan veya diĒer yakĘt kaynaĒĘndan uzakta Eulunan aracĘn metal
Eir kĘsmĘna çĘplak ellerinizle dokunarak teKlikeli statik elektriĒi EoĲaltmalĘsĘnĘz
ś YakĘt dolumu yapĘlĘrken vites kolunun
daima P (Park) konumunda olduĒundan emin olun el Irenini tam olarak
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LO&./
O)) konumuna getiriniz
ś 0otorun elektrik donanĘmĘndan çĘkan
kĘvĘlcĘmlar yakĘt EuKarlarĘnĘ tutuĲturup yangĘna neden olaEilmektedir
ś OnaylĘ Eir taĲĘnaEilir yakĘt Eidonu kullanĘrken yakĘtĘ doldurmadan önce Eidonu yere koyduĒunuzdan emin olunuz %idondan oluĲan statik elektrik
EoĲalĘmĘ yakĘt EuKarlarĘnĘ tutuĲturup
yangĘna neden olaEilir YakĘt dolumu
Eir kez EaĲlayĘnca dolum iĲlemi tamamlanĘncaya kadar araca çĘplak elle
dokunmayĘnĘz
ś Sadece Eenzin taĲĘmak ve depolamak
üzere tasarlanmĘĲ onaylĘ portatiI yakĘt
taĲĘma kaplarĘ kullanĘnĘz
ś %ir Eenzin istasyonunda özellikle yakĘt
ikmali yaparken KiçEir zaman kiErit
veya çakmak kullanmayĘnĘz ve sigara
içmeyiniz veya yanĘk Eir sigarayĘ aracĘnĘzĘn içinde EĘrakmayĘnĘz

5-46

ś AracĘnĘzĘn yakĘt deposunu taĲaEilecek
kadar aĲĘrĘ doldurmayĘnĘz
ś YakĘt ikmali sĘrasĘnda yangĘn çĘkarsa
aracĘn etraIĘndan ayrĘlĘnĘz ve acil olarak Eenzin istasyonunun sorumlusunu
arayĘnĘz ve sonra yerel itIaiye teĲkilatĘna EaĲvurunuz OnlarĘn verdiĒi emniyet talimatĘna uyunuz
ś EĒer EasĘnçlĘ yakĘt püskürürse giysilerinize ve cildinize sĘçrayaEilir ve sizi
yangĘn ve yanĘk riskiyle karĲĘ karĲĘya
EĘrakaEilir YakĘt dolum kapaĒĘnĘ daima dikkatle ve yavaĲça çĘkartĘnĘz EĒer
dolum kapaĒĘ yakĘt kaçĘrĘyorsa veya
ĘslĘk Ĳeklinde Eir ses duyuyorsanĘz kapaĒĘ tamamen çĘkartmadan önce Eu
durumun sona ermesini Eekleyiniz
ś %ir kaza durumunda yakĘt sĘzĘntĘsĘnĘ
önlemek için daima dolum kapaĒĘnĘn
sĘkĘca kapatĘldĘĒĘnĘ kontrol ediniz

%ilgilendirme
$UDFÕQÕ]ÕQ\DNÕWLNPDOLQLQ*LULúE|OPQGHNL<DNÕW*HUHNVLQLPOHUL QHJ|UH\DSÕOPDVÕQÕVD÷OD\ÕQÕ]

'Ô..$7
ś AracĘn dĘĲ yüzeyine yakĘt dökülmesine
engel olunuz %oyalĘ yüzeylere KerKangi Eir cins yakĘt dökülmesi Eoyaya
Kasar vereEilir
ś YakĘt dolum kapaĒĘnĘn deĒiĲmesi gerekiyorsa sadece oriMinal +YUNDAI
kapak veya aracĘnĘz için önerilen eĲdeĒerini kullanmanĘzĘ öneririz YanlĘĲ
Eir depo kapaĒĘ yakĘt sisteminin veya
emisyon kontrol sisteminin ciddi Ĳekilde arĘzalanmasĘna neden olaEilir

05
AYDINLATMALAR
DĘĲ aydĘnlatmalar
$\GĘQODWPDNRQWURO»

Soldan Direksiyon

OCN7050055

ODN8059200


SaĒdan Direksiyon

2720$7ø.D\GÕQODWPDNRQXPX YDUVD
Far kontrol düĒmesi OTOMATÔK konumdayken park lambasĘ ve Iarlar dĘĲ ortamdaki ĘĲĘk miktarĘna göre otomatik olarak
AÇILIR veya KAPANIR.
Otomatik aydĘnlatma özelliĒi devrede olsa
bile gece veya siste veya tünel ve kapalĘ
otopark gibi karanlĘk yerlerde sürüĲ yaptĘĒĘnĘzda IarlarĘ el ile ON konumuna getirmeniz önerilir.

'Ô..$7
ODN8059200L

IĲĘklarĘ çalĘĲtĘrmak için kontrol kolunun
ucundaki düĒmeyi aĲaĒĘdaki konumlardan birisine çeviriniz:
(1) OFF (O) konumu
(2) OTOMATÔK aydĘnlatma konumu (varsa)
(3) Park lambasĘ konumu
(4) Far konumu

ś Gösterge panelinde Eulunan sensörün
(1) üzerini kapatmayĘnĘz veya KerKangi
Eir Ĳey dökmeyiniz
ś Sensörü cam temizleyicisi ile temizlemeyiniz %u temizleyiciler sensörün
çalĘĲmasĘnĘ engelleyeEilecek Eir Iilm
taEakasĘ EĘrakaEilir
ś AracĘnĘzĘn ön camĘnda renkli cam ya
da EaĲka tür metalik Iilm kaplamalarĘ
varsa AUTO aydĘnlatma sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir
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8]XQIDU¦DOĘĲPDVĘ

ODN8059202

3DUNODPEDVÕNRQXPX( )
Park lambasĘ plaka lambasĘ ve gösterge
paneli lambasĘ AÇIK durumdadĘr.

ODN8059205

8zun Kuzmeli IarĘ açmak için kolu ileri
doĒru itiniz. Kol esas konumuna geri dönecektir.
8zun Iar göstergesi uzun Kuzmeli Iarlar
açĘldĘĒĘnda yanar.
8zun Kuzmeli IarĘ kapatmak için kolu
kendinize doĒru çekiniz. Bu durumda
kĘsa Kuzmeli Iarlar yanacaktĘr.

UYARI
ODN8059203

)DUNRQXPX( )
Far plaka lambasĘ ve gösterge paneli lambasĘ AÇIK durumdadĘr.

%ilgilendirme
)DUODUÕDoPDNLoLQNRQWDNDQDKWDUÕPXWODND³21´NRQXPXQGDROPDOÕGÕU
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EtraIta size yaklaĲan EaĲka araçlar olduĒunda uzun IarĘ kullanmayĘnĘz Uzun
IarĘn kullanĘlmasĘ diĒer sürücülerin görüĲünü engelleyeEilir

05
)RQNVL\RQD\DUÕ
Sürücü kontak anaKtarĘnĘ AÇIK konumuna
getirip aĲaĒĘdakileri seçerek HBAŔyĘ etkinleĲtirebilir: œKullanĘcĘ AyarlarĘ Ɵ AydĘnlatma Ɵ 8zun Far YardĘmĘ'. Bu ayarĘ devre dĘĲĘ
bĘrakĘrsanĘz HBA çalĘĲmayacaktĘr.
Motor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda uzun Iar sisteminin seçilmiĲ ayarĘ muKaIaza edilir.

ODN8059204

8zun Kuzmeli IarlarĘ kĘsa süreli yakmak
için kolu kendinize doĒru çekip sonra bĘrakĘnĘz. 8zun Kuzmeli Iarlar kolu kendinize
doĒru çektiĒiniz sürece açĘk kalĘr.

8]XQ)DU<DUGĘPĘLĲOHYL YDUVD

ODN8059206

8zun Far YardĘmĘ (HBA) Iar mesaIesini
(uzun Iar ve kĘsa var arasĘnda deĒiĲtirir)
diĒer araçlarĘn parlaklĘĒĘna ve yol koĲullarĘna göre otomatik olarak ayarlar.

dDOÕúPDúDUWODUÕ
1. AydĘnlatma svicini OTOMATÔK konuma
getiriniz.
2. 8zun Kuzmeli IarĘ açmak için kolu ileri
doĒru itiniz.
3. 8zun Far YardĘmĘ ( ) göstergesi yanacaktĘr.
4. AracĘn KĘzĘ 40 kmsaati aĲtĘĒĘ anda
8zun Far YardĘmĘ devreye girecektir.
- 8zun Far YardĘmĘ çalĘĲĘrken Iar kolu
geriye itilirse 8zun Far YardĘmĘ kapanĘr ve uzun Iar sürekli açĘk konuma
gelir.
- Far düĒmesini kendinize doĒru çekerseniz uzun Iar 8zun Far YardĘmĘnĘ
kapatmadan yanar. Far kolunu serbest bĘraktĘĒĘnĘzda kol orta konuma
sabitlenir ve uzun Iar kapanĘr.
- 8zun Iar 8zun Far YardĘmĘ (HBA) taraIĘndan açĘldĘĒĘnda Iar düĒmesini
kendinize doĒru çekerseniz kĘsa Iar
yanar ve 8zun Far YardĘmĘ (HBA) kapanĘr.
- AydĘnlatma svici Iar konumuna
) getirilirse 8zun Far YardĘmĘ (HBA)
kapanĘr ve kĘsa Iar sürekli olarak yanmaya devam eder.
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8zun Far YardĘmĘ çalĘĲĘrken uzun Iar aĲaĒĘdaki koĲullarda kĘsa Iara döner:
ś YaklaĲan aracĘn IarĘ algĘlandĘĒĘnda.
ś Öndeki aracĘn arka IarĘ tespit edildiĒinde.
ś Motorsiklet veya bir bisikletin IarĘ veya
arka lambasĘ algĘlandĘĒĘnda.
ś Çevre yeterince aydĘnlĘk olduĒunda ve
uzun Iarlara iKtiyaç duyulmadĘĒĘnda.
ś Sokak lambalarĘ ve diĒer lambalar algĘlandĘĒĘnda.
ś Far svici OTOMATÔK konumunda deĒilken.
ś 8zun Far YardĘmĘ kapalĘyken.
ś AracĘn KĘzĘ 30 kmsaatten az olduĒunda.

OBC3050126TU

*|VWHUJH/DPEDVÕYH0HVDM
8zun Far YardĘmĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda
birkaç saniye içinde uyarĘ mesaMĘ gelecektir. MesaM kaybolduktan sonra ana gösterge lambasĘ ( ) yanar.
AracĘnĘzĘ HY8NDAI yetkili servisine götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.
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DÔ..AT
)onksiyon aĲaĒĘdaki koĲullarda normal
çalĘĲmayaEilir
1. YaklaĲan Eir araçtan veya öndeki
araçtan gelen aydĘnlatmanĘn az olmasĘ Kalinde %u tür Eir duruma örnekler
ś YaklaĲmakta olan Eir aracĘn veya
öndeki Eir aracĘn arka lamEalarĘ toz
kar veya su ile kaplanmĘĲsa
ś YaklaĲan aracĘn IarlarĘ .APALI ancak sis IarlarĘ AÇI. olduĒunda
2. Uzun )ar YardĘm kamerasĘ dĘĲ koĲullardan olumsuz etkilendiĒinde %u tür
Eir duruma örnekler
ś AracĘn IarlarĘ Kasar gördüĒünde
veya düzgün Ĳekilde tamir edilmediĒinde
ś Araç IarlarĘ düzgün Eir Ĳekilde KizalanmadĘĒĘnda
ś Dar viraMlĘ Eir yolda veya engeEeli Eir
yolda aracĘ sürerken
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ Eir
yolda aracĘ sürerken
ś Öndeki aracĘn yalnĘzca Eir kĘsmĘ kavĲakta veya viraMda göründüĒünde
ś %ir traIik ĘĲĘĒĘ yansĘma iĲareti parlama iĲareti veya ayna olduĒunda
ś Yol koĲullarĘ kötü örneĒin kaygan
veya karla kaplĘ olduĒunda
ś %ir viraMdan aniden araç çĘktĘĒĘnda

05
ś Araç patlak lastik nedeniyle yan yatmĘĲsa veya çekiliyorsa
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Sisteminin
gösterge lamEasĘ yandĘĒĘnda
ś Arkadan gelen veya öndeki aracĘn
lamEasĘ egzoz dumanĘ duman sis
kar vE nedenlerle algĘlanmadĘĒĘnda
ś Ön cam Euz toz sis giEi yaEancĘ
maddelerle kaplandĘĒĘnda veya Kasar gördüĒünde
3. Ön görüĲ zayĘI olduĒunda %u tür Eir
duruma örnekler
ś DĘĲarĘdan görüĲün zayĘI olmasĘ nedeniyle yaklaĲmakta olan Eir aracĘn
veya öndeki Eir aracĘn IarlarĘ algĘlanmadĘĒĘnda (duman toz sis Ĳiddetli
yaĒmur kar vE)
ś Ön camdan görüĲ zayĘI olduĒunda

ś Uzun )ar YardĘmĘ sisteminin içine su
girmemesine ve Uzun )ar YardĘmĘ
Ionksiyonu ile ilgili parçalarĘ sökmemeye veya onlara zarar vermemeye
dikkat ediniz
ś Ön panele ayna Eeyaz kaĒĘt vs giEi
ĘĲĘĒĘ yansĘtan eĲyalar koymayĘnĘz
)onksiyon güneĲ ĘĲĘĒĘ yansĘmasĘ olduĒunda çalĘĲmayaEilir
ś Uzun )ar YardĘmĘ zaman zaman gerektiĒi Ĳekilde çalĘĲmayaEilir )onksiyon
sadece sizin konIorunuz içindir Yol
koĲullarĘnĘ kontrol etmek ve güvenli
sürüĲ tekniklerini uygulamak daima
sürücünün sorumluluĒundadĘr
ś )onksiyon normal Eir Ĳekilde çalĘĲmadĘĒĘnda uzun Iar ile kĘsa Iar konumu
deĒiĲimini manuel olarak yapĘnĘz

UYARI
ś AracĘ çalĘĲtĘrdĘktan ya da ön görüĲ
kamerasĘnĘ EaĲlangĘç durumuna getirdikten ya da yeniden EaĲlattĘktan
sonra Ionksiyon 15 saniye kadar çalĘĲmayaEilir
ś +YUNDAI yetkili servis teknisyeninden
veya Eir servis istasyonunun usta teknisyeninden yardĘm almadan ön görüĲ
kamerasĘnĘ sökmeye çalĘĲmayĘnĘz
ś Ön kamera KerKangi Eir nedenden dolayĘ çĘkarĘlĘrsa Ionksiyonun yeniden
kaliEre edilmesi gerekeEilir Sistemin
+YUNDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz
ś AracĘnĘzĘn ön camĘ deĒiĲtirilirse Eüyük olasĘlĘkla ön görüĲ kamerasĘnĘn
yeniden kaliEre edilmesi gerekecektir
%u durumda aracĘnĘzĘ derKal +YUNDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi ve sistemi yeniden kaliEre ettirmenizi öneririz
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'µQ»ĲYHĲHULWGHĒLĲWLUPHVLQ\DOOHUL

ODN8059207

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

7HNGRNXQXúOXG|QúVLQ\DOLIRQNVL\RQX
Tek dokunuĲlu dönüĲ sinyali iĲlevini etkinleĲtirmek için dönüĲ sinyali kolunu
KaIiIçe Kareket ettiriniz ve sonra bĘrakĘnĘz.
ìerit deĒiĲtirme sinyalleri 3 5 veya 7 kez
yanĘp söner.
LCD ekranĘn KullanĘcĘ AyarlarĘ Modundan
Tek DokunuĲlu DönüĲ Sinyali iĲlevini devreye sokabilirdevreden çĘkarabilirsiniz
veya kaç kere yanĘp söneceĒini (3 5 veya
7) seçebilirsiniz. DaKa Iazla detay için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ 0odlarĘna EakĘnĘz
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

$UNDVLVODPEDVĘ YDUVD

ODN8059280L

Arka sis IarĘnĘ açmak için:
Far svicini ana Iar konumuna getiriniz ve
sonra ĘĲĘk düĒmesini (1) arka sis IarĘ konumuna çeviriniz.
Arka sis IarlarĘnĘ kapatmak için aĲaĒĘdakilerden birisini yapĘnĘz:
ś Far düĒmesini kapatĘnĘz.
ś Far svicini tekrar arka sis IarĘ konumuna
çeviriniz.
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)DUJHFLNPHVLIRQNVL\RQX YDUVD

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

Farlar AÇIK iken kontak anaKtarĘnĘ ACC
veya OFF konumuna getirirseniz Iarlar
(veveya park lambalarĘ) yaklaĲĘk 5 dakika
açĘk kalĘr. Ancak motor kapalĘ iken eĒer
sürücü kapĘsĘ açĘlĘp kapatĘlĘrsa Iarlar (ve
veya park lambalarĘ) 15 saniye sonra kapanĘr.
Farlar (veveya park lambalarĘ) akĘllĘ
anaKtardaki kilitleme düĒmesine iki kez
basĘlarak veya Iar svici OFF veya A8TO
konumuna getirilerek kapatĘlabilir. Ancak
dĘĲarĘsĘ karanlĘk ise Iar svicini A8TO konumuna getirirseniz Iarlar kapanmaz.
Far gecikmesi Ionksiyonunu LCD ekranĘndaki KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan devreye
sokabilir ya da devreden çĘkarabilirsiniz.
DaKa Iazla detay için Eölüm 4 teki L&D
EkranĘ 0odlarĘna EakĘnĘz AracĘnĘzda ek
olarak navigasyon varsa lütIen ayrĘca
verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

'Ô..$7
EĒer sürücü sürücü kapĘsĘ dĘĲĘnda diĒer
Eir kapĘdan aracĘ terk ederse akü tasarruI Ionksiyonu devreye girmez ve Iar
geciktirme Ionksiyonu otomatik olarak
kapanmaz
Akünün EoĲalmasĘna neden olaEilir
Akünün EoĲalmasĘnĘ önlemek için araçtan çĘkmadan önce IarlarĘ manuel olarak
Iar düĒmesinden .APATINIZ
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*»QG»]IDUODUĘ '5/ YDUVD
Gündüz IarlarĘ (DRL) gün ĘĲĘĒĘnda aracĘnĘzĘ diĒerlerinin görmesini kolaylaĲtĘrĘr
(özellikle gün batĘmĘnda ve gün doĒumu
esnasĘnda).
DRL sistemi aĲaĒĘdaki durumda gündüz
IarĘnĘ SÖNDÜRÜR:
1. El Ireni çekilidir.
2. Motor kapalĘ durumda.

)DU\»NVHNOLND\DUVLVWHPL YDUVD

Yükleme durumu

)ar Yükseklik
AyarĘ

Sadece sürücü

0

Sürücü  Ön yolcu

0

Tüm yolcular
(sürücü daKil)

1

Sürücü  Azami
izin verilen yük
Tüm yolcular
(sürücü daKil) 
Azami izin verilen yük

2
3

UYARI

OCN7050053

Far seviyesini yolcu sayĘsĘ ve bagaMdaki yük aĒĘrlĘĒĘna göre ayarlamak için Iar
yükseklik ayar düĒmesini çeviriniz.
DüĒmenin üzerindeki deĒer ne kadar yüksek olursa IarĘn seviyesi o kadar alçalĘr.
Far Kuzmesini daima doĒru yükseklik seviyesinde tutunuz aksi takdirde IarlarĘnĘz
karĲĘnĘzdaki araç sürücülerinin gözlerini
kamaĲtĘrabilir.
AĲaĒĘda deĒiĲen yük miktarlarĘ için uygun Iar yükseklik düĒmesi konumlarĘ verilmektedir. Listelenenlerden IarklĘ yükleme durumunda düĒme konumunu en
yakĘn biçimde belirleyiniz.
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AracĘn arka Eölümü arkadan oturan yolcular nedeni ile aĲaĒĘya doĒru alçalmasĘna raĒmen Iar Kuzmesinin seviyesi deĒiĲmiyor ise sistemin +YUNDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz
.aElo tesisatĘnĘ kendiniz kontrol etmeye
veya deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz

05
.arĲĘlama sistemi (varsa)
.DUĲĘODPDD\GĘQODWPDVĘ

KarĲ. AydĘnlatmasĘnĘ LCD ekranĘndaki KullanĘcĘ AyarlarĘ menüsünden devreye sokabilir ya da devreden çĘkarabilirsiniz. DaKa
Iazla detay için Eölüm 4 teki L&D EkranĘ
konusuna EakĘnĘz AracĘnĘzda ek olarak
navigasyon varsa lütIen ayrĘca verilen
Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz

Ô¦ODPED

OCN7050054

.DSÕNROXODPEDVÕ YDUVD 
Tüm kapĘlar (ve bagaM kapaĒĘ) kapalĘ ve
kilitli olduĒunda aĲaĒĘdakilerden birisi
yapĘlĘrsa kapĘ kolu lambasĘ 15 saniye boyunca yanar.
ś 8zaktan kumanda veya akĘllĘ anaKtar
üzerindeki kapĘ kilidini açma tuĲuna basĘldĘĒĘ zaman.
ś DĘĲ kapĘ kolundaki tuĲa basĘldĘĒĘ zaman.
ś AkĘllĘ anaKtar yanĘnĘzda iken araca yaklaĲtĘĒĘnĘz zaman.

Tavan lambasĘ düĒmesi DOOR (kapĘ) konumunda ve tüm kapĘlar (ve BagaM kapaĒĘ) kapalĘ ve kilitli olduĒunda aĲaĒĘdakilerden birisi yapĘlĘrsa kabin lambasĘ 30
saniye için yanar.
ś 8zaktan kumanda veya akĘllĘ anaKtar
üzerindeki kapĘ kilidini açma tuĲuna basĘldĘĒĘ zaman.
ś DĘĲ kapĘ kolundaki tuĲa basĘldĘĒĘ zaman.
Bu esnada kapĘ kilitleme veya kilit açma
tuĲuna basarsanĘz kabin lambasĘ derKal
söner.

)DUYHSDUNODPEDVÕ
Farlar (Iar düĒmesi açĘk veya A8TO konumunda) açĘk ve tüm kapĘlar (ve bagaM
kapaĒĘ) kilitli ve kapalĘ olduĒunda aĲaĒĘdakilerden birisi yapĘlĘrsa Iar ve park lambasĘ 15 saniye süresince yanar.
ś 8zaktan kumanda veya akĘllĘ anaKtar
üzerindeki kapĘ kilidini açma tuĲuna basĘldĘĒĘ zaman.
Bu deIa kapĘ kilitleme veya kilit açma tuĲuna basarsanĘz park lambasĘ ve Iar derKal söner.
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Ôç aydĘnlatmalar

QODPEDODU

'Ô..$7
0otor çalĘĲmadĘĒĘ zaman veya akü EoĲaldĘĒĘ zaman iç aydĘnlatmalarĘ uzun
süre kullanmayĘnĘz

7DYDQODPEDVĘ2720$7Ô.NDSDQPD
Tavan lambalarĘ motor durdurulduktan ve
kapĘlar kapatĘldĘktan 20 dakika sonra otomatik olarak söner. Bir kapĘ açĘksa motor
durdurulduktan 40 dakika sonra lamba
sönecektir. EĒer kapĘlar uzaktan kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar ile kilitlenmiĲse ve araç KĘrsĘzlĘk alarmĘ sisteminin
kilitli evresine girmiĲse lambalar beĲ saniye sonra söner.

OCN7050056

(1)
(2)
(3)
(4)

Ön Okuma LambasĘ
Ön kapĘ lambasĘ
Ön kabin lambasĘ AÇIK
Ön kabin lambasĘ KAPALI

gQ2NXPD/DPEDVÕ
LambayĘ açmak veya kapamak için saĒ
ya da sol okuma lambasĘ camĘna basĘnĘz.
Bu lamba sürücü ve ön yolcunun okuma
lambasĘ olarak veya kiĲisel ĘĲĘk olarak raKatça kullanmasĘ için spot ĘĲĘk üretir.
gQNDSÕODPEDVÕ(
)
Motor çalĘĲĘrken veya çalĘĲmĘyorken ön
veya arka kapĘ açĘldĘĒĘnda ön veya arka
kabin lambalarĘ yanar. KapĘlar uzaktan
kumandalĘ anaKtar veya akĘllĘ anaKtar ile
açĘldĘĒĘnda KerKangi bir kapĘ açĘk olmadĘĒĘ sürece okuma lambasĘ yaklaĲĘk 30
saniye boyunca yanar. Ön ve arka kabin
lambalarĘ kapatĘlĘrsa okuma lambasĘ ve
kabin lambasĘ yaklaĲĘk 30 saniye sonra söner. Ancak kontak anaKtarĘ ON konumundayken veya tüm kapĘlar kilitliyken ön ve
arka lambalar söner. Kontak anaKtarĘ ACC
veya OFF konumundayken bir kapĘ açĘlĘrsa ön ve arka lambalar yaklaĲĘk 20 dakika
yanĘk kalĘr.
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gQNDELQODPEDVÕ
ś

$UNDODPEDODU

Önarka koltuklarĘn kabin lambasĘnĘ aç-:
mak için tuĲa basĘnĘz.
ś
Önarka koltuklarĘn kabin lambasĘnĘ ka-:
patmak için tuĲa basĘnĘz.

OCN7050057

$UNDNDELQODPEDVÕVYLFL(

)

Kabin lambasĘnĘ açmak ve kapamak için
bu tuĲa basĘnĘz.

'Ô..$7
0otor kapandĘĒĘ zaman lamEalarĘ uzun
Eir süre açĘk olarak EĘrakmayĘnĘz
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%DJDMEµOPHVLODPEDVĘ

0DN\DMD\QDVĘODPEDVĘ YDUVD

OCN7050059

BagaM bölmesi lambasĘ bagaM kapaĒĘ açĘldĘĒĘnda yanar.

'Ô..$7
%agaM Eölmesi ĘĲĘĒĘ EagaM kapaĒĘ açĘk
kaldĘĒĘ sürece yanar Akünün gereksiz
yere EoĲalmasĘnĘ engellemek için EagaM
Eölmesini kullandĘktan sonra EagaM kapaĒĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz
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LambayĘ açmak veya kapamak için düĒmeye basĘnĘz.
ś
: Bu düĒmeye basĘldĘĒĘnda lamba
yanar.
ś
: Bu düĒmeye basĘldĘĒĘnda lamba
söner.

'Ô..$7
0akyaM aynasĘ lamEasĘ kullanĘlmadĘĒĘ
zaman düĒmeyi daima kapalĘ konumunda tutunuz LamEa söndürülmeden
güneĲlik kapatĘlĘrsa aküyü EoĲaltaEilir
veya güneĲliĒe Kasar vereEilir

05
SÔLECEKLER VE YIKAYICILAR
Ön cam silecekleri


Soldan Direksiyon
Ǵ
A Tipi

ODN8059208L

Ǵ
B Tipi

ODN8059282L

A. Silecek KĘz kontrolü
ś B8Í8  1[ Ŋ Tek silme
ś OFF  O - KapalĘ
ś INT  --Ŋ Ŋ
FasĘlalĘ silme
A8TO* Ŋ Otomatik kontrollü silme
ś LO  1 - DüĲük silecek KĘzĘ
ś HI (2) - Yüksek silecek KĘzĘ
*: varsa
B. FasĘlalĘ silme süresi ayarĘ Otomatik silme süresi ayarĘ*
C. KĘsa silmelerle yĘkama

Kontak ON durumundayken aĲaĒĘdaki
Ĳekilde çalĘĲĘr.
B8Í8 (1[) Tek tur silme için kolu yukarĘ
:
kaldĘrĘnĘz ve bĘrakĘnĘz. Kol bu
konumda tutulursa silecekler
devamlĘ çalĘĲĘr.
OFF (O) : Silecek çalĘĲmaz.
INT (---): Silecekler aynĘ silme aralĘklarĘnda IasĘlalĘ olarak çalĘĲĘr.Otomatik kontrollü silme süresini
deĒiĲtirmek için KĘz kontrol
düĒmesini çeviriniz.
A8TO : Ön camĘn üst ucunda bulunan
yaĒmur sensörü yaĒan yaĒmur
miktarĘnĘ algĘlar ve silme KĘzĘnĘ
uygun aralĘĒa ayarlar. YaĒmur
KĘzlandĘkça silecekler de daKa
KĘzlĘ çalĘĲĘr. YaĒmur durunca silecekler de durur.Otomatik kontrollü silme süresini deĒiĲtirmek için
KĘz kontrol düĒmesini çeviriniz.
LO (1) : Silecek daKa düĲük KĘzda çalĘĲĘr.
HI (2) : Silecek daKa yüksek KĘzda çalĘĲĘr.

%ilgilendirme
gQ FDPGD \R÷XQ NDU YH\D EX] ELULNPHVL
YDUVDVLOHFHNOHULQG]JQoDOÕúPDVÕQÕVD÷ODPDNLoLQoDOÕúWÕUPDGDQ|QFHFDPD\DNODúÕNGDNLNDNDUYHYH\DEX]HUL\HQHNDGDUEX]o|]PHX\JXOD\ÕQÕ]
6LOHFHN YH FDP \ÕND\ÕFÕ VLVWHPLQL NXOODQPDGDQ|QFHNDUYHYH\DEX]XWHPL]OHPH]VHQL]EXVLOHFHNYHFDP\ÕND\ÕFÕVLVWHPLQH
]DUDUYHUHELOLU
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$872 2WRPDWLN NRQWURO YDUVD
Ön camĘn üst ucunda bulunan yaĒmur
sensörü yaĒan yaĒmur miktarĘnĘ algĘlar
ve silme KĘzĘnĘ uygun aralĘĒa ayarlar. Sileceklerin çalĘĲma süresi yaĒĘĲa baĒlĘ olarak
otomatik olarak kontrol edilir.
YaĒmur durunca silecekler de durur. Otomatik kontrollü silme süresini deĒiĲtirmek
için KĘz kontrol düĒmesini çeviriniz.
Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken silecek anaKtarĘ A8TO moduna getirilirse
sistemin kendisini kontrol etmesi için silecek bir kere çalĘĲĘr. Silecek kullanĘlmadĘĒĘ
zaman silecek svicini OFF konumuna getiriniz.

UYARI
0otor çalĘĲĘrken ve ön cam silecek düĒmesi AUTO modunda iken silecekler nedeniyle yaralanmayĘ önlemek için
ś YaĒmur sensörüne Eakan ön camĘn
üst kĘsmĘna dokunmayĘnĘz
ś Ön camĘn üst ucunu Ęslak veya nemli
Eezle silmeyiniz
ś Ön cam üzerine EasĘnç uygulamayĘnĘz
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'Ô..$7
ś AracĘ yĘkarken sileceklerin otomatik
çalĘĲmasĘnĘ önlemek için silecek svicini O)) (O) konumuna getiriniz EĒer
araç yĘkanĘrken düĒme AUTO konumunda EĘrakĘlĘrsa silecek çalĘĲaEilir
ve Kasar göreEilir
ś Ön camĘn yolcu taraIĘnĘn üst ucunda
Eulunan sensör muKaIazasĘnĘ çĘkartmayĘnĘz Sistem parçalarĘnda garanti
kapsamĘnda karĲĘlanmayacak Kasar
oluĲaEilir

05
&am yĘkayĘcĘlarĘ

DÔ..AT

ODN8059209K

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

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

UYARI
DĘĲ sĘcaklĘk sĘIĘrĘn altĘnda olduĒunda silecek sĘvĘsĘnĘn ön camda donmasĘnĘ ve
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanaEilecek Eir kazaya neden olaEilecek
Ĳekilde görüĲünüzün engellenmesini
önlemek için Euz çözme Ionksiyonunu
kullanarak ön camĘ DAÔ0A ĘsĘtĘnĘz
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MANUEL KLÔMA KONTROL SÔSTEMÔ VARSA

A Tipi


B Tipi

OCN7050100 / OCN7050101

1. Fan KĘzĘ kontrol düĒmesi
2. SĘcaklĘk kontrol düĒmesi
3. Mod seçme düĒmesi
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4. Ön cam buz çözücü konumu
5. Arka cam buz çözücü tuĲu
6. Hava giriĲ kontrol tuĲu
7. AC (Klima) düĒmesi

05
IsĘtma ve klima kullanĘmĘ
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
IsĘtma ve soĒutmanĘn etkinliĒini iyileĲtirmek için:
- IsĘtma:
- SoĒutma:

3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
5. Fan KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
6. EĒer klima istenirse klima sistemini
açĘk konumuna getiriniz.

0RGVH¦LPL

OCN7050134
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<]6HYL\HVL %')
Hava akĘĲĘ vücudun üst bölümüne ve yüze
doĒru yönlendirilir. AyrĘca Ker Kava çĘkĘĲĘ
kendisinden çĘkan KavayĘ yönlendirmek
için kontrol edilebilir.
øNL6HYL\HOL %'&()
OCN7050102

Mod seçimi düĒmesi KavalandĘrma sistemi yoluyla KavanĘn akĘĲ yönünü kontrol
eder.
Hava akĘĲĘ zemine ön göĒüs çĘkĘĲlarĘna
veya ön cama yönlendirilebilir. Yüz Ôki-seviyeli Yer Yer-Buz Çözme ve Buz Çözme Kava konumlarĘnĘ göstermek için beĲ
sembol kullanĘlĘr.

Hava akĘĲĘ yüz ve yer seviyesi çĘkĘĲlarĘna
doĒru yöneltilir.
<HU6HYL\HVL $&'()
HavanĘn büyük kĘsmĘ yere küçük bir kĘsmĘ
da ön cam ile yan camlara yönlendirilir.
<HU%X]d|]PH6HYL\HVL $&'
()
HavanĘn büyük kĘsmĘ yere ve ön cama küçük bir kĘsmĘ da yan camlara yönlendirilir.
%X]d|]PH6HYL\HVL $'
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05
*µVWHUJHSDQHOLKDYDNDQDOODUĘ

Ön

OCN7050104

0$;.OLPD6HYL\HVL %'  YDUVD
MA; AC konumu aracĘn içini daKa KĘzlĘ
soĒutmak için kullanĘlĘr. Hava akĘĲĘ vücudun üst bölümüne ve yüze doĒru yönlendirilir.
Bu modda klima ve Kava sirkülasyon konumu seçilmez. Ayarlamak için Ian KĘzĘ
moduna çeviriniz.

OCN7050106


Arka (varsa)

OCN7050126

*|VWHUJHSDQHOLKDYDNDQDOODUÕ
Gösterge paneli Kava çĘkĘĲ kanalĘnĘn Kava
akĘĲĘ ayarlama kolu kullanĘlarak yukarĘ
aĲaĒĘ veya saĒasola doĒru yönlendirilebilir.
HavalandĘrmayĘ kapatmak için Kava kanalĘ kolunu yolcunun tersi yönünde itin.
HavalandĘrmayĘ açmak için Kava kanalĘ
kolunu yolcu yönünde itiniz.
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6ĘFDNOĘNNRQWURO»

øoVLUNODV\RQPRGX
Ôç Kava sirkülasyon konumu
seçildiĒi zaman yolcu bölmesi içinde bulunan Kava ĘsĘtma
sistemi kanalĘyla emilir ve seçilen iĲleve baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr
veya soĒutulur.
7D]HKDYDPRGX

A Tipi

OCN7050105

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

+DYDJLULĲNRQWURO»

A Tipi

OCN7050107


B Tipi

OCN7050107L

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

Taze Kava konumu seçildiĒi zaman araç içine dĘĲarĘdan Kava girer ve seçilen
Ionksiyona baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr
veya soĒutulur.

05
%ilgilendirme
6LVWHPLQ |QFHOLNOH 7D]H +DYD PRGXQGD
oDOÕúWÕUÕOPDVÕ |QHULOLU øo KDYD VLUNODV\RQ
PRGXQX JHoLFLRODUDN\DOQÕ]FDJHUHNWL÷LQGHNXOODQÕQÕ]
,VÕWÕFÕQÕQøoKDYDVLUNODV\RQPRGXQGDYH
NOLPDDoÕOPDGDQX]XQVUHNXOODQÕOPDVÕ|Q
FDPÕQEX÷XODQPDVÕQDQHGHQRODELOLU
$\UÕFD øo KDYD VLUNODV\RQ PRGXQGD NOLPDQÕQX]XQVUHOLNXOODQÕPÕNDELQGHDúÕUÕ
NXUX QHPVL] ELU KDYD ROXúPDVÕQD QHGHQ
RODELOLU YH GXUD÷DQ KDYD QHGHQL\OH NIO
ELUKDYDNRNXVXRUWD\DoÕNDELOLU

UYARI
ś .lima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda uzun süre
kullanĘlmaya devam edilmesi kaEin
içindeki yolcularda uyuĲukluĒa neden
olaEilir Aksi Kalde aracĘn kontrolünü
kayEedeEilir ve kazaya neden olaEilirsiniz
ś .lima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda kullanĘlmaya devam edilmesi kaEin içindeki
nemin artmasĘna neden olaEilir
ś %u ön camĘn EuĒulanmasĘna ve görüĲ
seviyesinin azalmasĘna neden olaEilir
ś &amlar açĘkken ya da ĘsĘtĘcĘ veya klimayĘ AÇI. konuma getirerek uzun
süre park edilmiĲ araç içinde kalmayĘnĘz veya aracĘnĘzda uyumayĘnĘz %unu
yapmak kaEindeki karEondioksit seviyesini artĘraEilir ve Eu da ciddi raKatsĘzlĘklara veya ölüme neden olaEilir

)DQKĘ]ĘNRQWURO»

OCN7050108

Fan devrini ve Kava akĘĲĘnĘ arttĘrmak için
düĒmeyi saĒa çeviriniz. Fan devrini ve
Kava akĘĲĘnĘ azaltmak için düĒmeyi sola
çeviriniz.
Fan KĘzĘ kontrol düĒmesi ŕ0Ŗ konumuna
getirildiĒinde Ian kapanĘr.

'Ô..$7
.ontak anaKtarĘ ON konumunda iken
IanĘ çalĘĲtĘrmak akünün EoĲalmasĘna
neden olaEilir 0otor çalĘĲtĘĒĘ zaman
IanĘ çalĘĲtĘrĘnĘz
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.OLPD YDUVD

OCN7050109

Klima sistemini açmak için AC tuĲuna
basĘnĘz (gösterge ĘĲĘĒĘ yanar). Klima sistemini kapatmak için tuĲa tekrar basĘnĘz.

Sistemin çalĘĲmasĘ
+DYDODQGĘUPD

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

,VĘWPD
1. Yer Seviyesi
modunu seçiniz.
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
5. ÔstendiĒi takdirde kabine girmeden
önce KavanĘn nemini alĘp ĘsĘtmak için
ĘsĘ ayar düĒmesiyle klima AÇIK konuma getirilir.
Ön cam buĒulanĘrsa Yer ve Buz Çözme
modunu veya Buz Çözme
modunu seçmek üzere butonu çeviriniz.
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dDOÕúWÕUPDøSXoODUÕ
ś Toz ve istenmeyen kokularĘn KavalandĘrma sisteminden araç içine girmesini
önlemek için Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç Kava sirkülasyonu konumuna getiriniz. RaKatsĘz edici durum
geçtiĒinde araç içine taze Kava giriĲini
saĒlamak için Kava giriĲ kontrolünün
taze Kava konumuna getirilmesi gerektiĒini unutmayĘnĘz. Bu sürücünün dikkatini toparlayabilmesini ve raKat etmesini saĒlar.
ś Ön camdaki iç buĒulanmayĘ önlemek
için Kava giriĲ kontrolünü taze Kava konumuna ve Ian KĘzĘnĘ istenen konuma
getiriniz klima sistemini açĘnĘz ve sĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenen sĘcaklĘĒa
ayarlayĘnĘz.

Klima
Tüm HY8NDAI Klima Sistemleri R-134a
veya R-1234yI soĒutucu maddesi ile doludur.
1. AracĘ çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Klima tuĲuna basĘnĘz.
modunu seçiniz.
3. Yüz Seviyesi
4. Kabinin KĘzla soĒumasĘnĘ saĒlamak için
Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç
Kava sirkülasyonu moduna getiriniz.
Kabinde istenen sĘcaklĘĒa ulaĲĘldĘĒĘnda Kava giriĲ kontrolünü tekrar Taze
Kava moduna getiriniz.
5. Azami raKatlĘk için Ian KĘzĘnĘ ve sĘcaklĘĒĘ
ayarlayĘnĘz.

05
%ilgilendirme

%ilgilendirme

OCN7050060

$UDFÕQÕ] UHWLP DQÕQGD ONHQL]GHNL NXUDOODUDJ|UH5DYH\D5\IJD]ÕLOH
GROGXUXOPXúWXU$UDFÕQÕ]DKDQJLNOLPDVR÷XWXFXVXQXQNRQXOGX÷XQXNDSXWXQLoNÕVPÕQGDEXOXQDQHWLNHWWHQ|÷UHQHELOLUVLQL]

'Ô..$7
ś SoĒutucu sistemin EakĘmĘ uygun ve
güvenli çalĘĲmayĘ saĒlamak üzere sadece eĒitimli ve sertiIikalĘ personel
taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr
ś SoĒutucu sisteme iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
mekanlarda müdaKale edilmesi gerekir
ś .lima evaporatörü (soĒutucu ünite)
asla onarĘlmamalĘ veya kullanĘlmĘĲ
veya Kurdaya ayrĘlmĘĲ Eir araçtan çĘkarĘlan ciKaz ile deĒiĲtirilmemelidir ve
yeni deĒiĲtirilen 0A& evaporatörleri
SAE Standard -242 ye uyacak Ĳekilde
sertiIikalanmĘĲ (etiketlenmiĲ) olmalĘdĘr

 .OLPDVLVWHPLQL NXOODQÕUNHQ \NVHN GÕú
VÕFDNOÕNODUGD\RNXúoÕNWÕ÷ÕQÕ]GDYH\D\R÷XQWUDILNWHKDUDUHWJ|VWHUJHVLQLGHYDPOÕ L]OH\LQL] .OLPD VLVWHPL PRWRUXQ DúÕUÕ
ÕVÕQPDVÕQD QHGHQ RODELOLU (÷HU KDUDUHW
J|VWHUJHVLPRWRUXQDúÕUÕÕVÕQGÕ÷ÕQÕJ|VWHUL\RUVDIOH\LFLIDQÕNXOODQPD\DGHYDP
HGLQL]IDNDWNOLPD\ÕNDSDWÕQÕ]
 1HPOL KDYDODUGD FDPÕ DoPDN NOLPDQÕQ
DUDo LoLQGH VX GDPODFÕNODUÕ UHWPHVLQH
QHGHQRODELOLU)D]ODPLNWDUGDVXGDPODFÕNODUÕHOHNWULNOLGRQDQÕPDKDVDUYHUHELOHFH÷LLoLQNOLPDVDGHFHFDPODUNDSDOÕ\NHQoDOÕúWÕUÕOPDOÕGÕU
.OLPDVLVWHPLoDOÕúWÕUPDLSXoODUÕ
ś EĒer araç sĘcak Kavada doĒrudan güneĲ
altĘnda park edilmiĲse araç içindeki sĘcak KavanĘn dĘĲarĘ çĘkmasĘ için kĘsa süreliĒine camlarĘ açĘnĘz.
ś Yeterli soĒutma elde edildikten sonra
iç Kava sirkülasyonundan temiz Kava
konumuna geri getiriniz.
ś YaĒmurlu veya nemli günlerde camlarĘn
içindeki nemi azaltmak için camlarĘ ve
açĘlĘr tavanĘ kapatĘp klimayĘ çalĘĲtĘrarak
araç içindeki nemi düĲürünüz.
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ś Klima çalĘĲĘrken klima kompresörü devir yaptĘkça bazen motor devrinde KaIiI
bir deĒiĲim Iark edebilirsiniz. Bu normal
bir sistem çalĘĲma özelliĒidir.
ś Sistemden azami perIormansĘ elde
edebilmek için klima sistemini Ker ay
birkaç dakikalĘĒĘna da olsa çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś Klima sistemini kullanĘrken aracĘn dĘĲĘnda yolcu taraIĘndan yere berrak su
damladĘĒĘnĘ (Katta gölcük oluĲturduĒunu) görebilirsiniz. Bu normal bir sistem
çalĘĲma özelliĒidir.
ś KlimayĘ aĲĘrĘ derecede çalĘĲtĘrĘrsanĘz
dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ ile ön camĘn sĘcaklĘĒĘ
arasĘndaki Iark ön camĘn dĘĲ yüzeyinin
buĒulanmasĘna neden olabilir bu da
mod
görüĲü engeller. Bu durumda
seçme düĒmesini veya tuĲunu konumuna ve Ian KĘzĘ kontrol düĒmesini en
düĲük KĘza ayarlayĘnĘz.

5-70

Sistem EakĘmĘ
3ROHQILOWUHVL

OIK047401L

>A@ : DĘĲ Hava >B@ : Ôç Hava Sirkülasyonu
>C@: Polen Iiltresi >D@ : Fan
>E@ : Evaporatör peteĒi >F@ : IsĘtĘcĘ PeteĒi

Bu Iiltre torpido gözünün arkasĘna takĘlĘdĘr. IsĘtma ve klima sistemi aracĘlĘĒĘyla
araca giren toz ve diĒer kirletici maddeleri
Iiltre eder.
Polen Iiltresinin bakĘm programĘna göre
bir HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan deĒiĲtirilmesi önerilmektedir. EĒer aracĘnĘz
tozlu veya bozuk yol gibi aĒĘr Ĳartlarda
kullanĘlĘyor ise polen Iiltresinin daKa sĘk
aralĘklarla kontrol edilmesi ve deĒiĲtirilmesi gerekir.
Hava akĘĲĘ azalĘrsa sistemin HY8NDAI
yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.

05
%ilgilendirme
 )LOWUH\L %DNÕP 3URJUDPÕQD J|UH GH÷LúWLULQL]
 (÷HU DUDFÕQÕ] WR]OX ER]XN \RO JLEL D÷ÕU
úDUWODUGD NXOODQÕOÕ\RU LVH SROHQ ILOWUHVLQLQGDKDVÕNDUDOÕNODUODNRQWUROHGLOPHVL
YHGH÷LúWLULOPHVLJHUHNLU
 +DYDDNÕúÕD]DOGÕ÷ÕQGDVLVWHPLQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQGHNRQWUROHGLOPHVLQL
|QHULUL]

.OLPDVRĒXWXFXJD]ĘYHNRPSUHVµU
\DĒĘPLNWDUĘQĘQNRQWURO»
SoĒutucu gazĘ miktarĘ düĲükse klimanĘn
perIormansĘ azalĘr. AĲĘrĘ doldurmak da klima sistemi üzerinde olumsuz etki yapar.
Bu nedenle klima sisteminin çalĘĲmasĘnda bir anormallik varsa sistemi HY8NDAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

'Ô..$7
DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu
gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir Aksi Kalde klima kompresörü Kasar göreEilir ve
sistemde anormal çalĘĲma meydana geleEilir +asarĘ önlemek için aracĘnĘzdaki
klima sisteminin EakĘmĘ sadece eĒitimli
ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr

UYARI
R-134a ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek EasĘnç altĘnda olduĒu için klima
sisteminin EakĘmĘ sadece eĒitimli ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr
DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu
gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir
Aksi Kalde araca ve kiĲilere zarar vereEilir

UYARI
R-1234yI ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
EasĘnç altĘnda ve KaIiI derecede yanĘcĘ olduĒu için klima sisteminin EakĘmĘ sadece
eĒitimli ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr DoĒru cins ve miktarda
yaĒ ve soĒutucu gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir
%ütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
.lima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosIere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye zararlĘdĘr %u uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olaEilir
Klima sistemi servisinin HY8NDAI yetkili
servisi taraIĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz.
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Örnek
Ǵ
A Tipi

OHYK059004

OCN7050060

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

Ǵ
B Tipi

OHYK059001

Klima soĒutucusu etiketi üzerindeki Ker
bir sembol ve teknik özelliĒin anlamĘ aĲaĒĘdaki gibidir:
1. SoĒutucu sĘnĘIĘ
2. SoĒutucu miktarĘ
3. Kompresör yaĒĘ sĘnĘIĘ
4. Dikkat
5. Alev alabilen klima gazĘ
6. Klima sistemi bakĘmĘnĘn yetkili bir tekniker taraIĘndan yapĘlmasĘ
7. Servis el kitabĘ
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05
OTOMATÔK KLÔMA KONTROL SÔSTEMÔ

OCN7050110L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sürücü taraIĘ sĘcaklĘk kontrol düĒmesi
Yolcu taraIĘ sĘcaklĘk kontrol düĒmesi
A8TO (otomatik kontrol) tuĲu
SYNC tuĲu
OFF (KAPALI) tuĲu
Ön cam buz çözücü tuĲu
Klima tuĲu
Hava giriĲ kontrol tuĲu

9. Arka cam buz çözücü tuĲu
10. Fan KĘzĘ kontrol düĒmesi
11. Mod seçim tuĲu
12. Klima kontrol bilgilendirme ekranĘ
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Otomatik ĘsĘtma ve soĒutma

- YÜKSEK : Çok kuvvetli üIleme ile KĘzlĘ
soĒutma ve ĘsĘtma saĒlayĘnĘz
- ORTA : Orta kuvvetli üIleme ile soĒutma ve ĘsĘtma saĒlayĘnĘz
- DÜìÜK : YumuĲak Kava üIlemesini terciK eden sürücüler için uygundur.
A8TO modunda sĘcaklĘĒĘ HI veya LO olarak seçtiĒinizde üIleme gücü 'YÜKSEK'
olarak ayarlanĘr.

Sürücü koltuĒu


Yolcu koltuĒu :

OCN7050112

1. A8TO düĒmesine basĘnĘz.
SeçtiĒiniz sĘcaklĘk ayarĘna göre modlar
Ian KĘzlarĘ Kava giriĲ ve klima otomatik
olarak kontrol edilir.

OCN7050114

OCN7050113

Otomatik çalĘĲma sĘrasĘnda A8TO butonuna basarak üIleme gücünü üç seviyede
kontrol edebilirsiniz.
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2. Ôstenen sĘcaklĘĒĘ ayarlamak için sĘcaklĘk
düĒmesini çeviriniz. EĒer ĘsĘ en düĲük
seviyeye (Lo) ayarlanĘrsa klima sistemi
devamlĘ çalĘĲĘr.
ś Otomatik çalĘĲmayĘ kapatmak için aĲaĒĘdaki KerKangi bir tuĲu seçiniz:
- Mod seçim tuĲu
- Ön cam buz çözücü tuĲu
(Ön cam buzbuĒu çözme Ionksiyonu
kapatmak için tuĲa bir kez daKa basĘnĘz. 'A8TO' iĲareti bilgi ekranĘnda
tekrar bir kez yanacaktĘr.)
- Fan KĘzĘ kontrol düĒmesi
Seçilen iĲlev manuel olarak kontrol
edilirken diĒer iĲlevler otomatik olarak kontrol edilir.
ś KonIorunuz için A8TO tuĲunu kullanĘnĘz
ve sĘcaklĘĒĘ 22rC'ye ayarlayĘnĘz.

05
0anuel ĘsĘtma ve soĒutma

OCN7050133

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

IsĘtma ve soĒutma sistemi A8TO tuĲuna
basĘlarak otomatik çalĘĲtĘrĘlabildiĒi gibi
manuel olarak da kontrol edilebilir. Bu
durumda sistem seçilen tuĲlarla verilen
talimata uygun çalĘĲĘr. Otomatik çalĘĲtĘrmayĘ kullanĘrken A8TO tuĲu dĘĲĘndaki bir
tuĲa basĘldĘĒĘnda seçilmeyen Ionksiyonlar otomatik olarak kontrol edilir.
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.
IsĘtma ve soĒutmanĘn etkinliĒini iyileĲtirmek için modlarĘ aĲaĒĘdaki Ĳekilde
seçiniz:
- IsĘtma:
- SoĒutma:
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
5. Fan KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
6. EĒer klima istenirse klima sistemini
açĘk konumuna getiriniz.
7. Tam otomatik çalĘĲmaya geçmek için
A8TO tuĲuna basĘnĘz.
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0RGVH¦LPL

OCN7050103
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05
øNL6HYL\HOL %'&()
Hava akĘĲĘ yüz ve yer seviyesi çĘkĘĲlarĘna
doĒru yöneltilir.
<HU6HYL\HVL $&'()
HavanĘn büyük kĘsmĘ yere küçük bir kĘsmĘ
da ön cam ile yan camlara yönlendirilir.
OCN7050115

Mod seçimi düĒmesi KavalandĘrma sistemi yoluyla KavanĘn akĘĲ yönünü kontrol
eder.
Hava akĘĲĘ çĘkĘĲ yönü aĲaĒĘdaki gibi çevrilir:

<HU%X]d|]PH $&'()
HavanĘn büyük kĘsmĘ yere ve ön cama küçük bir kĘsmĘ da yan camlara yönlendirilir.

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

5-77

KonIor Özellikleri


Ön

OCN7050116

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

OCN7050106


Arka (varsa)

OCN7050126

*|VWHUJHSDQHOLKDYDNDQDOODUÕ
Gösterge paneli Kava çĘkĘĲ kanalĘnĘn Kava
akĘĲĘ ayarlama kolu kullanĘlarak yukarĘ
aĲaĒĘ veya saĒasola doĒru yönlendirilebilir.
HavalandĘrmayĘ kapatmak için Kava kanalĘ kolunu yolcunun tersi yönünde itiniz.
HavalandĘrmayĘ açmak için Kava kanalĘ
kolunu yolcu yönünde itiniz.
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05
6ĘFDNOĘNNRQWURO»

Sürücü koltuĒu


Yolcu koltuĒu :

OCN7050117
OCN7050114

DüĒmenin saĒa doĒru çevrilmesiyle sĘcaklĘk artacaktĘr.
SĘcaklĘk düĒme sola doĒru çevrilerek
azaltĘlacaktĘr.
DüĒmeyi döndürdüĒünüz zaman sĘcaklĘk
05rC artacak veya azalacaktĘr. En düĲük
sĘcaklĘk ayarĘna alĘnĘnca klima sürekli olarak çalĘĲĘr.

6UFYH\ROFXWDUDIÕQGDNLVÕFDNOÕ÷ÕQHúLW
RODUDND\DUODQPDVÕ
ś Sürücü ve yolcu taraIĘndaki sĘcaklĘĒĘn
eĲit olarak ayarlanmasĘ için SYNC tuĲuna basĘnĘz.
ś Yolcu taraIĘndaki sĘcaklĘk sürücü taraIĘndaki sĘcaklĘk ile aynĘ olarak ayarlanĘr.
ś Sürücü taraIĘ sĘcaklĘk kontrol düĒmesini
çeviriniz. Sürücü ve yolcu taraIĘ sĘcaklĘklarĘ eĲit olarak ayarlanacaktĘr.
ś Yolcu sĘcaklĘk kontrol düĒmesini çevirirseniz SYNC ĘĲĘĒĘ devre dĘĲĘ kalĘr ve yolcu taraIĘ sĘcaklĘĒĘ ayrĘ bir Ĳekilde ayarlanabilir.
6UFYH\ROFXWDUDIÕVÕFDNOÕ÷ÕQÕQED÷ÕPVÕ]RODUDND\DUODQPDVÕ
Sürücü ve yolcu taraIĘndaki sĘcaklĘĒĘ baĒĘmsĘz olarak ayarlamak için SYNC tuĲuna tekrar basĘnĘz. DüĒme üzerindeki ĘĲĘk
sönecektir.
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6ÕFDNOÕNELULPLG|QúWUPH
Akü boĲalmĘĲ veya baĒlantĘsĘ kesilmiĲse
sĘcaklĘk modu ekranĘ Santigrat birimine
döner.
SĘcaklĘk birimini rC'dan rF'a veya rF'dan
rC'a deĒiĲtirmek için:
- Otomatik klima kontrol sistemi
OFF (KAPALI) butonuna basarken üç
saniye boyunca A8TO (OTOMATÔK) butonuna basĘnĘz.
- Gösterge Paneli - Otomatik klima kontrol sistemi
KullanĘcĘ AyarlarĘ Ɵ DiĒer Ɵ SĘcaklĘk Birimi seçeneĒine gidin.
Hem gösterge paneli LCD ekranĘndaki
Kem de klima kontrol ekranĘndaki sĘcaklĘk birimi deĒiĲecektir.

+DYDJLULĲNRQWURO»
øoKDYDVLUNODV\RQNRQXPX
Ôç Kava sirkülasyon konumu
seçildiĒinde yolcu bölmesi
içinde bulunan Kava ĘsĘtma
sistemi kanalĘyla emilir ve seçilen iĲleve baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr
veya soĒutulur.
'Õú WHPL] KDYDNRQXPX
DĘĲ (temiz) Kava konumu seçildiĒinde araç içine dĘĲarĘdan Kava alĘnĘr ve seçilen
iĲleve baĒlĘ olarak ĘsĘtĘlĘr veya
soĒutulur.
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%ilgilendirme
6LVWHPLQ |QFHOLNOH 7D]H +DYD PRGXQGD
oDOÕúWÕUÕOPDVÕ |QHULOLU øo KDYD VLUNODV\RQ
PRGXQX JHoLFLRODUDN\DOQÕ]FDJHUHNWL÷LQGHNXOODQÕQÕ]
,VÕWÕFÕQÕQøoKDYDVLUNODV\RQPRGXQGDYH
NOLPDDoÕOPDGDQX]XQVUHNXOODQÕOPDVÕ|Q
FDPÕQEX÷XODQPDVÕQDQHGHQRODELOLU
$\UÕFD øo KDYD VLUNODV\RQ PRGXQGD NOLPDQÕQX]XQVUHOLNXOODQÕPÕNDELQGHDúÕUÕ
NXUX QHPVL] ELU KDYD ROXúPDVÕQD QHGHQ
RODELOLU YH GXUD÷DQ KDYD QHGHQL\OH NIO
ELUKDYDNRNXVXRUWD\DoÕNDELOLU

UYARI
ś .lima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda uzun süre
kullanĘlmaya devam edilmesi kaEin
içindeki yolcularda uyuĲukluĒa neden
olaEilir Aksi Kalde aracĘn kontrolünü
kayEedeEilir ve kazaya neden olaEilirsiniz
ś .lima kontrol sistemi çalĘĲmasĘnĘn Ôç
Kava sirkülasyon modunda kullanĘlmaya devam edilmesi kaEin içindeki
nemin artmasĘna neden olaEilir
ś %u ön camĘn EuĒulanmasĘna ve görüĲ
seviyesinin azalmasĘna neden olaEilir
ś &amlar açĘkken ya da ĘsĘtĘcĘ veya klimayĘ AÇI. konuma getirerek uzun
süre park edilmiĲ araç içinde kalmayĘnĘz veya aracĘnĘzda uyumayĘnĘz %unu
yapmak kaEindeki karEondioksit seviyesini artĘraEilir ve Eu da ciddi raKatsĘzlĘklara veya ölüme neden olaEilir

05
)DQKĘ]ĘNRQWURO»

Klima

OCN7050119

OCN7050118

Fan devir kontrol düĒmesi çevrilerek istenen devire ayarlanabilir.
Yüksek Ian KĘzĘnda o kadar çok Kava verilir.
OFF tuĲuna basĘlmasĘ IanĘ kapatĘr.

Klima sistemini manuel olarak açmak için
AC tuĲuna basĘnĘz (düĒmenin ĘĲĘĒĘ yanar).
Klima sistemini kapatmak için tuĲa tekrar
basĘnĘz.

2)) .DSDOĘ PRGX

'Ô..$7
.ontak anaKtarĘ ON konumunda iken
IanĘ çalĘĲtĘrmak akünün EoĲalmasĘna
neden olaEilir 0otor çalĘĲtĘĒĘ zaman
IanĘ çalĘĲtĘrĘnĘz

OCN7050121

Klima kontrol sistemini kapatmak için öndeki OFF tuĲuna basĘnĘz. Ancak kontak
anaKtarĘ ON konumunda olduĒu sürece
mod ve Kava giriĲi tuĲlarĘnĘ kullanabilirsiniz.
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Sistemin çalĘĲmasĘ
+DYDODQGĘUPD

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

,VĘWPD
1. Yer Seviyesi
modunu seçiniz.
2. Hava giriĲ kontrolünü ŕTaze KavaŖ konumuna getiriniz.
3. SĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenilen
konuma getiriniz.
4. Fan KĘzĘnĘ istenen KĘza ayarlayĘnĘz.
5. ÔstendiĒi takdirde kabine girmeden
önce KavanĘn nemini alĘp ĘsĘtmak için
ĘsĘ ayar düĒmesiyle klima AÇIK konuma getirilir.
Ön cam buĒulanĘrsa Ön ve Buz Çözme
modunu veya Ön Buz Çözme
modunu seçiniz.
dDOÕúWÕUPDøSXoODUÕ
ś Toz ve istenmeyen kokularĘn KavalandĘrma sisteminden araç içine girmesini
önlemek için Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç Kava sirkülasyonu konumuna getiriniz. RaKatsĘz edici durum
geçtiĒinde araç içine taze Kava giriĲini
saĒlamak için Kava giriĲ kontrolünün
taze Kava konumuna getirilmesi gerektiĒini unutmayĘnĘz. Bu sürücünün dikkatini toparlayabilmesini ve raKat etmesini saĒlar.
ś Ön camdaki iç buĒulanmayĘ önlemek
için Kava giriĲ kontrolünü taze Kava konumuna ve Ian KĘzĘnĘ istenen konuma
getiriniz klima sistemini açĘnĘz ve sĘcaklĘk kontrol düĒmesini istenen sĘcaklĘĒa
ayarlayĘnĘz.
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Klima
Tüm HY8NDAI Klima Sistemleri R-134a
veya R-1234yI soĒutucu maddesi ile doludur.
1. AracĘ çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Klima tuĲuna basĘnĘz.
modunu seçiniz.
3. Yüz Seviyesi
4. Kabinin KĘzla soĒumasĘnĘ saĒlamak için
Kava giriĲ kontrolünü geçici olarak iç
Kava sirkülasyonu moduna getiriniz.
Kabinde istenen sĘcaklĘĒa ulaĲĘldĘĒĘnda Kava giriĲ kontrolünü tekrar Taze
Kava moduna getiriniz.
5. Azami raKatlĘk için Ian KĘzĘnĘ ve sĘcaklĘĒĘ
ayarlayĘnĘz.

%ilgilendirme

OCN7050060

$UDFÕQÕ] UHWLP DQÕQGD ONHQL]GHNL NXUDOODUDJ|UH5DYH\D5\IJD]ÕLOH
GROGXUXOPXúWXU$UDFÕQÕ]DKDQJLNOLPDVR÷XWXFXVXQXQNRQXOGX÷XQXPRWRUE|OPHVLQLQ|QNÕVPÕQGDEXOXQDQHWLNHWWHQ|÷UHQHELOLUVLQL]

05
'Ô..$7
ś SoĒutucu sistemin EakĘmĘ uygun ve
güvenli çalĘĲmayĘ saĒlamak üzere sadece eĒitimli ve sertiIikalĘ personel
taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr
ś SoĒutucu sisteme iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
mekanlarda müdaKale edilmesi gerekir
ś .lima evaporatörü (soĒutucu ünite)
asla onarĘlmamalĘ veya kullanĘlmĘĲ
veya Kurdaya ayrĘlmĘĲ Eir araçtan çĘkarĘlan ciKaz ile deĒiĲtirilmemelidir ve
yeni deĒiĲtirilen 0A& evaporatörleri
SAE Standard -242 ye uyacak Ĳekilde
sertiIikalanmĘĲ (etiketlenmiĲ) olmalĘdĘr

%ilgilendirme
 .OLPD VLVWHPLQL NXOODQÕUNHQ \NVHN GÕú
VÕFDNOÕNODUGD\RNXúoÕNWÕ÷ÕQÕ]GDYH\D\R÷XQWUDILNWHKDUDUHWJ|VWHUJHVLQLGHYDPOÕ L]OH\LQL] .OLPD VLVWHPL PRWRUXQ DúÕUÕ
ÕVÕQPDVÕQD QHGHQ RODELOLU (÷HU KDUDUHW
J|VWHUJHVLPRWRUXQDúÕUÕÕVÕQGÕ÷ÕQÕJ|VWHUL\RUVDIOH\LFLIDQÕNXOODQPD\DGHYDP
HGLQL]IDNDWNOLPD\ÕNDSDWÕQÕ]
 1HPOL KDYDODUGD FDPÕ DoPDN NOLPDQÕQ
DUDo LoLQGH VX GDPODFÕNODUÕ UHWPHVLQH
QHGHQRODELOLU)D]ODPLNWDUGDVXGDPODFÕNODUÕHOHNWULNOLGRQDQÕPDKDVDUYHUHELOHFH÷LLoLQNOLPDVDGHFHFDPODUNDSDOÕ\NHQoDOÕúWÕUÕOPDOÕGÕU

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

.OLPDVRĒXWXFXJD]ĘYHNRPSUHVµU
\DĒĘPLNWDUĘQĘQNRQWURO»

3ROHQILOWUHVL

SoĒutucu gazĘ miktarĘ düĲükse klimanĘn perIormansĘ azalĘr. AĲĘrĘ dolum aynĘ
zamanda klima sisteminin perIormansĘnĘ düĲürür. Bu nedenle klima sisteminin
çalĘĲmasĘnda bir anormallik varsa sistemi
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

'Ô..$7
OIK047401L

>A@ : DĘĲ Hava >B@ : Ôç Hava Sirkülasyonu
>C@: Polen Iiltresi >D@ : Fan
>E@ : Evaporatör peteĒi >F@ : IsĘtĘcĘ PeteĒi

Torpido gözünün arkasĘnda bulunan polen Iiltresi ĘsĘtma ve klima sistemi aracĘlĘĒĘ ile araca giren toz veya diĒer kirletici
maddeleri Iiltre eder.
EĒer toz veya diĒer kirletici maddeler zaman içinde Iiltrede birikme yaparsa Kava
kanallarĘndan gelen Kava azalabilir böylece dĘĲ (temiz) Kava konumu seçilmiĲ olsa
bile ön camĘn iç taraIĘnda nemlenmeye
neden olabilir.
Bu durumda polen Iiltresini HY8NDAI
yetkili servisinde deĒiĲtirtmenizi öneririz.

%ilgilendirme
ś )LOWUH\L %DNÕP 3URJUDPÕQD J|UH GH÷LúWLULQL]
 (÷HU DUDFÕQÕ] WR]OX ER]XN \RO JLEL D÷ÕU
úDUWODUGD NXOODQÕOÕ\RU LVH SROHQ ILOWUHVLQLQGDKDVÕNDUDOÕNODUODNRQWUROHGLOPHVL
YHGH÷LúWLULOPHVLJHUHNLU
ś +DYDDNÕúÕD]DOGÕ÷ÕQGDVLVWHPLQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQGHNRQWUROHGLOPHVLQL
|QHULUL]
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DoĒru cins ve miktarda yaĒ ve soĒutucu
gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir Aksi Kalde klima kompresörü Kasar göreEilir ve
sistemde anormal çalĘĲma meydana geleEilir +asarĘ önlemek için aracĘnĘzdaki
klima sisteminin EakĘmĘ sadece eĒitimli
ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr

UYARI
R-134a ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek EasĘnç altĘnda olduĒu için klima
sisteminin EakĘmĘ sadece eĒitimli ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr
%ütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
.lima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosIere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye zararlĘdĘr %u uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olaEilir

05
UYARI
R-1234yI ile doldurulmuĲ araçlar
SoĒutucu gazĘ çok yüksek
EasĘnç altĘnda ve KaIiI derecede yanĘcĘ olduĒu için klima sisteminin EakĘmĘ sadece
eĒitimli ve sertiIikalĘ teknisyenler taraIĘndan yapĘlmalĘdĘr DoĒru cins ve miktarda
yaĒ ve soĒutucu gaz kullanĘlmasĘ çok önemlidir
%ütün klima gazlarĘ uygun ekipmanla
taKliye edilmelidir
.lima gazlarĘnĘn doĒrudan atmosIere
KavalandĘrĘlmasĘ insana ve çevreye zararlĘdĘr %u uyarĘlara dikkat edilmemesi
ciddi yaralanmalara neden olaEilir


Örnek
Ǵ
A Tipi

OHYK059004

Ǵ
B Tipi

OHYK059001

OCN7050060

.OLPDVR÷XWXFXHWLNHWL
AracĘnĘza Kangi klima soĒutucusunun konulduĒunu motor bölmesinin ön kĘsmĘnda
bulunan etiketten öĒrenebilirsiniz.

Klima soĒutucusu etiketi üzerindeki Ker
bir sembol ve teknik özelliĒin anlamĘ aĲaĒĘdaki gibidir:
1. SoĒutucu sĘnĘIĘ
2. SoĒutucu miktarĘ
3. Kompresör yaĒĘ sĘnĘIĘ
4. Dikkat
5. Alev alabilen klima gazĘ
6. Klima sistemi bakĘmĘnĘn yetkili bir tekniker taraIĘndan yapĘlmasĘ
7. Servis el kitabĘ
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ÖN CAM %UZ ÖZME VE %UÍU *ÔDERME
UYARI
Ön cam ĘsĘtmasĘ
AĲĘrĘ nemli Kavalarda soĒutma çalĘĲĘrken
veya
konumunu kullanmayĘnĘz
DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘ ile ön camĘn sĘcaklĘĒĘ
arasĘndaki Iark ön camĘn dĘĲ yüzeyinin
EuĒulanmasĘna neden olaEilir Eu da görüĲü engeller %u durumda mod seçme
konumuna ve
düĒmesini veya tuĲunu
Ian KĘzĘ kontrol düĒmesini veya tuĲunu
en düĲük KĘz konumuna alĘnĘz
ś Maksimum buz çözme perIormansĘ istendiĒinde sĘcaklĘk kontrol tuĲunu (tamamen saĒa doĒru çevirerek) en sĘcak
ayara getiriniz ve Ian KĘzĘ kontrolü tuĲunu en yükseĒe ayarlayĘnĘz.
ś Buz çözme veya buĒu giderme sĘrasĘnda yere sĘcak Kava üIlenmesi istenirse
mod ayarĘnĘ yer buz çözme konumuna
ayarlayĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ Kareket ettirmeden önce ön
camdaki arka camdaki dĘĲ dikiz aynalarĘnda ve bütün yan camlardaki kar ve
buzlarĘ temizleyiniz.
ś IsĘtma ve buz çözme verimini yükseltmek ve ön camĘn içten buĒulanma olasĘlĘĒĘnĘ azaltmak için motor kaputunda
ve kaportadaki Kava giriĲleri çevresinde
bulunan buz ve karlarĘ temizleyiniz.
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0anuel klima kontrol sistemi

QFDPĘQL¦LQGHNLEXĒX\XJLGHUPHN
L¦LQ

Ŷ Type A

Ŷ Type B

OCN7050122

>A@ : A Tipi >B@ : B Tipi

1. 0 konumu dĘĲĘnda bir Ian KĘzĘnĘ seçiniz.
2. Ôstenen sĘcaklĘĒĘ seçiniz.
veya
olarak seçiniz.
3. Konumu
4. Temiz Kava modu otomatik olarak seçikonumu
lecektir. Ôlave olarak eĒer
seçilirse klima otomatik (varsa) olarak
çalĘĲĘr.
Klima ve temiz Kava otomatik olarak seçilmezse ilgili tuĲlara el ile basĘnĘz.

05
QFDPĘQGĘĲĘQGDNLEX]ODQPD\Ę
JLGHUPHNL¦LQ

Ŷ Type A

Otomatik klima kontrol sistemi

QFDPĘQL¦LQGHNLEXĒX\XJLGHUPHN
L¦LQ

Ŷ Type B

OCN7050123

>A@ : A Tipi >B@ : B Tipi

1. Fan devrini (tamamen saĒa doĒru çevirerek) en yüksek konuma ayarlayĘnĘz.
2. SĘcaklĘk kontrolünü en yüksek sĘcaklĘĒa
getiriniz.
konumunu seçiniz.
3.
4. Temiz Kava ve klima (varsa) otomatik
olarak seçilecektir.

OCN7050124L

1.
2.
3.
4.

Ôstenen Ian KĘzĘnĘ seçiniz.
Ôstenen sĘcaklĘĒĘ seçiniz.
) basĘnĘz.
Buz çözme tuĲuna (
AlgĘlanan dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘna göre klima çalĘĲtĘrĘlĘr dĘĲ temiz Kava ve yüksek
Ian KĘzĘ otomatik olarak seçilir.
Klimada temiz Kava modu ve yüksek Ian
KĘzĘ otomatik olarak seçilmezse ilgili düĒmeleri veya tuĲlarĘ el ile ayarlayĘnĘz.
konumu seçilecek olursa düĲük Ian
KĘzĘ yüksek Ian KĘzĘna yükseltilir.
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QFDPĘQGĘĲĘQGDNLEX]ODQPD\Ę
JLGHUPHNL¦LQ

OCN7050125L

1. Fan KĘzĘnĘ en yüksek konuma getiriniz.
2. SĘcaklĘk ayarĘnĘ aĲĘrĘ sĘcak (HI) konumuna alĘnĘz.
) basĘnĘz.
3. Buz çözme tuĲuna (
4. AlgĘlanan dĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘna göre klima devreye girer ve otomatik olarak
temiz Kava modu seçilir.
konumu seçilecek olursa düĲük Ian
KĘzĘ yüksek Ian KĘzĘna yükseltilir.

%uĒu giderme çalĘĲma prensiEi
(varsa)
Ön camĘn içten buĒulanmasĘ olasĘlĘĒĘnĘ
azaltmak için klimanĘn Kava giriĲleri
konumlarĘ gibi bazĘ belirli koĲulveya
lara göre otomatik olarak kontrol edilir.
BuĒu giderme iĲlevini iptal etmek veya
tekrar açmak için aĲaĒĘdakileri yapĘnĘz

5-88

0DQXHONOLPDNRQWUROVLVWHPL
1. Kontak anaKtarĘnĘ ON konumuna getiriniz.
2. Buz çözme modunu ( ) seçiniz.
3. Hava giriĲ kontrol tuĲuna 3 saniye
içinde en az 5 kez basĘnĘz. Buz çözme
modu ( ) seçildikten sonra iĲlem 10
saniye içinde tamamlanmalĘdĘr.
Hava giriĲ tuĲundaki LED göstergesi buĒu
giderme mantĘĒĘnĘn devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnĘ göstermek için 3 kez yanĘp sönecektir.
BuĒu giderme mantĘĒĘnĘ tekrar etkinleĲtirmek için adĘmlarĘ tekrarlayĘnĘz.
Akü boĲalmĘĲ veya baĒlĘ deĒilse sistem
buĒu giderme modunda olacak Ĳekilde
sĘIĘrlanacaktĘr.

2WRPDWLNNOLPDNRQWUROVLVWHPL
1. Kontak anaKtarĘnĘ ON konumuna getiriniz.
) basĘnĘz.
2. Buz çözme tuĲuna (
3. Klima tuĲuna (AC) basarken Kava giriĲi kontrol tuĲuna 3 saniye içinde en az
5 kez basĘnĘz.
Otomatik klima kontrolü bilgi ekranĘ buĒu
giderme mantĘĒĘnĘn devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘĒĘnĘ göstermek için 3 kez yanĘp söner.
BuĒu giderme mantĘĒĘnĘ tekrar etkinleĲtirmek için adĘmlarĘ tekrarlayĘnĘz.
Akü boĲalmĘĲ veya baĒlĘ deĒilse sistem
buĒu giderme modunda olacak Ĳekilde
sĘIĘrlanacaktĘr.

05
Otomatik EuĒu giderme sistemi
(sadece otomatik klima kontrol
sistemi varsa)

OCN7050061

Otomatik buĒu giderme sistemi ön camĘn iç taraIĘndaki buĒulanmayĘ otomatik
Ĳekilde algĘlayarak ön camĘn iç taraIĘnĘn
buĒulanma olasĘlĘĒĘnĘn azalmasĘna yardĘm
eder.
IsĘtĘcĘ veya klima sistemi devrede olduĒunda otomatik buĒu giderme sistemi
çalĘĲĘr.
Otomatik buĒu giderme sistemi
çalĘĲtĘĒĘnda gösterge yanar.
Araçta yüksek miktarda nem algĘlanĘrsa
Otomatik BuĒu Giderme Sistemi etkinleĲtirilecektir.

AĲaĒĘdaki adĘmlar otomatik olarak gerçekleĲtirilecektir:
1.
AC düĒmesi otomatik olarak açĘAdĘm) lacaktĘr.
2.
DĘĲ Kava sĘcaklĘĒĘnĘn düĲük olduAdĘm) Ēu durumlarda Kava giriĲ kontrolu
Temiz Kava moduna deĒiĲecektir.
3.
Ön camdaki Kava akĘĲĘnĘ doĒruAdĘm) dan yönlendirmek için mod buz
çözme moduna deĒiĲtirilecektir.
Fan KĘzĘ arttĘrĘlacaktĘr.
4.
AdĘm)
2WRPDWLN%X÷X*LGHUPH6LVWHPLQLLSWDOHWPHN\DGDVÕIÕUODPDNLoLQ
Kontak anaKtarĘ ON konumunda iken Ön
cam buz çözme tuĲuna 3 saniye basĘnĘz.
Otomatik buĒu giderme sistemi devre dĘĲĘ
bĘrakĘldĘĒĘnda buz çözücü düĒmesi göstergesi 3 kez yanĘp söner.
Otomatik buĒu giderme sistemi sĘIĘrlandĘĒĘnda buz çözücü düĒmesi göstergesi
sinyal vermeden 6 kez yanĘp söner.

%ilgilendirme
 .OLPD RWRPDWLN EX÷X JLGHUPH VLVWHPL
WDUDIÕQGDQ DoÕOGÕ÷ÕQGD NOLPD\Õ NDSDWPDNLVWHUVHQL]J|VWHUJHNHUH\DQÕSV|QHUYHNOLPDNDSDWÕOPD]
 9HULPOLYHHWNLOLROPDVÕQÕVD÷ODPDNLoLQ
2WRPDWLN EX÷X JLGHUPH VLVWHPL oDOÕúÕUNHQLoKDYDVLUNODV\RQXQXVHoPH\LQL]
 2WRPDWLN%X÷X*LGHUPH6LVWHPLoDOÕúÕUNHQIDQKÕ]ÕD\DUG÷PHVLVÕFDNOÕND\DU
G÷PHVLYHKDYDJLULúNRQWUROG÷PHOHULQLQWPGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOÕU
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'Ô..$7
Sürücü taraIĘndaki ön camĘn üst ucunda
Eulunan sensör muKaIazasĘnĘ çĘkartmayĘnĘz
Sistem parçalarĘnda garanti kapsamĘnda
karĲĘlanmayacak Kasar oluĲaEilir

%uz çözme

%ilgilendirme

'Ô..$7
Arka camĘn iç yüzeyine yapĘĲtĘrĘlmĘĲ olan
iletkenlere zarar vermemek için camĘ
temizlerken asla keskin aletler veya
aĲĘndĘrĘcĘ içeren cam temizleyiciler kullanmayĘnĘz

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

$UNDFDPEX]¦µ]PH

OCN7050136L

Buz çözme Ionksiyonu motor çalĘĲĘrken
camĘ ĘsĘtarak arka camĘn iç ve dĘĲ taraIĘndaki buzlanmayĘ veya buĒuyu giderir.

5-90

ś Arka cam buz çözme iĲlemini çalĘĲtĘrmak için kumanda panelinin orta yüzünde bulunan arka cam buz çözücü
düĒmesine basĘnĘz. Buz çözücü AÇIK
konumdayken arka cam buz çözücü
düĒmesinin üzerindeki ĘĲĘk yanar.
ś Buz çözücüyü kapatmak için arka cam
buz çözücü düĒmesine tekrar basĘnĘz.

 $UNDFDP]HULQGH\R÷XQNDUELULNPHVL
YDUVDEX]o|]F\oDOÕúWÕUPDGDQ|QFH
NDUÕWHPL]OH\LQL]
 $UNDFDPEX]o|]FV\DNODúÕNGDNLNDVRQUDYH\DNRQWDNNDSDOÕNRQXPGD
LNHQRWRPDWLNRODUDN/2&.2))NRQXPXQDJHoHU

'ĘĲD\QDEX]¦µ]»F»V» YDUVD
AracĘnĘzda dĘĲ ayna buz çözücü sistemi
varsa sistem arka cam buz çözücüyü çalĘĲtĘrdĘĒĘnĘz anda çalĘĲĘr.

05
KLÔMA KONTROL ÔLAVE ÖZELLÔKLERÔ
AçĘlĘr tavan iç Kava sirkülasyonu
(varsa)
AçĘlĘr tavan açĘldĘĒĘnda dĘĲ (temiz) Kava
konumu otomatik olarak seçilecektir. Bu
deIa Kava giriĲ kontrol tuĲuna basarsanĘz iç Kava konumu seçilir ancak 3 dakika sonra dĘĲ (taze) Kava konumuna geçer.
AçĘlĘr tavan kapalĘ olduĒunda Kava giriĲ
konumu seçilmiĲ olan oriMinal konuma
geri döner.

Otomatik .onIor .ontrolü (yalnĘz
sürücü koltuĒu için) (varsa)
Sürücü koltuĒu ĘsĘtĘcĘsĘ KavalandĘrmalĘ
koltuk ve ĘsĘtmalĘ direksiyon simidinin sĘcaklĘĒĘ motor çalĘĲtĘĒĘ sĘrada aracĘn iç ve
dĘĲ sĘcaklĘĒĘna baĒlĘ olarak otomatik olarak kontrol edilir.
Bu Ionksiyon bilgi ve eĒlence sistemi ekranĘnda Ayarlar menüsünden etkinleĲtirilerek kullanĘlabilir. Seçiniz:
- Tüm menüler Ɵ Ayarlar Ɵ Araç Ɵ IsĘtmalĘ
 HavalandĘrmalĘ Özellikler
Otomatik .onIor .ontrolüne ait daKa
Iazla detay için 3 Eölümdeki .oltuk
IsĘtĘcĘlarĘ ve KavalandĘrmalĘ koltuk ve 5
Eölümdeki IsĘtmalĘ Direksiyon Simidi
konusuna EakĘnĘz

Otomatik KavalandĘrma (varsa)
Klima sistemi Ôç Kava sirkülasyon modu
seçiliyken belli bir süre (yaklaĲĘk 30 dakika) düĲük sĘcaklĘkta çalĘĲtĘĒĘnda sistem
otomatik olarak taze Kava modunu seçer.

2WRPDWLNKDYDODQGĘUPDQĘQLSWDO
HGLOPHVL\DGDWHNUDU¦DOĘĲWĘUĘOPDVĘ
Klima sistemi devredeyken Yüz Seviyesi
modunu seçiniz ve AC tuĲuna basarken iç Kava sirkülasyonu tuĲuna en az 5
kez 3 saniye süreyle basĘnĘz.
Otomatik KavalandĘrma iptal edildiĒinde
gösterge 3 kere yanĘp söner. Otomatik
KavalandĘrma tekrar çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda gösterge 6 kere yanĘp söner.
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EìYA SAKLAMA %ÖLMELERÔ
UYARI

Orta konsol saklama Eölmesi

Araçta çakmak propan tüpü veya diĒer
yanĘcĘ/patlayĘcĘ maddeleri asla tutmayĘnĘz Araç uzun sürelerle yüksek sĘcaklĘĒa
maruz kaldĘĒĘ takdirde Eu maddeler tutuĲaEilir ve/veya patlayaEilir

UYARI
SürüĲ esnasĘnda Eu gözlerin kapaklarĘnĘ
DAÔ0A güvenli Ĳekilde kapalĘ tutunuz
AracĘn içindeki eĲyalar araç KĘzĘ ile aynĘ
KĘzda Kareket eder Aniden durur veya
viraM alĘrsanĘz veya Eir çarpĘĲma olursa
eĲyalar kaEin içinde uçuĲaEilir ve eĒer
sürücüye veya Eir yolcuya çarparsa yaralanmaya neden olaEilir

'Ô..$7

OCN7050062

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

Torpido gözü

OlasĘ KĘrsĘzlĘk olaylarĘndan sakĘnmak için
deĒerli eĲyalarĘnĘzĘ Eu Eölmelerde EĘrakmayĘnĘz

OCN7050064

Açmak için:
Kolu (1) çekiniz.

UYARI
.ullandĘktan sonra torpido gözünü DAÔ0A kapatĘnĘz
AçĘk Eir torpido gözü kapaĒĘ Eir kaza durumunda yolcunun emniyet kemerini
takmĘĲ olsa Eile ciddi Ĳekilde yaralanmasĘna neden olaEilir
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05
Ô ÖZELLÔKLER
.üllük (varsa)

%ardak tutucu (varsa)
Q

OPDE046419

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

OCN7050065

$UND

UYARI
.üllük kullanĘmĘ
Yanan sigaralarĘn veya kiEritlerin diĒer
yanĘcĘ maddelerle Eirlikte küllüklere konulmasĘ yangĘna yol açaEilir
OCN7050066

Bardaklar veya küçük meĲrubat kutularĘ
bardak tutucusuna yerleĲtirilebilir.
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UYARI
ś %ardak tutucusunu kullanĘrken içeceĒinizin dökülmesini önlemek için
ani kalkĘĲ ve Irenden kaçĘnĘnĘz SĘcak
sĘvĘ dökülecek olursa kendinizi yakaEilirsiniz %u tür yanmalar sürücünün
kontrolü kayEetmesi sonucunda kazaya neden olaEilir
ś Ôçinde sĘcak sĘvĘ Eulunan kapaksĘz ve
saEitlenmemiĲ EardaklarĘ ĲiĲeleri
meĲruEat kutularĘnĘ vs araç Kareket
Kalindeyken Eardak tutucusuna koymayĘnĘz Ani duruĲ ve çarpĘĲma sĘrasĘnda yaralanmalara neden olaEilir
ś %ardak tutucularĘnda sadece yumuĲak Eardak kullanĘnĘz Sert malzemeler
kaza sĘrasĘnda yaralanmanĘza neden
olur

UYARI
Ôçecek ĲiĲelerini veya kutularĘnĘ direkt
gün ĘĲĘĒĘndan uzakta tutunuz sĘcak
araçta EunlarĘ EulundurmayĘnĘz PatlayaEilirler

'Ô..$7
ś Ôçeceklerin etraIa dökülmesini önlemek için sürüĲ sĘrasĘnda kapaklarĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz SĘvĘlar dökülürse
aracĘn elektrik/elektronik sistemine
gireEilir ve elektrikli/elektronik parçalarda Kasar yapaEilir
ś EtraIa saçĘlan sĘvĘlarĘ temizlerken
Eardak tutucuyu yüksek ĘsĘ ile kurutmayĘnĘz %u Eardak tutucusuna Kasar
vereEilir

5-94

GüneĲlik

OIG046437

GüneĲliĒi kullanmak için aĲaĒĘ doĒru çekiniz.
GüneĲliĒi yan camda kullanmak için aĲaĒĘ
doĒru çekiniz desteĒinden (1) çĘkartĘnĘz
ve yana (2) çeviriniz.
MakyaM aynasĘnĘ kullanmak için güneĲliĒi
aĲaĒĘya çekiniz ve aynanĘn kapaĒĘnĘ (3)
kaydĘrĘnĘz.
SiperliĒi ileri veya geriye doĒru (4 varsa)
iKtiyaç doĒrultusunda ayarlayĘnĘz. Biletleri
koymak için bilet tutucuyu (5) kullanĘnĘz.
KullandĘktan sonra makyaM aynasĘnĘn kapaĒĘnĘ iyice kapatĘnĘz ve güneĲliĒi oriMinal
yerine getiriniz.

UYARI
GüvenliĒiniz için güneĲliĒi kullanĘrken
görüĲünüzü engellemeyiniz

'Ô..$7
%ilet tutucuya Eirkaç Eileti Eir seIerde
koymayĘnĘz %u durum Eilet tutucunun
Kasar görmesine neden olaEilir

05
'Ô..$7

Güç çĘkĘĲĘ

OCN7050068

Güç çĘkĘĲĘ aracĘn elektrikli sistemleri ile
kullanĘlmak üzere tasarlanmĘĲ cep teleIonu veya diĒer ciKazlara güç beslemek için
tasarlanmĘĲtĘr.
Bu ciKazlar motor çalĘĲĘrken 180 W'dan
(Watt) daKa az bir güç çekmelidir.

UYARI
Elektrik çarpmalarĘndan sakĘnĘnĘz ParmaĒĘnĘzĘ veya yaEancĘ Eir maddeyi (pim
vE) güç çĘkĘĲĘna sokmayĘnĘz veya güç çĘkĘĲĘna Ęslak elle dokunmayĘnĘz

Güç çĘkĘĲĘnĘn Kasar görmesini önlemek
için
ś Güç çĘkĘĲĘnĘ yalnĘz motor çalĘĲĘrken
kullanĘnĘz ve kullandĘktan sonra aksesuarlarĘ güç çĘkĘĲĘndan çĘkartĘnĘz
0otor dururken aksesuarlarĘn uzun Eir
süre güç çĘkĘĲĘna takĘlĘ kalmasĘ akünün
EoĲalmasĘna neden olaEilir
ś YalnĘz 1: dan (:att) az güç çeken
12 V elektrikli aksesuarlarĘ kullanĘnĘz
ś Güç çĘkĘĲĘnĘ kullanĘrken klimayĘ veya
ĘsĘtĘcĘyĘ en düĲük konumunda çalĘĲtĘrĘnĘz
ś .ullanmadĘĒĘnĘz zaman kapaĒĘ kapatĘnĘz
ś %azĘ elektronik aygĘtlar aracĘn güç
çĘkĘĲĘna EaĒlandĘklarĘnda elektronik
parazite neden olaEilir %u aygĘtlar
aracĘnĘzda kullanĘlan diĒer elektronik
sistemlerde veya aygĘtlarda aĲĘrĘ parazit ve arĘzalara neden olaEilmektedir
ś )iĲi sonuna kadar itiniz Ôyi temas saĒlanamazsa IiĲ aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir veya sigorta ataEilir
ś Ters akĘm korumasĘ olan pilli elektrik/
elektronik aygĘtlarĘ takĘnĘz Aksi Kalde
pildeki akĘm aracĘn elektrik/elektronik
sistemine akar ve sistem arĘzasĘna neden olaEilir
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US% ĲarM ciKazĘ (varsa)

.aElosuz cep teleIonu ĲarM
sistemi (varsa)

OCN7050069

8SB ĲarM portu sürücü koltuĒu ve ön yolcu koltuĒu arasĘnda konsol kutusu içerisinde bulunmaktadĘr. 8SB ĲarM ciKazĘnĘ
8SB giriĲine takĘp akĘllĘ teleIon veya tablet
bilgisayarĘnĘzĘ ĲarM edebilirsiniz.
ś ìarM durumuĲarM tamamlanma mesaMĘ
akĘllĘ teleIon veya tablet bilgisayarĘn ekranĘnda görünür.
ś AkĘllĘ teleIon veya tablet bilgisayarlar
ĲarM iĲlemi esnasĘnda ĘsĘnabilir. Bu durum ĲarM sisteminde bir arĘza olduĒunu
göstermez.
ś FarklĘ bir ĲarM yöntemi kullanan akĘllĘ teleIon veya tablet bilgisayarlar düzgün
ĲarM edilemeyebilir. Bu durumda ciKazĘnĘzĘn özel ĲarM aletini kullanĘnĘz.
ś ìarM ucu sadece bir ciKazĘ ĲarM etmek
içindir. ìarM giriĲini ses dosyasĘ OYNATMAK veya bilgi ve eĒlence sisteminde
görüntü oynatmak için kullanmayĘnĘz.
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OCN7050070

>A@ : ìarM etme alanĘna

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

%LUFHSWHOHIRQXQXĲDUMHWPHNL¦LQ
Kablosuz cep teleIonu ĲarM sistemi yalnĘzca kablosuz ĲarM özellikli cep teleIonlarĘnĘ
( ) ĲarM etmek için kullanĘlabilir. TeleIonunuzun kablosuz ĲarM özelliĒi teknoloMisini
destekleyip desteklemediĒini öĒrenmek
için cep teleIonu aksesuar kapaĒĘndaki
etiketi okuyunuz veya cep teleIonu üreticinizin Zeb sitesine bakĘnĘz.
Kablosuz ĲarM ünitesine kablosuz ĲarM özellikli bir cep teleIonu koyduĒunuzda kablosuz ĲarM iĲlemi baĲlar.
1. AkĘllĘ anaKtar daKil diĒer eĲyalarĘ kablosuz ĲarM ünitesinde tutmayĘnĘz. Bunu
yapmazsanĘz kablosuz ĲarM iĲlemi kesilebilir. Cep teleIonunu ĲarM alanĘnĘn
merkezine koyunuz.

05
2. ìarM iĲlemi baĲladĘĒĘnda bilgi-eĒlence
sistemi ekranĘnda bir ĲarM simgesi görünür. Öte yandan bilgi-eĒlence sistemi ekran tipine baĒlĘ olarak kablosuz
ĲarM simgesi gösterilmeyebilir AyrĘntĘlar
için bilgi eĒlence sistemi Zeb kĘlavuzuna bakĘn.
3. Kablosuz ĲarM özelliĒini gösterge panelindeki KullanĘcĘ AyarlarĘ modundan
açĘp kapatabilirsiniz. DaKa Iazla bilgi
için bu Bölümde ŕLCD ModlarĘnaŖ bakĘnĘz.
Ön kapĘ açĘk ve Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma butonu OFF (KAPALI) konuma geldikten ve ön kapĘ açĘldĘktan sonra teleIon ĲarM
ünitesinde Kala açĘk ise sistem LCD ekranda görüntülenen bir mesaMla sizi uyarĘr.
BazĘ üreticilerin cep teleIonlarĘnda cep
teleIonu kablosuz ĲarM ünitesinin üzerinde bĘrakĘlsa bile sistem sizi uyarmayabilir.
Bu bazĘ cep teleIonlarĘnĘn özelliklerinden
kaynaklanmakta olup kablosuz cep teleIonu ĲarM sisteminde bir sorun yoktur.

'Ô..$7
ś .aElosuz cep teleIonu ĲarM sistemi
kaElosuz ĲarM özelliĒi ( ) için doĒrulamasĘ yapĘlmayan teleIonlarda desteklenmeyeEilir
ś &ep teleIonunuzu ĲarM matĘnĘn üzerine
yerleĲtirirken en iyi ĲarM perIormansĘ için teleIonu matĘn tam ortasĘna
yerleĲtiriniz TeleIonunuz yan taraIta
kalĘrsa ĲarM etme iĲlemi daKa yavaĲ
gerçekleĲeEilir ve EazĘ durumlarda teleIon Iazla ĘsĘnaEilir
ś 0otorun çalĘĲmasĘ veya kapĘlarĘn açĘlmasĘ/kapanmasĘ giEi EazĘ durumlarda Uzaktan .umandalĘ AnaKtar veya
AkĘllĘ AnaKtar özelliĒi kullanĘldĘĒĘ zaman kaElosuz ĲarM iĲlemi geçici olarak
duraEilir
ś .aElosuz cep teleIonu ĲarM sisteminin
iç sĘcaklĘĒĘ normal olmayan Eir Ĳekilde
artarsa kaElosuz ĲarM iĲlemi geçici olarak duraEilir SĘcaklĘk Eelli Eir seviyeye
düĲtüĒünde kaElosuz ĲarM iĲlemi yeniden EaĲlar
ś .aElosuz cep teleIonu ĲarM sistemi ile
cep teleIonu arasĘna Eozuk para giEi
metal Eir eĲya girdiĒinde kaElosuz ĲarM
iĲlemi geçici olarak duraEilir
ś .endine özgü koruma özelliĒi olan
EazĘ cep teleIonlarĘ için kaElosuz ĲarM
KĘzĘ azalaEilir ve kaElosuz ĲarM duraEilir
ś &ep teleIonunun kalĘn Eir kĘlĘIĘ varsa
kaElosuz ĲarM mümkün olmayaEilir
ś &ep teleIonu ĲarM alanĘna tam olarak
temas etmezse kaElosuz ĲarM iĲlemi
düzgün çalĘĲmayaEilir
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ś %azĘ manyetik ciKazlar (kredi kartlarĘ
teleIon kartlarĘ geçiĲ kartlarĘ ve Eiletler) kaElosuz ĲarM iĲlemi kullanĘlĘrken
zarar göreEilir
ś .aElosuz ĲarM Ionksiyonu olmayan Eir
teleIon ya da metalik Eir nesne ĲarM alanĘnĘn üzerine konulursa KaIiI Eir ses
duyulaEilir %u KaIiI ses ĲarM alanĘna
yerleĲtirilen nesnenin aracĘn algĘlama
uygunluĒundan kaynaklanmaktadĘr
%u durum aracĘnĘzĘ ya da teleIonunuzu KerKangi Eir Ĳekilde etkilemez

%ilgilendirme
.RQWDNDQDKWDUÕ/2&.2))NRQXPXQGD
LNHQúDUMLúOHPLGHGXUXU

Saat
UYARI
Saati sürüĲ sĘrasĘnda ayarlamayĘnĘz Direksiyon Kakimiyetinizi kayEedeEilir ve
ciddi yaralanmalara ya da kazalara neden olaEilirsiniz
DaKa Iazla Eilgi için aracĘnĘzla Eirlikte
ayrĘca verilen kĘlavuza EakĘnĘz

Çakmak (varsa)

OCN7050140L

ÇakmaĒĘn kullanĘlmasĘ için kontak ACC
veya ON konumunda olmalĘdĘr.
ÇakmaĒĘ sonuna kadar yuvasĘna itiniz.
Çakmak ĘsĘndĘĒĘnda dĘĲarĘ atĘlĘr ve KazĘr
konuma gelir.
DeĒiĲim için kullanacaĒĘnĘz parçalarĘ
HY8NDAI yetkili servisinden temin etmenizi öneririz.

UYARI
ś Çakmak ĘsĘndĘktan sonra EasĘlĘ tutmaya devam etmeyiniz Aksi Kalde aĲĘrĘ
ĘsĘnaEilir
ś Çakmak 3 saniye içinde dĘĲarĘ IĘrlamazsa aĲĘrĘ ĘsĘnmaya engel olmak için
çekerek çĘkartĘnĘz
ś ÇakmaĒĘn soketine yaEancĘ nesneler
sokmayĘnĘz ÇakmaĒa zarar vereEilir

'Ô..$7
Çakmak yuvasĘnda yalnĘz oriMinal +YUNDAI otomoEil çakmaĒĘ veya aracĘnĘz için
Eelirtilen eĲdeĒerdeki muadili kullanĘlmalĘdĘr Çakmak yuvasĘna takĘlaEilecek
aksesuarlar (tĘraĲ makinesi elektrik süpürgesi kaKve ĘsĘtĘcĘsĘ giEi) yuvaya zarar
vereEilir veya elektrik arĘzalarĘna neden
olaEilir
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05
Palto kancasĘ (varsa)

UYARI

OTM048095

Bu kancalar büyük veya aĒĘr nesneleri tutmak için tasarlanmamĘĲtĘr.

OCN7050071

ElEise dĘĲĘnda askĘ giEi veya diĒer sert
eĲyalarĘ asmayĘnĘz AyrĘca elEiselerin
ceplerine aĒĘr keskin veya kĘrĘlaEilir eĲyalar da koymayĘnĘz .aza Kalinde veya
perde Kava yastĘĒĘ açĘldĘĒĘ zaman Eu
durum araç KasarĘna veya yaralanmaya
neden olaEilir
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%ÔL*Ô VE EÍLENCE SÔSTEMÔ
Anten

%ilgilendirme
 2ULMLQDOROPD\DQELU+,' ;HQRQ IDUWDNÕOPDVÕGXUXPXQGDDUDFÕQÕ]ÕQVHVVLVWHPLYHHOHNWURQLNFLKD]ODUDUÕ]D\DSDELOLU
 3DUIP NR]PHWLN \D÷ JQHú NUHPL HO
ORV\RQXYHRGDVSUH\LJLELNLP\DVDOODUÕQ
Lo SDUoDODUD WHPDV HWPHPHVLQH GLNNDW
HGLQL]%XQODUUHQNGH÷LúLPLQHYH\DKDVDUDQHGHQRODELOLU

US% portu
OCN7050072

.µSHNEDOĘĒĘ\»]JHFLWLSLDQWHQ
YDUVD 

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

&DPDQWHQL 
AracĘnĘz AM ve FM sinyallerini almak için
bir cam anteni kullanĘr.
OCN7050074

Bir 8SB ciKazĘnĘ baĒlamak için 8SB portunu kullanabilirsiniz.

%ilgilendirme
*ooÕNÕúÕQDED÷OÕSRUWDWLIELUVHVFLKD]ÕQÕ
NXOODQÕUNHQoDOPDVÕUDVÕQGDSDUD]LWRODELOLU%XGXUXPGDSRUWDWLIVHVFLKD]ÕQÕQNHQGLJoND\QD÷ÕQÕNXOODQÕQÕ]
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'Ô..$7
ś Arka cam antenine zarar vermemek
için camĘ temizlerken asla keskin aletler veya aĲĘndĘrĘcĘ içeren cam temizleyicileri kullanmayĘnĘz Arka camĘn iç
yüzeyini yumuĲak Eez kullanarak temizleyiniz
ś Arka camĘn iç yüzeyine Eir yapĘĲkan
Eant yapĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman arka cam
antenine zarar vermemeye dikkat ediniz
ś Nikel .admiyum vE metalik kaplama
ilavesinden kaçĘnĘnĘz
ś %unlar A0 ve )0 yayĘnlarĘ sinyallerinin
alĘnmasĘnĘ EozaEilmektedir
ś Arka cam anteninin yakĘnĘna keskin
nesneler yerleĲtirmeyiniz
ś Arka cama Iilm kaplamak antenin
düzgün çalĘĲmamasĘna neden olaEilir

05
Direksiyon simidi radyo kontrolü

ś 5$'<2PRGX
A8TO SEEK svici görevini görür. Siz svici
bĘrakana kadar ARAMAYA devam edecektir.
ś 0HG\DPRGX
FFREW (HĘzlĘ Ôleri Ŋ Geri Sarma) svici
görevini görür.
EĒer SEEKPRESET çevirmeli düĒmesi yukarĘ veya aĲaĒĘ Kareket ettirilirse
aĲaĒĘdaki modlarda iĲlev görür.

OCN7050073L

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

'Ô..$7
0üzik sisteminde aynĘ anda Eirden Iazla
tuĲ kullanmayĘnĘz

92/80( 92/92/  
ś Sesi artĘrmak için çevrilen SES düĒmesini yukarĘ kaldĘrĘnĘz.
ś Sesi azaltmak için SES çevirmeli düĒmesini aĲaĒĘ indiriniz.

6((.35(6(7





EĒer SEEKPRESET çevirmeli düĒmeyi
yukarĘ veya aĲaĒĘ Kareket ettirilir ve 08
saniye veya daKa uzun bir sure bu Ĳekilde
tutulursa aĲaĒĘdaki modlarda iĲlev görür.

ś 5$'<2PRGX
AYARLI ÔSTASYON Y8KARIAìAÍI svici
görevini görür.
ś 0HG\DPRGX
PARÇA Y8KARIAìAÍI düĒmesi olarak
iĲlev görür.

02'



Radyoyu seçmek için MODE tuĲuna basĘnĘz.

6(66Ô=



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

%ilgilendirme
6HVNRQWUROWXúODUÕKDNNÕQGDD\UÕQWÕOÕELOJL
EXE|OPQLOHULGHNLVD\IDODUÕQGDDQODWÕOPÕúWÕU
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%ilgi ve eĒlence sistemi (varsa)
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen bilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz.

%luetootKp :ireless TecKnology
Sistemi eller serEest (varsa)

Ses tanĘma (varsa)

OCN7050075

OCN7050081

Ses tanĘma özelliĒi sayesinde bilgi ve eĒlence sisteminin birçok Ionksiyonu için
komut verilebilir.
AracĘnĘzda ek olarak navigasyon varsa
lütIen ayrĘca verilen Eilgi ve eĒlence sistemi kĘlavuzunu inceleyiniz
OCN7050076

TeleIonunuzu BluetootKp Wireless TecKnology yardĘmĘyla kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
(1) ÇaĒrĘ  Cevaplama tuĲu
(2) ÇaĒrĘ sonlandĘrma düĒmesi
(3) Sold. Direks. MikroIon
(4) SaĒd. direksiyon MikroIon
ś Ses Sistemi: DetaylĘ bilgi için bu bölümdeki ŕA8DIOŖ (Radyo) kĘsmĘna bakĘnĘz.
ś Navigasyon : BluetootKp Wireless TecKnology eller serbest sistemi ile ilgili
detaylĘ bilgiler ayrĘ olarak verilen bir kĘlavuzda açĘklanmĘĲtĘr.
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05
AracĘn radyosu nasĘl çalĘĲĘr"

$0 0:/: DOĘFĘVĘ

)0$OĘFĘVĘ

OJF045309L
OJF045308L

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

FM yayĘnlarĘna kĘyasla AM yayĘnlarĘ daKa
uzun mesaIelerden alĘnabilmektedir. Bunun nedeni AM radyo dalgalarĘnĘn düĲük Irekanslarda iletilmeleridir. Bu uzun
mesaIeli düĲük IrekanslĘ radyo dalgalarĘ
atmosIere doĒru düz doĒrultuda ilerlemek yerine yer küresinin kĘvrĘmlarĘnĘ takip edebilir. AyrĘca karĲĘlaĲtĘĒĘ engellerin
çevresinden dolaĲĘr ve bunun sonucunda
daKa geniĲ bir sinyal kapsama alanĘna saKip olur.
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)0UDG\RLVWDV\RQX

Bu durum radyonuzda bir arĘza olduĒunu
düĲünmenize yol açan birtakĘm dinleme
sorunlarĘna neden olabilir. AĲaĒĘdaki durumlar normaldir ve KerKangi bir radyo
arĘzasĘ olduĒunu göstermez:

OJF045310L

FM yayĘnlarĘ yüksek Irekansta iletilirler ve
yer küresi kĘvrĘmlarĘnĘ izlemezler. Bu nedenle FM yayĘnlarĘ genellikle radyo istasyonundan uzaklaĲtĘktan sonra zayĘIlamaya baĲlar. AyrĘca FM sinyalleri bina daĒ
ve benzeri engellerden kolay etkilenir.
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JBM004

ś Sinyalde zayĘIlama Ŋ AracĘnĘz radyo
istasyonundan uzaklaĲtĘkça sinyal zayĘIlar ve ses azalmaya baĲlar. Böyle olduĒunda daKa güçlü bir istasyon seçmenizi öneririz.
ś Sinyalde DalgalanmaParazit - Radyo istasyonu vericisi ile radyonuz arasĘndaki zayĘI FM sinyalleri veya büyük
engeller parazit veya dalgalanma seslerinin oluĲmasĘna yol açarak sinyalleri
bozabilir. Tiz seviyesinin düĲürülmesi
parazit ortadan kalkana kadar bu etkiyi
azaltabilir.

05
&HSWHOHIRQXYH\DLNL\ROOXWHOVL]
NXOODQĘOPDVĘ
Araç içinde cep teleIonu kullanĘldĘĒĘnda
ses sisteminde bir parazit oluĲabilir. Bu
durum ses sisteminde bir sorun olduĒunu göstermez. Bu gibi durumlarda cep
teleIonunuzu radyodan mümkün olduĒu
kadar uzakta kullanĘnĘz.

'Ô..$7
OJF045311L

ś Ôstasyon KarĘĲmasĘ - FM sinyali zayĘIlamaya baĲladĘĒĘnda aynĘ Irekansa yakĘn
daKa güçlü sinyalleri olan bir baĲka radyo çalmaya baĲlayabilir. Bunun nedeni
radyonuzun en güçlü sinyalleri almak
üzere tasarlanmĘĲ olmasĘdĘr. Böyle olduĒunda sinyali daKa güçlü bir istasyon seçiniz.
ś Radyo YayĘnlarĘ GiriĲimi Ŋ FarklĘ yönlerden alĘnan radyo dalgalarĘ ses kalitesinde bozulmaya veya dalgalanmaya
yol açabilir. Bu durum aynĘ istasyondan
alĘnan doĒrudan veya yansĘmĘĲ sinyaller
veya birbirine yakĘn Irekanslarda iki istasyonun sinyallerinden kaynaklanabilir. Böyle olduĒunda bu durum düzelene kadar baĲka bir istasyon seçiniz.

Araç içinde cep teleIonu veya telsiz giEi
Eir KaEerleĲme sistemi kullanĘldĘĒĘnda
ayrĘ Eir Karici anten takĘlmalĘdĘr &ep teleIonu veya telsizin yalnĘzca daKili anten
ile kullanĘlmasĘ aracĘn elektrik sistemi
üzerinde parazit yapaEilir ve aracĘn güvenli çalĘĲmasĘnĘ olumsuz yönde etkileyeEilir

UYARI
SürüĲ esnasĘnda cep teleIonu kullanmayĘnĘz &ep teleIonu kullanmak için güvenli Eir yerde durunuz
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SES SÔSTEMÔ DOKUNMATÔK EKRANSIZ
Sistem yerleĲim düzeni Ŋ kontrol paneli

(%OXHWRRWKp :ireless TecKnology ile)
AAJ4L0000EE

(1) AUDIO düĒmesi
ś Radyomedya modu seçim penceresini görüntülemek için bu tuĲa basĘnĘz.
ś Mod seçim penceresi gözüktüĒünde terciK edilen modu seçmek için
[TUNE@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve
ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
ś [0ENU/&LO&.@ Ź Popup 0odu
menüsünde popup Modu seçildiĒi
zaman modu deĒiĲtirmek için kontrol panelindeki [AUDIO@ düĒmesine
basĘnĘz. Kontrol paneli üzerindeki
[AUDIO@ tuĲuna Ker bastĘĒĘnĘzda
radyo modu sĘrasĘyla radyo Ź medya
olarak deĒiĲir.
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(2) P+ONE düĒmesi
ś BluetootK aracĘlĘĒĘyla bir teleIona
baĒlanmayĘ baĲlatmak için bu tuĲa
basĘnĘz.
ś BluetootK teleIon baĒlantĘsĘ yapĘldĘktan sonra BluetootK teleIon menüsüne eriĲmek için basĘnĘz.
(3) )AV düĒmesi
ś Radyo dinlerken önceden ayarlanmĘĲ listenin sonraki sayIasĘna gitmek
için bu tuĲa basĘnĘz.
(4) PO:ER düĒmesi/VOL kontrol düĒmesi
ś Sistemi açmak veya kapamak için
basĘnĘz.
ś Sistem ses seviyesini ayarlamak için
sola veya saĒa çeviriniz.

05

(%OXHWRRWKp :ireless TecKnology ile)
AAJ4L0001EE

(5) SEE./TRA&. düĒmesi
ś Radyo istasyonuparçaĲarkĘ(dosya)
deĒiĲtirir.
ś Radyo dinlerken istasyon aramak
için basĘlĘ tutunuz.
ś Bir medya oynatĘlĘrken ileri veya geri
sarmak için tuĲu basĘlĘ tutunuz (BluetootK ses modu Karicinde).
(6) 0ENU düĒmesi/&LO&. düĒmesi
ś Mevcut moddaki menü ekranĘna
eriĲmek için basĘnĘz.
ś =aman kurulum ekranĘna eriĲmek
için bu tuĲu basĘlĘ tutunuz.
(7) TUNE kontrol düĒmesi/)ILE kontrol
düĒmesi/ENTER düĒmesi
ś Radyo dinlerken IrekansĘ ayarlamak
için çeviriniz.
ś Medya oynatĘrken parçadosya aramak için bu tuĲu çeviriniz (BluetootK
ses modu Karicinde).
ś DüĒmeyi çevirerek arama yaparken o anki parçadosyayĘ seçmek
için düĒmeye basĘnĘz (BluetootK ses
modu Karicinde).

(8) SayĘ tuĲlarĘ (1 RPTa 4 %A&.)
ś Radyo dinlerken kaydedilmiĲ bir istasyonu dinlemek için basĘnĘz.
ś Radyo dinlerken o anki radyo istasyonunu kaydetmek için bu tuĲu basĘlĘ
tutunuz.
ś 8SBBluetootK ses modlarĘnda tekrar oynatĘm modunu deĒiĲtirmek
için [1 RPT@ düĒmesine basĘnĘz. KarĘĲĘk oynatĘm modunu deĒiĲtirmek
için [2 S+)L@ düĒmesine basĘnĘz.
ś Bir önceki ekrana dönmek için [4
%A&.@ düĒmesine basĘnĘz.
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Sistem yerleĲim düzeni Ŋ
direksiyon simidi uzaktan
kumandasĘ

AAJ4L0002EE

(%OXHWRRWKp donanĘmlĘ model)
Ã Sistemin gerçek görüntüsü ve yerleĲimi araç modeline ve özelliklerine göre
deĒiĲkenlik gösterebilir.
(1) 0UTE düĒmesi
ś Sistemi sessize almak veya sesi tekrar açmak için basĘnĘz.
ś Bir arama sĘrasĘnda mikroIonu sessize almak veya tekrar açmak için
basĘnĘz.
ś Medya oynatĘrken oynatmayĘ durdurmak veya devam ettirmek için
basĘnĘz. (varsa)
(2) 0ODE düĒmesi
ś Radyo ve medya modlarĘ arasĘnda
deĒiĲtirmek için basĘnĘz.
ś Sistemi açmak veya kapamak için
basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
(3) Ses kumanda kolu
ś Ses ayarlamak için yukarĘ veya aĲaĒĘ
Kareket ettiriniz.
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(4) YukarĘ/AĲaĒĘ kumanda kolu
ś Radyo istasyonuparçaĲarkĘ(dosya)
deĒiĲtirir.
ś Radyo dinlerken öncekisĘradaki
kaydedilen radyo istasyonunu dinlemek için bu tuĲu itiniz.
ś Radyo dinlerken istasyon aramak
için bu tuĲu basĘlĘ tutunuz.
ś Bir medya oynatĘlĘrken ileri veya geri
sarmak için tuĲu basĘlĘ tutunuz (BluetootK ses modu Karicinde).
(5) Arama/&evaplama düĒmesi
ś BluetootK aracĘlĘĒĘyla bir teleIona
baĒlanmayĘ baĲlatmak için bu tuĲa
basĘnĘz.
ś BluetootK teleIon baĒlantĘsĘ yapĘldĘktan sonra çaĒrĘ geçmiĲinize eriĲmek
için basĘnĘz. En son kullanĘlan teleIon
numarasĘnĘ aramak için bu tuĲu basĘlĘ tutunuz. Bir arama geldiĒinde cevaplamak için bu tuĲa basĘnĘz.
ś Bir arama sĘrasĘnda aktiI görüĲme
ile beklemedeki görüĲme arasĘnda
geçiĲ yapmak için bu tuĲa basĘnĘz.
AramayĘ sistemden teleIona veya
teleIondan sisteme geçirmek için bu
tuĲu basĘlĘ tutunuz.
(6) ÇaĒrĘ sonlandĘrma düĒmesi
ś Bir arama geldiĒinde aramayĘ reddediniz.
ś Arama sĘrasĘnda aramayĘ sonlandĘrĘnĘz.

UYARI - SürüĲ KakkĘnda
ś SürüĲ esnasĘnda sistemi kullanmayĘnĘz SürüĲ esnasĘnda dikkatinizin
daĒĘlmasĘ aracĘn kontrolünü kayEetmenize ve kazaya ciddi yaralanmaya
veya ölüme yol açaEilir Sürücünün
Eirincil sorumluluĒu aracĘn güvenli ve
yasal Ĳekilde kullanĘmĘdĘr ve sürücünün dikkatini Eu sorumluluktan uzaklaĲtĘracak KerKangi Eir ciKaz ekipman
veya araç sistemi asla araç sürülürken
kullanĘlmamalĘdĘr
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ś SürüĲ esnasĘnda ekrana Eakmaktan
kaçĘnĘnĘz Dikkatiniz daĒĘnĘkken araEanĘzĘ sürmeniz traIik kazasĘna yol
açaEilir %irden Iazla iĲlem gerektiren
IonksiyonlarĘ kullanmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli Eir yerde durdurunuz
ś &ep teleIonunuzu kullanmadan önce
aracĘnĘzĘ durdurunuz SürüĲ esnasĘnda
cep teleIonu kullanmak traIik kazasĘna
yol açaEilir Gerekli olduĒu durumlarda arama yapmak için %luetootK Eller
SerEest özelliĒini kullanarak aramayĘ
mümkün olduĒunca kĘsa tutunuz
ś Sesi dĘĲarĘdan gelen sesleri duyaEileceĒiniz seviyede tutunuz DĘĲarĘdan
gelen sesleri duyaEilmek için sesi olaEildiĒince düĲük tutunuz Yüksek sesleri uzun süre dinlemek duyma EozukluĒuna yol açaEilir

UYARI - Sistemin kullanĘmĘ
KakkĘnda
ś Sistemi sökmeyiniz veya üzerinde deĒiĲiklik yapmayĘnĘz YapmanĘz Kalinde
kaza yangĘn veya elektrik çarpmasĘ
oluĲaEilir
ś SĘvĘ veya yaEancĘ maddelerin sisteme
girmesine izin vermeyiniz SĘvĘ veya
yaEancĘ maddeler zeKirli gazlara
yangĘna veya sistem arĘzasĘna seEep
olaEilir
ś Ses çĘkĘĲĘ veya görüntü olmamasĘ giEi
arĘza durumlarĘnda sistemi kullanmayĘ
EĘrakĘnĘz ArĘza sĘrasĘnda sistemi kullanmaya devam etmeniz durumunda
yangĘn elektrik çarpmasĘ veya sistem
KatasĘ oluĲaEilir
ś Elektrik çarpmasĘna yol açaEileceĒinden dolayĘ gök gürültüsü veya yĘldĘrĘm
düĲmesi sĘrasĘnda antene dokunmayĘnĘz

%ilgilendirme- Sistemin kullanĘmĘ KakkĘnda
 6LVWHPLPRWRUoDOÕúÕUGXUXPGD\NHQNXOODQÕQÕ]0RWRUNDSDOÕ\NHQVLVWHPLQX]XQ
VUHOLNXOODQÕPÕDNQQELWPHVLQHVHEHS
RODELOLU
 2QD\ODQPDPÕú UQOHUL NXUPD\ÕQÕ]
2QD\ODQPDPÕúUQOHULQNXUXOPDVÕVLVWHPLQ NXOODQÕPÕ VÕUDVÕQGD KDWD\D VHEHS
RODELOLU2QD\ODQPDPÕúUQOHULQNXUXOXPXQGDQ ND\QDNODQDQ VLVWHP KDWDODUÕ
JDUDQWLNDSVDPÕQGDGH÷LOGLU

%ilgilendirme- Sistemin kullanĘmĘ KakkĘnda
 6LVWHPHDúÕUÕNXYYHWX\JXODPD\ÕQÕ](NUDQ ]HULQH X\JXODQDFDN DúÕUÕ NXYYHW
/&' SDQHOH YH\D GRNXQPDWLN HNUDQD
]DUDUYHUHELOLU
 (NUDQÕ YH\D WXú SDQHOLQL WHPL]OHUNHQ
PRWRUXGXUGXUGX÷XQX]GDQYH\XPXúDN
NXUXELUEH]NXOODQGÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROXQX] (NUDQÕ YH G÷PHOHUL VHUW ELU EH]OH
YH\D o|]HOWLOHU DONRO EHQ]LQ WLQHU YV 
DUDFÕOÕ÷Õ\OD VLOPHN oL]LNOHUH YH\D \]H\GHNLP\DVDOKDVDUODUD\RODoDELOLU
 +DYDODQGÕUPDNDSD÷ÕQDVÕYÕLKWLYDHGHQ
ELUDUDEDSDUIPWDNPDQÕ]GXUXPXQGDNDSDN\]H\LKDYDDNÕPÕQGDQGROD\Õ
úHNLOER]XNOX÷XQDX÷UD\DELOLU
 7DNÕOPÕúFLKD]ÕQNRQXPXQXGH÷LúWLUPHN
LVWL\RUVDQÕ] OWIHQ VDWÕQ DOGÕ÷ÕQÕ] \HUH
YH\D VHUYLV EDNÕP PHUNH]LQH GDQÕúÕQÕ]
&LKD]Õ NXUPDN YH V|NPHN LoLQ WHNQLN
X]PDQOÕNJHUHNOLGLU
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'Ô..$7
ś Sistemde KerKangi Eir proElem yaĲamanĘz durumunda satĘn aldĘĒĘnĘz yere
veya Eayinize EaĲvurunuz
ś %ilgi ve eĒlence sisteminin elektromanyetik Eir ortam içine yerleĲtirilmesi gürültülü parazite neden olaEilir

'Ô..$7
retici +YUNDAI 0O%IS &o Ltd
23 TeKeran-ro Gangnam-gu Seoul
141 .orea Tel 2-31-2-2

Sistemin açĘlmasĘ veya
kapatĘlmasĘ
Sistemi açmak için motoru çalĘĲtĘrĘnĘz:
ś SürüĲ esnasĘnda sistemi kullanmak
istemiyorsanĘz kontrol panelindeki
[PO:ER@ tuĲuna basarak sistemi kapatabilirsiniz. Sistemi tekrar kullanmak
için [PO:ER@ tuĲuna tekrar basĘnĘz.
Sistem motoru kapattĘktan bir süre sonra
veya sürücü kapĘsĘnĘ açar açmaz otomatik
olarak kapanacaktĘr.
ś Araç modeline veya özelliklerine baĒlĘ
olarak sistem siz motoru durdurduĒunuzda kapatabilir.
ś Sistemi tekrar açtĘĒĘnĘzda bir önceki
mod ve ayarlar olduĒu gibi kalĘr.
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UYARI
ś %azĘ Ionksiyonlar araç seyir Kalindeyken güvenlik gerekçesiyle devre dĘĲĘ
EĘrakĘlaEilir %u Ionksiyonlar sadece
araç park Kalindeyken çalĘĲĘr %u Ionksiyonlardan KerKangi Eirini kullanmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli Eir yere
park ediniz
ś Ses çĘkĘĲĘ veya görüntü olmamasĘ giEi
arĘza durumlarĘnda sistemi kullanmayĘ
EĘrakĘnĘz ArĘza sĘrasĘnda sistemi kullanmaya devam etmeniz durumunda
yangĘn elektrik çarpmasĘ veya sistem
KatasĘ oluĲaEilir

%ilgilendirme
.RQWDN DQDKWDUÕ VYLFL ³$&&´ YH\D ³21´
NRQXPXQGD\NHQVLVWHPLDoDELOLUVLQL]0RWRUNDSDOÕGXUXPGD\NHQVLVWHPLX]XQVUHOL NXOODQPDN DN\ ERúDOWÕU 6LVWHPL X]XQ
VUHOL NXOODQPD\Õ SODQOÕ\RUVDQÕ] PRWRUX
oDOÕúWÕUÕQÕ]

EkranĘ açma veya kapatma
YansĘmayĘ engellemek için ekranĘ kapatabilirsiniz. Ekran sadece sistem açĘkken
kapatĘlabilir.
1. Kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz.
2. ÔsteĒe baĒlĘ özellik seçme penceresi
göründüĒü zaman Ekran kapatmayĘ
seçmek için [TUNE@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
ś EkranĘ tekrar açmak için kontrol paneli düĒmelerinden KerKangi birine
basĘnĘz.
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Temel iĲlemler KakkĘnda Eilgi
Bir öĒeyi seçebilir veya kontrol panelindeki sayĘ tuĲlarĘnĘ ve [TUNE@ kontrol düĒmesini kullanarak seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

%LUµĒHVH¦LOPHVL
1XPDUDOÕ|÷HOHU
KarĲĘlĘk gelen sayĘ tuĲuna basĘnĘz.

6H¦HQHNOHULD\DUODPD
DeĒeri ayarlamak için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan deĒiĲiklikleri kaydetmek için düĒmeye basĘnĘz.
DeĒeri artĘrmak için [TUNE@ kontrol düĒmesini saĒa çeviriniz ve deĒeri azaltmak
için [TUNE@ kontrol düĒmesini sola çeviriniz.

AAJ4L005EE

AAJ4L001EE/AAJ4L002EE

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

AAJ4L003EE/AAJ4L004EE

5-111

KonIor Özellikleri

RADYO
Radyonun açĘlmasĘ
1. Kontrol panelinde [RADIO@ tuĲuna basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi geldiĒinde istenen radyo modunu seçmek için [TUNE@
kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan
tuĲa basĘnĘz.

'Ô..$7
ś AracĘn modeli veya özelliklerine EaĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
göstereEilir
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya ampliIikatör özelliklerine EaĒlĘ olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik göstereEilir

)0$00RGX

AAJ4L006EE

(1) Mevcut radyo modu
(2) Radyo istasyon bilgisi
(3) Ön ayar listesi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś Autostore (Otomatik +aIĘzaya Alma):
Radyo istasyonlarĘnĘ ön ayar listesine
kaydediniz.
ś Tarama: Sistem güçlü radyo sinyali bulunan radyo istasyonlarĘnĘ arar ve Ker bir
radyo istasyonunu yaklaĲĘk beĲ saniye
boyunca dinletir.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. %alance
seçeneĒini seçiniz terciK edilen konumu seçmek için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde
olacak Ĳekilde ayarlamak için &entre
(&enter) seçeneĒini seçiniz.
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- Ekolayzer (Ton): Her bir ses tonu
modu için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- +Ęza %aĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi sürüĲ
KĘzĘnĘza göre otomatik olarak ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.

ś 0od pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariK/zaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat IormatĘnda mĘ yoksa 24 saat IormatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç .apalĘ): Sistem gücü kapalĘyken saatin gösterilmesini ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.

05
'Ô..$7
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ś AracĘn modeli veya özelliklerine EaĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
göstereEilir
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya ampliIikatör özelliklerine EaĒlĘ olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik göstereEilir
AAJ4L007EE

(1) Mevcut radyo modu
(2) Radyo istasyon bilgisi
(3) Ön ayar listesi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś TraIik AnonslarĘ: TraIik duyurularĘnĘ etkinleĲtirme veya kapatma. BulunduĒu
takdirde duyurular ve programlar otomatik olarak alĘnacaktĘr.
ś Autostore (Otomatik +aIĘzaya Alma):
Radyo istasyonlarĘnĘ ön ayar listesine
kaydediniz.
ś Tarama: Sistem güçlü radyo sinyali bulunan radyo istasyonlarĘnĘ arar ve seçilen Ker istasyonunu yaklaĲĘk beĲ saniye
boyunca dinletir.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. %alance
seçeneĒini seçiniz terciK edilen konumu seçmek için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde
olacak Ĳekilde ayarlamak için &entre
(&enter) seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer (Ton): Her bir ses tonu
modu için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- +Ęza %aĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi sürüĲ
KĘzĘnĘza göre otomatik olarak ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.

ś 0od pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariK/zaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat IormatĘnda mĘ yoksa 24 saat IormatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç .apalĘ): Sistem gücü kapalĘyken saatin gösterilmesini ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.
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(1) Mevcut radyo modu
(2) Radyo istasyon bilgisi
(3) Ön ayar listesi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś TraIik AnonslarĘ: TraIik duyurularĘnĘ etkinleĲtirme veya kapatma. BulunduĒu
takdirde duyurular ve programlar otomatik olarak alĘnacaktĘr.
ś Liste Bütün mevcut radyo istasyonlarĘnĘ
görüntüleyiniz.
ś Tarama: Sistem güçlü radyo sinyali bulunan radyo istasyonlarĘnĘ arar ve seçilen Ker istasyonunu yaklaĲĘk beĲ saniye
boyunca dinletir.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. %alance
seçeneĒini seçiniz terciK edilen konumu seçmek için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde
olacak Ĳekilde ayarlamak için 0erkez
(&enter) seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer (Ton): Her bir ses tonu
modu için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- +Ęza %aĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi sürüĲ
KĘzĘnĘza göre otomatik olarak ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.
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ś AracĘn modeli veya özelliklerine EaĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
göstereEilir
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya
ampliIikatör özelliklerine EaĒlĘ olarak
mevcut seçenekler deĒiĲiklik göstereEilir
ś 0od pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariK/zaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat IormatĘnda mĘ yoksa 24 saat IormatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Ekran (Güç .apalĘ): Sistem gücü kapalĘyken saatin gösterilmesini ayarlayĘnĘz.
ś Dil Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.
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Radyo modunu deĒiĲtirme

Radyo istasyonlarĘnĘn aranmasĘ

1. Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine
basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi geldiĒinde istenen radyo modunu seçmek için [TUNE@
kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan
tuĲa basĘnĘz.
ś Direksiyon üzerindeki [0ODE@ tuĲuna
Ker bastĘĒĘnĘzda radyo modu sĘrasĘyla FM Ź AM olarak deĒiĲir.

Önceki veya sonraki mevcut radyo istasyonunu aramak için kontrol panelindeki
[ SEE.@ tuĲu  [TRA&. !@ tuĲuna basĘnĘz.
ś Frekanslarda KĘzlĘ arama yapmak için de
> SEE.@ düĒmesi  [TRA&. !@ düĒmesine basĘlĘ tutabilirsiniz. DüĒmeyi bĘraktĘĒĘnĘzda güçlü sinyali bulunan bir radyo
istasyonu otomatik olarak seçilir.
Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunun
tam IrekansĘnĘ biliyorsanĘz IrekansĘ deĒiĲtirmek için kontrol panelindeki [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz.

'Ô..$7
>0ENU/&LO&.@ Ź Popup 0odu menüsünde popup 0odu seçildiĒi zaman
radyo modunu deĒiĲtirmek için kontrol
panelindeki >AUDIO@ düĒmesine EasĘnĘz
.ontrol paneli üzerindeki >AUDIO@ düĒmesine Ker EastĘĒĘnĘzda radyo modu
sĘrasĘyla )0 Ź DA% (varsa) Ź A0 olarak
deĒiĲir

0evcut radyo istasyonlarĘnĘ
tarama
Çekim gücünü test etmek için Ker bir radyo istasyonunu birkaç saniye dinleyebilir
ve istediĒinizi seçebilirsiniz.
1. Radyo ekranĘnda yer alan kontrol panelindeki [0ENU/&LO&.@ düĒmesine
basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman TaramayĘ seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
ś Sistem güçlü radyo sinyali bulunan
radyo istasyonlarĘnĘ arar ve Ker bir
radyo istasyonunu yaklaĲĘk beĲ saniye boyunca dinletir.
3. Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunu bulduĒunuzda [TUNE@ kontrol düĒmesine basĘnĘz.
ś Seçilen istasyonu dinlemeye devam
edebilirsiniz.
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Radyo istasyonlarĘnĘ kaydetme
Favori radyo istasyonlarĘnĘzĘ kaydedebilir
ve ön ayar listesinden seçerek dinleyebilirsiniz.

0HYFXWUDG\RLVWDV\RQXQXND\GHWPH
Radyo dinlerken kontrol panelinde arzu
ettiĒiniz sayĘya basĘlĘ tutunuz.
ś DinlediĒiniz radyo istasyonu seçilen numaraya eklenecektir.
ś Ön ayar listesinin sonraki sayIasĘnĘ kaydetmek için [)AV@ düĒmesine basĘnĘz.

'Ô..$7
ś +er modda 12 radyo istasyonuna kadar
kaydedeEilirsiniz
ś Seçilen sayĘda Kali KazĘrda kayĘtlĘ Eir
istasyon Eulunuyorsa istasyon o an
dinlemekte olduĒunuzla deĒiĲtirilecektir

2WRPDWLNND\GHWPHIRQNVL\RQX
NXOODQĘPĘ
Bölgenizdeki güçlü sinyali bulunan radyo
istasyonlarĘnĘ arayabilirsiniz. AramanĘzĘn
sonuçlarĘ ön ayar listesine otomatik olarak
kaydedilebilir.
1. Radyo ekranĘnda yer alan kontrol panelindeki [0ENU/&LO&.@ düĒmesine
basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman Autostore (Otomatik +aIĘzaya
Alma) seçmek için [TUNE@ kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye
basĘnĘz.
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.aydedilen radyo istasyonlarĘnĘ
dinleme
)0$00RGX
1. Dinlemek istediĒiniz radyo istasyonunun ön ayar numarasĘnĘ onaylayĘnĘz.
ś Ön ayar listesinin sonraki sayIasĘnĘ
görüntülemek için [)AV@ düĒmesine
basĘnĘz.
2. Kontrol panelinde terciK edilen numara tuĲuna basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak istasyonu deĒiĲtirmek için direksiyon simidindeki YukarĘAĲaĒĘ kumanda kolunu itiniz.

05
MEDYA OYNATICI
0edya oynatĘcĘsĘnĘn kullanĘmĘ
8SB depolama ciKazlarĘ akĘllĘ teleIonlar
gibi çeĲitli medya depolama ciKazlarĘnda
depolanmĘĲ müzikleri çalabilirsiniz.
1. AracĘnĘzĘn 8SB giriĲinden bir ciKaz
baĒlayĘnĘz.
ś Sisteme baĒladĘĒĘnĘz ciKaza göre oynatma Kemen baĲlayabilir.
2. Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine
basĘnĘz.
3. Mod seçim penceresi gözüktüĒünde
terciK edilen modu seçmek için [TUNE@
kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan
tuĲa basĘnĘz.

'Ô..$7
ś 0edya oynatĘcĘyĘ EaĲlatmak için kontrol panelindeki >AUDIO@ düĒmesine
EasĘnĘz
ś Direksiyon simidindeki >0ODE@ düĒmesine arka arkaya Easarak da modu
deĒiĲtireEilirsiniz
ś +arici US% ciKazlarĘ EaĒlamak veya
EaĒlantĘsĘnĘ kesmek için sistemin kapatĘlmĘĲ olmasĘna dikkat ediniz
ś >0ENU/&LO&.@ Ź Popup 0odu menüsünde popup 0odu seçildiĒi zaman medya oynatĘcĘyĘ deĒiĲtirmek
için kontrol panelindeki >AUDIO@ düĒmesine EasĘnĘz
ś .ontrol paneli üzerindeki >AUDIO@
düĒmesine Ker EastĘĒĘnĘzda medya
modu sĘrasĘyla US% Ź %luetootK audio
olarak deĒiĲir
ś Araç modeli ve özelliklerine göre aracĘnĘzdaki mevcut tuĲlar veya US% giriĲinin görünüĲü ve dizilimi deĒiĲiklik
göstereEilir

ś AkĘllĘ teleIon veya 0P3 ciKazĘnĘ US% ve
%luetootK* giEi çoklu yöntemler aracĘlĘĒĘyla sisteme aynĘ anda EaĒlamayĘnĘz %unu yapmanĘz Kalinde EozulmuĲ
ses veya sistem arĘzasĘ oluĲaEilir
ś %aĒlĘ ciKazĘn ekolayzĘr Ionksiyonu ve
sistemin Ses ayarlarĘnĘn ikisi Eirden
etkinleĲtirildiĒinde etkiler EirEiriyle
çakĘĲaEilir ve ses EozulmasĘna veya
zayĘIlamasĘna seEep olaEilir 0ümkünse ciKazĘn ekolayzĘr Ionksiyonunu
devre dĘĲĘ EĘrakĘnĘz

US% modu kullanĘmĘ
8SB depolama ciKazlarĘ ve MP3 oynatĘcĘlar gibi taĲĘnabilir ciKazlarda depolanmĘĲ
medya dosyalarĘnĘ oynatabilirsiniz. 8SB
modunu kullanmadan önce uyumlu 8SB
depolama ciKazlarĘ ve dosya özelliklerini
kontrol ediniz.
8SB ciKazĘnĘzĘ aracĘnĘzdaki 8SB giriĲine
baĒlayĘnĘz.
ś Oynatma Kemen baĲlar.
ś Mod seçim penceresini görüntülemek
için kontrol panelinde [>AUDIO@ düĒmesine basĘp US%'yi seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz.
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(1) Güncel dosya sayĘsĘ ve toplam dosya
sayĘsĘ
(2) OynatĘm süresi
(3) Çalan ĲarkĘ KakkĘnda bilgi
AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś Liste Dosya listesine eriĲirsiniz.
ś .lasör listesi: Klasör listesine eriĲirsiniz.
ś %ilgilendirme: Çalan ĲarkĘ KakkĘndaki
bilgiyi görüntüleyiniz.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. %alance
seçeneĒini seçiniz terciK edilen konumu seçmek için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde
olacak Ĳekilde ayarlamak için &entre
(&enter) seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer (Ton): Her bir ses tonu
modu için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- +Ęza %aĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi sürüĲ
KĘzĘnĘza göre otomatik olarak ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.
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ś AracĘn modeli veya özelliklerine EaĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
göstereEilir
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya ampliIikatör özelliklerine EaĒlĘ olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik göstereEilir
ś ìarkĘ Eilgisi (0edya EkranĘ): MP3 dosyasĘ çalarken .lasör/Dosya veya ìarkĘcĘ/Parça/AlEüm gibi görüntülenecek
bilgiyi seçiniz.
ś 0od pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine basĘldĘĒĘnda
mod seçim penceresini görüntülemeye
ayarlĘdĘr.
ś TariK/zaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat IormatĘnda mĘ yoksa 24 saat IormatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Gösterge (GÇ .apalĘ): Sistem gücü
kapalĘyken saatin gösterilmesini
ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.

05
*HULÔOHULVDUPD

$UNDDUND\DR\QDWPD

Kontrol panelinde [ SEE.@ düĒmesi 
[TRA&. !@ tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘAĲaĒĘ kumanda kolunu da itip itili Ĳekilde tutarak
kullanabilirsiniz.

Kontrol panelinde [1 RPT@ düĒmesine
basĘnĘz. Tekrar oynatĘm modu Ker bastĘĒĘnĘzda deĒiĲecektir. KarĲĘlĘk gelen modun
simgesi ekranda görüntülenecektir.

*»QFHOR\QDWPD\ĘWHNUDUEDĲODWPD

Kontrol panelinde [2 S+)L@ düĒmesine
basĘnĘz. KarĘĲĘk oynatma modu Ker bastĘĒĘnĘzda etkinleĲtirilir veya kapatĘlĘr. KarĘĲĘk modunu etkinleĲtirdiĒinizde karĲĘlĘk
gelen mod simgesi ekranda görüntülenecektir.

Kontrol panelinde ĲarkĘ 2 saniye süreyle
çaldĘktan sonra [ SEE.@ düĒmesine basĘnĘz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘ kumanda
kolunu iterek de kullanabilirsiniz.

QFHNLYH\DVĘUDGDNLĲDUNĘ\Ę¦DOPD
Mevcut ĲarkĘnĘn ilk 2 saniyesi içinde kontrol panelinde önceki ĲarkĘyĘ çalmak için
[ SEE.@ tuĲuna basĘnĘz. SĘradaki ĲarkĘyĘ
çalmak için kontrol panelindeki [TRA&. !@
düĒmesine basĘnĘz.
ś 2 saniyeden Iazla çalma süresi geçmiĲse önceki ĲarkĘyĘ çalmak için kontrol
paneli üzerindeki  SEE.@ düĒmesine
iki kez basĘnĘz.
ś Direksiyon simidindeki YukarĘAĲaĒĘ
kumanda kolunu iterek de kullanabilirsiniz.

ìDUNĘODUĘUDVWJHOHVĘUD\OD¦DOPD

'Ô..$7
%aĒlĘ olan %luetootK ciKazĘ veya akĘllĘ teleIona göre tekrarlama ve rastgele sĘralama IonksiyonlarĘ desteklenmeyeEilir

'Ô..$7
0od seçim penceresini görüntülemek
için kontrol panelinde >0ENU@ tuĲuna
EasĘp terciK edilen ĲarkĘyĘ Eulmak için
>TUNE@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve çalmak için tuĲa EasĘnĘz
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'L]LQOHUL$UDPD
1. Kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz.
2. Opsiyon seçme penceresi göründüĒü
zaman .lasör listesi'ni seçmek için
[TUNE@ kontrol düĒmesini çeviriniz ve
ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. .lasör listesinde terciK ettiĒiniz klasöre giderek ardĘndan [TUNE@ kontrol
düĒmesine basĘnĘz.
ś Seçilen klasördeki ilk ĲarkĘ çalĘnacaktĘr.

i

%ilgilendirme

 6LVWHPLQL]H ELU 86% FLKD]Õ ED÷ODPDGDQ
|QFH DUDFÕQÕ]ÕQ PRWRUXQX oDOÕúWÕUÕQÕ]
%LU86%FLKD]ÕED÷OÕGXUXPGD\NHQPRWRUX oDOÕúWÕUPDN 86% FLKD]ÕQÕ]D ]DUDU
YHUHELOLU
 86% FLKD]ÕQÕ ED÷ODUNHQ YH\D V|NHUNHQ
VWDWLNHOHNWUL÷HGLNNDWHGLQL]6WDWLNERúDOPDVLVWHPDUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU
 9FXGXQX]XQ YH\D KDULFL QHVQHOHULQ
86% JLULúLQH WHPDV HWPHPHVLQH GLNNDW
HGLQL] %XQD GLNNDW HGLOPHPHVL ND]D\D
YH\DVLVWHPDUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU
 86% VRNHWLQL oRN NÕVD DUDOÕNODUOD DUND
DUND\D WDNÕS oÕNDUPD\ÕQÕ] %XQX \DSPDQÕ] KDOLQGH FLKD] KDWD YHUHELOLU YH\D
VLVWHPGHDUÕ]DROXúDELOLU
 86% FLKD]ÕQÕ GRV\D R\QDWPDNWDQ EDúND
ELUDPDoODNXOODQPD\ÕQÕ]ùDUMYH\DÕVÕWPD DPDFÕ\OD 86% DNVHVXDUODUÕ NXOODQPDN]D\ÕISHUIRUPDQVYH\DVLVWHPDUÕ]DVÕQDVHEHSRODELOLU
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'Ô..$7
ś %ir US% depolama ciKazĘ EaĒlarken
uzatma kaElosu kullanmayĘnĘz DoĒrudan US% giriĲine EaĒlayĘnĘz %ir US%
çoklayĘcĘ veya uzatma kaElosu kullanĘrsanĘz ciKaz tanĘnmayaEilir
ś US% soketini US% giriĲine tam oturacak Ĳekilde takĘnĘz Düzgün takĘlmadĘĒĘ takdirde iletiĲim KatasĘ oluĲaEilir
ś %ir US% depolama ciKazĘnĘ söktüĒünüzde Eozuk Eir ses çĘkaEilir
ś Sistem sadece standart Iormatta ĲiIrelenmiĲ dosyalarĘ oynataEilir
ś AĲaĒĘdaki US% ciKazlarĘ tanĘnmayaEilir
veya düzgün çalĘĲmayaEilir
- ìiIreli 0P3 çalarlar
- ÇĘkarĘlaEilir disk olarak tanĘnmayan
US% ciKazlarĘ
ś %ir US% ciKazĘ durumuna EaĒlĘ olarak
tanĘnmayaEilir
ś %azĘ US% ciKazlarĘ sisteminizle uyumsuz olaEilir
ś US% ciKazĘnĘn türü kapasitesi veya
dosya IormatĘna EaĒlĘ olarak US% tanĘma süresi uzayaEilir
ś Resim görüntüleme ve video oynatma
desteklenmemektedir

05
%LUETOOTH
%luetootK ciKazlarĘnĘn
EaĒlanmasĘ
BluetootK kĘsa mesaIeli kablosuz bir aĒ
teknoloMisidir. BluetootK aracĘlĘĒĘyla baĒlĘ ciKazlar arasĘnda veri alĘĲveriĲi yapmak
için yakĘndaki mobil ciKazlara kablosuz
Ĳekilde baĒlanabilirsiniz. Bu ciKazĘnĘzĘ etkin Ĳekilde kullanmanĘzĘ saĒlar.
BluetootK'u kullanmak için öncelikle akĘllĘ
teleIon veya MP3 çalar gibi bir ciKazĘ BluetootK özelliĒi açĘk Ĳekilde sisteminize
baĒlamanĘz gerekir. BaĒlamak istediĒiniz
ciKazĘn BluetootK desteĒi bulunduĒundan emin olunuz.

UYARI
%luetootK ciKazlarĘnĘn EaĒlantĘsĘnĘ yapmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli Eir yerde
park ediniz Dikkatiniz daĒĘlmĘĲ Ĳekilde
araç kullanmak traIik kazalarĘna yaralanmaya veya ölüme yol açaEilir

'Ô..$7
ś Sisteminizde sadece %luetootK Eller
SerEest ve Ses özelliklerini kullanaEilirsiniz +er iki özelliĒi de destekleyen
Eir moEil ciKazĘn EaĒlantĘsĘnĘ yapĘnĘz
ś %azĘ %luetootK ciKazlarĘ Eilgi ve eĒlence sisteminde arĘzaya seEep olaEilir
veya parazit yapaEilir %u duruma neden olan ciKazĘn IarklĘ Eir yere alĘnmasĘ sorunu düzelteEilir
ś %aĒlĘ olan %luetootK ciKazĘ veya akĘllĘ
teleIona göre EazĘ Ionksiyonlar desteklenmeyeEilir
ś %ir araç %luetootK ciKazĘnĘn iletiĲim
KatasĘ nedeniyle sistem staEil deĒilse
eĲlenmiĲ ciKazlarĘ kaldĘrĘnĘz ve %luetootK ciKazlarĘnĘ tekrar EaĒlayĘnĘz

ś %luetootK EaĒlantĘsĘ staEil deĒilse
tekrar denemek için Ĳu adĘmlarĘ uygulayĘnĘz
1. &iKazda %luetootK u kapatĘp tekrar
açĘnĘz ArdĘndan ciKazĘ tekrar EaĒlayĘnĘz
2. &iKazĘ kapatĘp tekrar açĘnĘz ArdĘndan tekrar EaĒlanĘnĘz
3. &iKazĘn pilini çĘkarĘp tekrar takĘnĘz
ArdĘndan ciKazĘ açĘp tekrar EaĒlanĘnĘz
4. +em sistemde Kem de ciKazda %luetootK eĲleĲme kaydĘnĘ kaldĘrĘnĘz ve
ardĘndan tekrar kaydedip EaĒlanĘnĘz
ś &iKazĘn %luetootK özelliĒi kapatĘldĘĒĘnda %luetootK EaĒlantĘsĘ saĒlanamaz &iKazĘn %luetootK Ionksiyonunu
açtĘĒĘnĘzdan emin olunuz

&LKD]ODUĘVLVWHPLQL]OHHĲOHĲWLUPH
BluetootK baĒlantĘlarĘnda sistemin BluetootK ciKazlarĘ listesine eklemek için önce
ciKazĘnĘzĘ sisteminizle eĲleĲtiriniz. BeĲ ciKaza kadar kaydedebilirsiniz.
1. Kontrol panelinden [P+ONE@ düĒmesine basĘnĘz ve ardĘndan TeleIon ayarlarĘ Ź Yeni ciKaz ekle seçeneĒini seçiniz.
ś Ôlk deIa sisteminizle bir ciKazĘ eĲleĲtiriyorsanĘz direksiyon simidi üzerindeki AramaCevaplama düĒmesine
da basabilirsiniz.
2. BaĒlamak istediĒiniz BluetootK ciKazĘnda BluetootK'u etkinleĲtiriniz aracĘnĘzĘn sistemini arayĘnĘz ve ardĘndan
seçiniz.
ś Sistem ekranĘnĘn açĘlan kayĘt penceresinde görüntülenen sistem BluetootK adĘnĘ kontrol ediniz.

5-121

KonIor Özellikleri

'Ô..$7

AAJ4L010EE

3. BaĒlantĘyĘ onaylamak için giriĲ yapĘnĘz
veya ĲiIreyi onaylayĘnĘz.
ś ìiIre giriĲ ekranĘ BluetootK ciKazĘnĘn
ekranĘnda görüntüleniyorsa sistem
ekranĘnda görüntülenen '0000' ĲiIresini giriniz.
ś 6 Kaneli anaKtar ĲiIre BluetootK ciKazĘn ekranĘnda görüntüleniyorsa BluetootK ciKazda görüntülenen anaKtar
ĲiIrenin sistem ekranĘnda görüntülenen anaKtar ĲiIreyle aynĘ olduĒundan emin olunuz ve ciKaz baĒlantĘsĘnĘ
onaylayĘnĘz.
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ś %u kĘlavuzdaki ekran görüntüsü örnektir DoĒru araç ismi ve %luetootK
ciKaz ismi için sistem ekranĘnĘzĘ kontrol ediniz
ś Standart ĲiIre  olarak EelirlenmiĲtir
ś Sisteme ciKaza eriĲim izni verdiĒinizde sistemin ciKaza EaĒlanmasĘ Eiraz
vakit alaEilir %aĒlantĘ kurulduĒunda
ekranĘn üstünde %luetootK durum
simgesi Eelirir
ś AkĘllĘ teleIonun %luetootK ayarlarĘ menüsünden izin ayarlarĘnĘ deĒiĲtireEilirsiniz DaKa Iazla Eilgi için cep teleIonunuzun kullanĘm kĘlavuzuna EakĘnĘz
ś Yeni Eir ciKaz kaydetmek için 1 den 3 e
kadar olan adĘmlarĘ tekrar ediniz
ś Otomatik %luetootK EaĒlantĘsĘ Ionksiyonunu kullanĘrsanĘz aracĘn yakĘnĘnda
araç motoru açĘkken gelen Eir arama
aracĘn Eller SerEest özelliĒine yönlendirileEilir Sistemin ciKazla otomatik
EaĒlantĘ kurmasĘnĘ istemiyorsanĘz ciKazĘnĘzda %luetootK u kapatĘnĘz
ś %ir ciKaz sisteme %luetootK aracĘlĘĒĘyla EaĒlandĘĒĘnda ciKazĘn pili daKa KĘzlĘ tükeneEilir
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&LKD]ĘQEDĒODQWĘVĘQĘNHVPH

Sisteminizde bir BluetootK ciKazĘ kullanmak için eĲleĲtirilmiĲ ciKazĘ sisteminize
baĒlayĘnĘz. Sisteminiz aynĘ anda sadece
bir ciKazla baĒlantĘ kurabilir.
1. Kontrol panelinde [P+ONE@ tuĲuna
basĘnĘz ve ardĘndan TeleIon AyarlarĘ Ź
EĲleĲtirilmiĲ ciKazlar komutunu seçiniz.
ś BaĒlĘ bir ciKaz yoksa direksiyon simidindeki CallAnsZer düĒmesine
basĘnĘz.
2. BaĒlantĘyĘ keseceĒiniz ciKazĘ seçmek
için [TUNE@ kontrol düĒmesini çeviriniz
ve düĒmeye basĘnĘz.
ś Sisteminize baĲka bir ciKaz baĒlĘysa
baĒlantĘsĘnĘ kesiniz. BaĒlantĘyĘ kesmek için baĒlĘ ciKazĘ seçiniz.

BluetootK ciKazĘnĘ kullanmayĘ durdurmak
veya baĲka bir ciKaza baĒlanmak istiyorsanĘz baĒlĘ olduĒunuz ciKazĘn baĒlantĘsĘnĘ kesiniz.
1. Kontrol panelinde [P+ONE@ tuĲuna
basĘnĘz ve ardĘndan TeleIon AyarlarĘ Ź
EĲleĲtirilmiĲ ciKazlar komutunu seçiniz.
2. Mevcutta baĒlĘ olduĒunuz ciKazĘ seçmek için [TUNE@ kontrol düĒmesini
çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. [1 RPT@ tuĲuna basĘnĘz ve Evet i seçiniz.

'Ô..$7
ś &iKaz EaĒlantĘ alanĘ dĘĲĘnda olduĒundan veya Eir ciKaz KatasĘ oluĲtuĒundan ötürü EaĒlantĘ sonlanĘrsa ciKaz
tekrar EaĒlantĘ alanĘna girdiĒinde
veya Kata ortadan kalktĘĒĘnda EaĒlantĘ
otomatik olarak yenilenecektir
ś Otomatik EaĒlantĘ önceliĒinden dolayĘ Eir ciKaza EaĒlanmak zaman alaEilir

(ĲOHĲPLĲFLKD]ĘQVLOLQPHVL
Bir BluetootK ciKazĘyla eĲleĲtirmeye devam etmek istemiyorsanĘz veya BluetootK
ciKaz listesi doluyken yeni bir ciKaza baĒlanmak istiyorsanĘz eĲleĲtirilmiĲ ciKazlarĘ
siliniz.
1. Kontrol panelinde [P+ONE@ tuĲuna
basĘnĘz ve ardĘndan TeleIon AyarlarĘ Ź
&iKazlarĘ Sil komutunu seçiniz.
2. Silinecek ciKazĘ seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. [1 RPT@ tuĲuna basĘnĘz ve Evet i seçiniz.

'Ô..$7
ś EĲleĲtirilmiĲ Eir ciKazĘ sildiĒinizde
ÇaĒrĘ geçmiĲi ve sistemde depolanmĘĲ
.iĲiler de silinir
ś SilinmiĲ Eir ciKazĘ yeniden kullanmak
için mutlaka ciKazĘ tekrar eĲleĲtirmeniz gerekir
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%luetootK ses ciKazĘ kullanĘmĘ
AracĘnĘzĘn Koparlörleri aracĘlĘĒĘyla baĒlĘ BluetootK ses ciKazĘnĘzda depolanmĘĲ
müzikleri dinleyebilirsiniz.
1. Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine
basĘnĘz.
2. Mod seçim penceresi görüntülendiĒinde %luetootK Audio yu seçmek
için [TUNE@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve
ardĘndan tuĲa basĘnĘz.

AAJ4L011EE

(1) Çalan ĲarkĘ KakkĘnda bilgi
1. AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine eriĲmek için kontrol panelinde [0ENU/
&LO&.@ düĒmesine basĘnĘz.
2. ÔsteĒe baĒlĘ özelliĒi seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
ś Ses AyarlarĘ: Sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ
yerler ve Ker bir aralĘĒĘn çĘkĘĲ seviyesi
gibi sesle alakalĘ ayarlarĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- Ses Dengesi: Araçta sesin yoĒunlaĲtĘrĘlacaĒĘ bir yer seçiniz. %alance seçeneĒini seçiniz terciK edilen
konumu seçmek için [TUNE@ kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan
düĒmeye basĘnĘz. Araçta sesi merkezde olacak Ĳekilde ayarlamak için
&entre (&enter) seçeneĒini seçiniz.
- Ekolayzer (Ton): Her bir ses tonu
modu için çĘkĘĲ seviyesini ayarlayĘnĘz.
- +Ęza %aĒlĘ Ses YüksekliĒi: Sesi sürüĲ KĘzĘnĘza göre otomatik olarak
ayarlanacak Ĳekilde belirleyiniz.
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'Ô..$7
ś AracĘn modeli veya özelliklerine EaĒlĘ
olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik
göstereEilir
ś AracĘnĘza uygulanan sistem veya ampliIikatör özelliklerine EaĒlĘ olarak mevcut seçenekler deĒiĲiklik göstereEilir
ś 0od pop-up penceresi: Kontrol panelinde [AUDIO@ düĒmesine basĘldĘĒĘnda mod seçim penceresini görüntülemeye ayarlĘdĘr.
ś TariK/zaman ayarĘ: Sistem ekranĘnda
gösterilen tariK ve zamanĘ deĒiĲtirebilirsiniz.
- TariK ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek tariKi ayarlayĘnĘz.
- Saat ayarĘ: Sistem ekranĘnda görüntülenecek saati ayarlayĘnĘz.
- Saat )ormatĘ: Saatin 12 saat IormatĘnda mĘ yoksa 24 saat IormatĘnda mĘ
görüntüleneceĒini seçiniz.
- Gösterge (GÇ .apalĘ): Sistem gücü
kapalĘyken saatin gösterilmesini
ayarlayĘnĘz.
ś Dil: Ekran dilini deĒiĲtirebilirsiniz.
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6»UG»U»OPHVL
OynatĘmĘ duraklatmak için kontrol panelinde [TUNE@ kontrol tuĲuna basĘnĘz. OynatĘmĘ sürdürmek için [TUNE@ kontrol tuĲuna tekrar basĘnĘz.
ś Direksiyon simidi uzaktan kumandasĘ
üzerindeki Sessiz (Mute) düĒmesine da
basabilirsiniz.

$UNDDUND\DR\QDWPD
Kontrol panelinde [1 RPT@ düĒmesine
basĘnĘz. Tekrar oynatĘm modu Ker bastĘĒĘnĘzda deĒiĲecektir. KarĲĘlĘk gelen modun
simgesi ekranda görüntülenecektir.

ìDUNĘODUĘUDVWJHOHVĘUD\OD¦DOPD
Kontrol panelinde [2 S+)L@ düĒmesine
basĘnĘz. KarĘĲĘk oynatma modu Ker bastĘĒĘnĘzda etkinleĲtirilir veya kapatĘlĘr. KarĘĲĘk modunu etkinleĲtirdiĒinizde karĲĘlĘk
gelen mod simgesi ekranda görüntülenecektir.

'Ô..$7
%aĒlĘ olan %luetootK ciKazĘ veya akĘllĘ teleIona göre tekrarlama ve rastgele sĘralama IonksiyonlarĘ desteklenmeyeEilir

'Ô..$7
ś %aĒlĘ olan %luetootK ciKazĘ akĘllĘ teleIon veya kullandĘĒĘnĘz müzik çalara
EaĒlĘ olarak oynatma kontrolleri deĒiĲiklik göstereEilir
ś .ullandĘĒĘnĘz müzik çalara EaĒlĘ olarak yayĘn yapma desteklenmiyor olaEilir
ś %aĒlĘ olan %luetootK ciKazĘ veya akĘllĘ
teleIona göre EazĘ Ionksiyonlar desteklenmeyeEilir
ś %luetootK un etkinleĲtirildiĒi Eir teleIon müzik çalmak için kullanĘlĘyorsa
ve Eir arama gelir veya arama yapĘlĘrsa
müzik duracaktĘr
ś %luetootK ses sisteminin oynatĘlmasĘ
sĘrasĘnda arama gelmesi veya arama
yapĘlmasĘ ses karĘĲmasĘna seEep olaEilir
ś %luetootK sesi kullandĘĒĘnĘz sĘrada
%luetootK teleIonu kullanmanĘz durumunda EaĒlĘ olan cep teleIonuna
göre aramanĘn sonlanmasĘndan sonra
oynatĘm otomatik olarak sürdürülmeyeEilir
ś %luetootK ses modu çalarken parçanĘn
yukarĘ/aĲaĒĘ Kareket ettirilmesi EazĘ
cep teleIonlarĘnda patlama seslerine
neden olaEilir
ś Geri sarma/Ôleri alma Ionksiyonu %luetootK ses modunda desteklenmemektedir
ś Çalma listesi özelliĒi %luetootK ses
modunda desteklenmemektedir
ś %luetootK ciKazĘn EaĒlantĘsĘ kesilirse
%luetootK ses modu sonlanacaktĘr
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%luetootK teleIon kullanĘmĘ
BluetootK ile teleIonda ellerinizi kullanmadan görüĲme yapabilirsiniz. Arama bilgisini sistem ekranĘnda görebilir ve aracĘn
daKili mikroIon ve Koparlörü aracĘlĘĒĘyla
teleIon görüĲmelerinizi kolay ve güvenli
bir Ĳekilde yapabilirsiniz.

UYARI
ś %luetootK ciKazlarĘnĘn EaĒlantĘsĘnĘ
yapmadan önce aracĘnĘzĘ güvenli Eir
yerde park ediniz Dikkatiniz daĒĘlmĘĲ
Ĳekilde araç kullanmak traIik kazalarĘna yaralanmaya veya ölüme yol açaEilir
ś SürüĲ esnasĘnda asla arama yapmayĘn
veya gelen aramalarĘ açmayĘnĘz &ep
teleIonu kullanĘmĘ dikkatinizi daĒĘtarak dĘĲ etkenleri Iark etmenizi zorlaĲtĘraEilir ve Eeklenmedik durumlarla
EaĲa çĘkma yeteneĒinizi zayĘIlatarak
kazalara yol açaEilir Gerekli olduĒu
durumlarda arama yapmak için %luetootK Eller SerEest özelliĒini kullanarak aramayĘ mümkün olduĒunca kĘsa
tutunuz
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'Ô..$7
ś %aĒlĘ Eir cep teleIonu yoksa TeleIon
ekranĘna eriĲemezsiniz %luetootK teleIon Ionksiyonunu kullanmak için sisteme Eir cep teleIonu EaĒlayĘnĘz
ś Tünel yer altĘ veya daĒlĘk araziler giEi
cep teleIonu kapsama alanĘ dĘĲĘndaki
Eölgelerden geçerken %luetootK Eller
SerEest Ionksiyonu çalĘĲmayaEilir
ś AĲaĒĘdaki durumlarda arama kalitesi
düĲeEilir
- &ep teleIonunun çekim kalitesi düĲük
- Araç içinde gürültü var
- &ep teleIonu metal içecek kutusu
giEi metal oEMelerin yanĘnda Eulunuyor
ś %aĒlĘ olan cep teleIonuna EaĒlĘ olarak
%luetootK Eller SerEest özelliĒinin ses
kalitesi ve seviyesi deĒiĲiklik göstereEilir
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$UDPD\DSĘOPDVĘ
Cep teleIonunuz sisteme baĒlĘysa çaĒrĘ
geçmiĲiniz veya kiĲi listenizden bir isim
seçerek arama yapabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde [P+ONE@ tuĲuna
basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki CallAnsZer düĒmesine basĘnĘz.
2. TeleIon numarasĘ seçiniz.
ś Favori listenizden bir numara seçmek
için )avoriler'i seçiniz.
ś ÇaĒrĘ geçmiĲinizden bir numara seçmek için ÇaĒrĘ geçmiĲi'ni seçiniz.
ś BaĒlĘ cep teleIonundan indirilen kiĲi
listesinden bir numara seçmek için
.iĲileri seçiniz.
3. AramayĘ sonlandĘrmak için kontrol panelinde [2 S+)L@ düĒmesine basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki Arama sonlandĘrma düĒmesine
basĘnĘz.
)DYRULOLVWHVLQLQND\GHGLOPHVL
TeleIon numaralarĘnĘ Iavorileriniz olarak
kaydederek BluetootK ile teleIonda ellerinizi kullanmadan kolayca görüĲme yapabilirsiniz.
1. TeleIon ekranĘnda )avoriler'i seçmek
için kontrol panelinde [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
2. [0ENU/&LO&.@ seçinŹ Yeni Iavoriler
ekle'yi seçin.
3. [1 RPT@ düĒmesine basĘnĘz ve istenen
teleIon numarasĘnĘ seçiniz.

)DYRULOLVWHVLQLQNXOODQÕPÕ
1. TeleIon ekranĘnda )avoriler'i seçmek
için kontrol panelinde [T8NE@ kontrol
tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
2. TerciK edilen kiĲiyi seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan arama yapmak için düĒmeye basĘnĘz.

AAJ4L012EE

AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś Yeni Iavoriler ekle: SĘk kullanĘlan bir numarayĘ Iavorilere ekler.
ś ÖĒeleri sil: Seçilen Iavori öĒesini siler.
ś Tümünü Sil: Bütün Iavori öĒelerini siler.

'Ô..$7
ś +er ciKaz için 2 Iavori kaydedeEilirsiniz
ś )avorileri kaydetmek için önce kiĲileri
sisteme indirmeniz gerekir
ś TeleIonda kayĘtlĘ Iavoriler sisteme indirilmez
ś TeleIondaki kiĲi Eilgisi düzenlenmiĲ
olsa daKi sistemdeki Iavoriler otomatik olarak düzenlenmez ÖĒeyi silip Iavorilere tekrar ekleyiniz
ś Yeni Eir cep teleIonu EaĒladĘĒĘnĘzda
önceki teleIon için EelirlediĒiniz Iavoriler görüntülenmeyecek Iakat önceki
teleIonu sistem listesinden silene kadar sisteminizde kalmaya devam edecektir
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dD÷UÕJHoPLúLNXOODQÕPÕ
1. ÇaĒrĘ GeçmiĲi seçmek için teleIon ekranĘndan [2@ tuĲuna basĘnĘz.
2. TerciK edilen giriĲi seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan arama yapmak için düĒmeye basĘnĘz.

AAJ4L013EE

AĲaĒĘdaki menü seçeneklerine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz:
ś Ôndirme: ÇaĒrĘ geçmiĲini indir.
ś Tüm aramalar: Bütün arama kayĘtlarĘnĘ
görüntüler.
ś Aranan numaralar: Sadece aranan numaralarĘ görüntüler.
ś Gelen aramalar: Sadece gelen aramalarĘ görüntüler.
ś &evapsĘz aramalar: Sadece cevapsĘz
aramalarĘ görüntüler.

ś Arama süresi ve zaman Eilgisi sistem
ekranĘnda görüntülenmeyecektir
ś &ep teleIonundan çaĒrĘ geçmiĲini indirmek için izin vermeniz gerekmektedir Veri indirmek istediĒinizde cep
teleIonundan indirmeye izin vermeniz
gerekeEilir Ôndirme EaĲarĘsĘz olursa
cep teleIonunun ekranĘnda Eir uyarĘ
olup olmadĘĒĘnĘ veya cep teleIonunun
izin ayarlarĘnĘ kontrol ediniz
ś Arama geçmiĲinizi indirdiĒinizde diĒer eski veriler silinecektir
.LúLOLVWHVLNXOODQÕPÕ
1. TeleIon ekranĘnda .iĲiler'i seçmek için
kontrol panelinde [TUNE@ kontrol tuĲunu çeviriniz ve ardĘndan tuĲa basĘnĘz.
2. TerciK edilen alIa numerik karakter
grubunu seçmek için [TUNE@ kontrol
düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan düĒmeye basĘnĘz.
3. TerciK edilen kiĲiyi seçmek için [TUNE@
kontrol düĒmesini çeviriniz ve ardĘndan arama yapmak için düĒmeye basĘnĘz.

'Ô..$7
ś %azĘ teleIonlar indirme Ionksiyonunu
desteklemeyeEilir
ś ÇaĒrĘ geçmiĲi yüklendikten sonra çaĒrĘ geçmiĲine sadece cep teleIonu sisteme EaĒlĘyken eriĲileEilir
ś Gizli numaralardan gelen aramalar
çaĒrĘ geçmiĲi listesine kaydedilmez
ś Liste EaĲĘna 5 arama kaydĘ indirilecektir
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AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz.
ś Ôndirme: Cep teleIonu kiĲilerinizi indiriniz.
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ś %luetootK ciKazĘ EaĒlĘyken görüntüleneEilir
ś %luetootK ciKazĘndan sadece desteklenen Iormattaki kiĲiler indirilip görüntüleneEilir %azĘ uygulamalardaki
kiĲiler daKil edilmeyecektir
ś &iKazĘnĘzdan 2 kiĲi indirileEilir
ś %azĘ teleIonlar indirme Ionksiyonunu
desteklemeyeEilir
ś Sistem özelliklerine EaĒlĘ olarak indirilen kiĲilerden EazĘlarĘ kayEolaEilir
ś +em SI0 kart Kem de teleIonda depolanmĘĲ kiĲiler indirilir %azĘ cep teleIonlarĘnda SI0 kartta kayĘtlĘ kiĲiler
indirilmeyeEilir
ś .iĲi isminde kullanĘlan özel karakterler
ve Ĳekiller düzgün görüntülenmeyeEilir
ś &ep teleIonundan kiĲileri indirmek
için izin vermek gerekmektedir Veri
indirmek istediĒinizde cep teleIonundan indirmeye izin vermeniz gerekeEilir Ôndirme EaĲarĘsĘz olursa cep
teleIonunun ekranĘnda Eir uyarĘ olup
olmadĘĒĘnĘ veya cep teleIonunun izin
ayarlarĘnĘ kontrol ediniz
ś &ep teleIonunun türüne veya durumuna EaĒlĘ olarak indirme iĲlemi
uzun süreEilir
ś .iĲilerinizi indirdiĒinizde diĒer eski
veriler silinecektir
ś Sistem üzerinde kiĲileri düzenleyemez
veya silemezsiniz
ś Yeni Eir cep teleIonu EaĒladĘĒĘnĘzda
önceki cep teleIonundan indirilmiĲ kiĲiler görüntülenmeyecektir Iakat önceki teleIonu sistem listesinden silene
kadar sisteminizde kalmaya devam
edecektir

DĒUĘODUĘ\DQĘWODPD
Bir arama geldiĒinde sistem ekranĘnda
gelen arama için bir uyarĘ penceresi açĘlĘr.

AAJ4L015EE

AramayĘ cevaplamak için kontrol panelinde [1 RPT@ düĒmesine basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki
CallAnsZer düĒmesine basĘnĘz.
AramayĘ reddetmek için kontrol panelinde
[2 S+)L@ düĒmesine basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki
Arama sonlandĘrma düĒmesine basĘnĘz.

'Ô..$7
ś &ep teleIonunun tipine göre arama
reddetme desteklenmiyor olaEilir
ś &ep teleIonunuz sisteme EaĒlandĘĒĘnda teleIon EaĒlantĘ mesaIesinde
olduĒu sürece araçtan ayrĘlsanĘz daKi
arama sesi aracĘn Koparlörlerinden
verileEilir %aĒlantĘyĘ sonlandĘrmak
için ciKazĘn sistemden EaĒlantĘsĘnĘ
kesiniz veya ciKazĘnĘzdaki %luetootK
EaĒlantĘsĘnĘ kapatĘnĘz
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$UDPDVĘUDVĘQGDVH¦HQHNOHULQ
NXOODQĘPĘ
Arama sĘrasĘnda aĲaĒĘda gösterilen arama
ekranĘnĘ göreceksiniz. 8ygulamak istediĒiniz Ionksiyon için bir düĒmeye basĘnĘz.

AAJ4L016EE

AramayĘ cep teleIonunuza yönlendirmek
için kontrol panelinde [1 RPT@ düĒmesine
basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki
CallAnsZer tuĲunu basĘlĘ tutunuz.
AramayĘ sonlandĘrmak için kontrol panelinde [2 S+)L@ düĒmesine basĘnĘz.
ś AlternatiI olarak direksiyon simidindeki
Arama sonlandĘrma düĒmesine basĘnĘz.
AĲaĒĘdaki bir menü seçeneĒine eriĲmek
için kontrol panelinde [0ENU/&LO&.@
düĒmesine basĘnĘz.
ś 0ikroIon Sesi (ÇĘkan Ses): MikroIon
sesini ayarlayĘnĘz veya diĒer taraIĘn sizi
duymamasĘ için mikroIonu kapatĘnĘz.
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'Ô..$7
ś Arayan Eilgisi kiĲi listenize kaydedilirse arayanĘn adĘ ve teleIon numarasĘ
görüntülenecektir Arayan kiĲi Eilgisi
kiĲi listenize kaydedilmezse sadece
arayanĘn teleIon numarasĘ görüntülenecektir
ś %luetootK aramasĘ sĘrasĘnda ses ekranĘ veya ayarlar ekranĘ giEi IarklĘ ekranlara geçiĲ yapamazsĘnĘz
ś &ep teleIonunun türüne EaĒlĘ olarak
arama kalitesi deĒiĲiklik göstereEilir
%azĘ teleIonlarda sesiniz karĲĘ taraIa
az gideEilir
ś &ep teleIonunun türüne EaĒlĘ olarak
teleIon numarasĘ görüntülenmeyeEilir
ś &ep teleIonunun türüne EaĒlĘ olarak
arama geçiĲ özelliĒi desteklenmiyor
olaEilir

05
ACÔL DURUM AÍRI SÔSTEMÔ VARSA
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi traIik kazalarĘ
veya diĒer kazalar meydana geldiĒinde
kullanĘlan otomatik bir acil çaĒrĘ Kizmetidir.

SOS
Sürücü veya yolcu gerekli acil durum
servislerini aramak için SOS düĒmesine
basmak suretiyle manuel olarak Kizmet
gönderen tek kuruluĲa acil durum aramasĘ yapabilir.
ś Ses durur ve ekranda SOS görüntülenir.

'Ô..$7
ś DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümdeki
Acil durumlar kĘsmĘna EakĘnĘz
ś %ölgenize EaĒlĘ olarak EazĘ özellikler
desteklenmeyeEilir
ś DüĒmenin adĘ Eölgenize veya araç
modelinize EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir

6267HVWL
SOS test düĒmesine basarak Acil Durum
ÇaĒrĘ test modunu çalĘĲtĘrabilirsiniz.
ś Ses durur ve ekranda SOS TESTÔ görüntülenir.
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SÔSTEM DURUM SÔM*ELERÔ
Durum simgeleri güncel sistem durumunu görüntülemek için ekranĘn üst taraIĘnda gözükür.
Hangi iĲlemi veya Ionksiyonu uyguladĘĒĘnĘzda Kangi durum simgesinin gözüktüĒünü ve anlamlarĘnĘ öĒreniniz.

AAJ4L017EE

%OXHWRRWK
Simge

AçĘklama
BaĒlĘ BluetootK ciKazĘnĘn pil seviyesi
BluetootK aracĘlĘĒĘyla baĒlanan
cep teleIonu veya ses ciKazĘ
BluetootK aramasĘ yapĘlĘyor
BluetootK aramasĘ sĘrasĘnda mikroIon kapalĘ
Sisteme BluetootK aracĘlĘĒĘyla
baĒlĘ bir cep teleIonundan çaĒrĘ
geçmiĲini indirme
Sisteme BluetootK aracĘlĘĒĘyla
baĒlĘ bir cep teleIonundan kiĲileri
indirme

6LQ\DOJ»F»
Simge
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AçĘklama
BluetootK aracĘlĘĒĘyla baĒlĘ cep teleIonunun sinyal gücü

'Ô..$7
ś Ekranda görüntülenen pil seviyesi
EaĒlĘ olan ciKazda görüntülenen pil
seviyesinden IarklĘlĘk göstereEilir
ś Ekranda görüntülenen sinyal gücü
EaĒlĘ olan cep teleIonunda görüntülenen sinyal gücünden IarklĘlĘk göstereEilir
ś AracĘn modeli ve özelliklerine EaĒlĘ
olarak EazĘ durum simgeleri görüntülenmeyeEilir

05
%ÔL*Ô VE EÍLENCE SÔSTEMÔ ÖZELLÔKLERÔ
US%

'HVWHNOHQHQVHVIRUPDWODUĘ
ś Ses dosyasĘ özelliĒi
- DALGA Iormu ses IormatlarĘ
- MPEG122.5 Audio Layer3
- WindoZs Media Audio 9er 7.;8.;
ś Bit oranlarĘ
- MPEG1 (Layer3):
32404856648096112128
160192224256320 kbps
- MPEG2 (Layer3):
8162432404856648096
112128144160 kbps
- MPEG2.5 (Layer3):
8162432404856648096
112128144160 kbps
- WMA (Yüksek AralĘk):
48648096128160192 kbps
ś Örnek BaĲĘna Bitler
- WA9 (PCM(Stereo)): 24 bit
- WA9 (IMA ADPCM): 4 bit
- WA9 (MS ADPCM): 4 bit
ś Örnekleme IrekansĘ
- MPEG1: 441004800032000 Hz
- MPEG2: 220502400016000 Hz
- MPEG2.5: 11025120008000 Hz
- WMA: 320004410048000 Hz
- WA9: 4410048000 Hz

ś Klasördosya isimlerinin maksimum
uzunluĒu (8nicode'a baĒlĘ olarak): 40
Ôngilizce veya Korece karakter
ś Desteklenen klasördosya ismi karakterleri (8nicode desteĒi): 2.604 Korece
karakter 94 alIa numerik karakter yaygĘn kullanĘlan 4.888 Çince karakter 986
özel karakter
ś Maksimum klasör sayĘsĘ: 1.000
ś Maksimum dosya sayĘsĘ: 5000

'Ô..$7
ś Desteklenmeyen Iormattaki dosyalar
tanĘnmayaEilir oynatĘlmayaEilir veya
dosya adĘ giEi Eilgileri düzgün görüntülenmeyeEilir
ś Sadece mp3/Zma/Zav uzantĘsĘna
saKip dosyalar sistem taraIĘndan tanĘnaEilir Dosya desteklenmeyen Eir
Iormattaysa en güncel kodlama yazĘlĘmĘnĘ kullanarak dosya IormatĘnĘ deĒiĲtiriniz
ś &iKaz DR0 (DiMital +aklar Yönetimi)
taraIĘndan kilitlenmiĲ dosyalarĘ desteklemez
ś 0P3/:0A sĘkĘĲtĘrma dosyalarĘ ve
:AV dosyasĘ için Eit oranĘna EaĒlĘ olarak ses kalitesinde IarklĘlĘklar ortaya
çĘkacaktĘr (Yüksek Eit oranĘna saKip
müzik dosyalarĘnĘn ses kalitesi daKa
yüksektir)
ś .lasör veya dosya isimlerindeki -aponca veya %asitleĲtirilmiĲ Çince karakterler düzgün görüntülenmeyeEilir
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TÔCARÔ MARKALAR
'HVWHNOHQHQ86%GHSRODPDFLKD]ODUĘ
ś BaytSektör: 64 kbayt veya daKa az
ś Format sistemi: FAT121632 (tavsiye
edilen) e[FATNTFS

'Ô..$7
ś Sadece IiĲ tipli soketi Eulunan metal
muKaIazalĘ US% depolama ciKazlarĘnĘn
çalĘĲmasĘ garantilenmektedir
- Plastik IiĲli US% depolama ciKazlarĘ
tanĘnmayaEilir
- &) kartĘ veya SD kartĘ giEi KaIĘza kartĘ türündeki US% depolama ciKazlarĘ
tanĘnmayaEilir
ś US% saEit disk sürücüleri tanĘnmayaEilir
ś %irden Iazla mantĘksal sürücüsü Eulunan yüksek kapasiteli US% depolama
ciKazĘ kullanĘrsanĘz sadece ilk sürücüde depolanmĘĲ olan dosyalar tanĘnacaktĘr
ś US% depolama ciKazĘnda Eir uygulama yüklüyse EaĒlantĘlĘ medya dosyalar çalmayaEilir
ś DaKa iyi uyumluluk için US% 2 ciKazlarĘ kullanĘnĘz

%luetootK
ś
ś
ś
ś

BluetootK Güç SĘnĘIĘ 2: -6 ila 4 dBm arasĘ
Anten gücü: Maks 3 mW
Frekans AralĘĒĘ: 2400 ila 2483.5 MHz
BluetootK yama RAM yazĘlĘm sürümü: 1
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DiĒer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
Ĳirket saKiplerine ait marka ve ticari isimlerdir.
ś BluetootKp kelime
markasĘ ve logolarĘ
BluetootK SIG Inc.
IirmasĘna ait tescilli
markalardĘr ve bu
markalarĘn HY8NDAI
taraIĘndan kullanĘmĘ
lisanslĘdĘr.

&E

UY*UNLUK %EYANI
%S0I
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N&&

NCC düĲük güçlü radyo IrekansĘ ciKazlarĘnĘn teknik düzenlemelerine göre:
Madde 12
Hiçbir Ĳirket veya kullanĘcĘ izin almaksĘzĘn lisanslĘ düĲük Irekansa saKip elektrikli ciKazlarĘn gücünü artĘrma veya yapĘsal özellikleri ile oriMinal tasarĘmĘnĘ deĒiĲtirme gibi bir iĲlem
yapamaz.
Madde 14
DüĲük IrekanslĘ elektrikli ciKazlarĘn navigasyon emniyetini olumsuz etkileyecek ya da
yasal radyo iletiĲimine parazit oluĲturacak bir etkisi yoktur. Böyle bir parazitin tespiti durumunda Kizmet durum iyileĲtirilene ve bu durum ortadan kaldĘrĘlana dek duraklatĘlĘr.
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05
UkrSEPRO
&RS kategorileri

Özellik

Teknik Özellikler
+YUNDAI 0O%IS &o Ltd
203 TeKeran-ro Gangnam-gu Seoul 06141
Korea

Üretici

BluetootK

Frekans AralĘĒĘ

2400 ila 2483.5 MHz

Desteklenen BluetootK Teknik Özellikleri

4.1

Desteklenen proIil

HFP (1.7) A2DP (1.3) A9RCP (1.6) PBAP (1.2)

Anten gücü

25 mW (maksimum)

Kanal SayĘsĘ

79

BluetootK yama RAM
1
yazĘlĘm sürümü:

TRA
OMAN-TRA
D192564
TRATA-R898320

ST%
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EA&
.ategori

Teknik Özellikler

Model

ACB100AGP ACB100AEP ACB100ARP

Üretici

+YUNDAI 0O%IS &o Ltd
203 TeKeran-ro Gangnam-gu Seoul 06141 Korea

Üretim TariKi

TariKler için ürünü inceleyiniz.

N%T&
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06
UYARI
.arEon monoksit (&O) gazĘ zeKirlidir &O gazĘnĘn solunmasĘ Eilinç kayEĘna ve ölüme
neden olur
Egzoz gazĘ görülemeyen ve kokusu duyulamayan karbonmonoksit içerir.
Egzoz gazĘnĘ teneIIüs etmeyiniz
HerKangi bir anda aracĘnĘzĘn içinde egzoz gazĘ kokusu olduĒunda derKal tüm camlarĘ
açĘnĘz. CO gazĘna maruz kalĘnmasĘ boĒulma sonucunda bilinç kaybĘna ve ölüme neden
olabilir.
Egzoz sisteminde kaçak olmadĘĒĘndan emin olunuz
Egzoz sistemi yaĒ deĒiĲimi veya baĲka bir amaçla araç liIte kaldĘrĘldĘĒĘnda kontrol edilmelidir. Egzoz sesinde bir deĒiĲiklik duyarsanĘz veya bir kasis geçerken aracĘnĘzĘn altĘ
yere çarparsa egzoz sistemini kontrol için en kĘsa zamanda yetkili HY8NDAI servisine
baĲvurmanĘzĘ öneririz.
0otoru kapalĘ Eir yerde çalĘĲtĘrmayĘnĘz
GaraM kapĘsĘ açĘk olsa bile motorun garaM içinde çalĘĲtĘrĘlmasĘ teKlikeli bir uygulamadĘr.
Motoru sadece aracĘ garaMdan çĘkarmak için çalĘĲtĘrĘnĘz.
Araç içinde yolcu olduĒunda motoru uzun süre rölantide çalĘĲtĘrmaktan kaçĘnĘnĘz
Araç içinde yolcu varken motoru uzun süreli rölantide çalĘĲtĘrmak zorunda olduĒunuzda
aracĘn açĘk bir alanda bulunduĒundan Kava giriĲ kontrolünün ŕTemiz KavaŖ konumunda
ve IanĘn araç içine temiz Kava verecek Ĳekilde yüksek KĘzda olduĒundan emin olunuz.
+ava emiĲ kanallarĘnĘ temiz tutunuz
HavalandĘrma sisteminin normal çalĘĲmasĘ için ön camĘn Kemen önünde yer alan KavalandĘrma ĘzgaralarĘnda kar buz veya bir baĲka engel olmadĘĒĘndan emin olunuz.
%agaM kapaĒĘ açĘk iken mutlaka sürüĲ yapmanĘz gerekiyorsa
Bütün camlarĘ kapatĘnĘz.
Gösterge panelindeki Kava kanallarĘnĘ açĘnĘz.
Hava giriĲ kontrolünü ŕTemiz KavaŖ Kava akĘĲ kontrol ayarĘnĘ ŕDöĲemeŖ veya ŕYüzŖ konumuna ve IanĘ yüksek KĘza getiriniz.
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AracĘnĘz ile sürüĲ

SRì ÖNCESÔ
AracĘnĘza Einmeden önce
ś Tüm camlarĘn dĘĲ dikiz aynalarĘnĘn ve
dĘĲ aydĘnlatmalarĘnĘn temiz ve açĘk olduĒundan emin olunuz.
ś BuĒu kar veya buzu temizleyiniz.
ś Lastiklerin düzensiz aĲĘnma ve zedelenme durumunu gözle kontrol ediniz.
ś HerKangi bir sĘzĘntĘya karĲĘ aracĘn altĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Geri gidecekseniz arkanĘzda KerKangi
bir engel bulunmadĘĒĘndan emin olunuz.

ÇalĘĲtĘrmadan önce
ś Motor kaputunun bütün kapĘlarĘn ve
bagaM kapaĒĘnĘn kapalĘ ve kilitli olduĒundan emin olunuz.
ś KoltuĒun ve direksiyonun konumunu
ayarlayĘnĘz.
ś Ôç ve dĘĲ dikiz aynalarĘnĘ ayarlayĘnĘz.
ś Bütün ĘĲĘklarĘn çalĘĲtĘĒĘndan emin olunuz.
ś Emniyet kemerinizi takĘnĘz. Bütün yolcularĘn emniyet kemerlerini baĒlayĘp
baĒlamadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
ś Kontak svici ON konumdayken gösterge panelindeki uyarĘ lambalarĘ ve ölçümleri ile göstergedeki uyarĘ mesaMlarĘnĘ kontrol ediniz.
ś TaĲĘdĘĒĘnĘz eĲyalarĘn düzgün bir Ĳekilde
yerleĲtirilmiĲ ve sabitlenmiĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
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UYARI
ÖL0 veya &ÔDDÔ YARALAN0A RÔS.ÔNÔ
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz
Araç Kareket Kalindeyken tüm yolcular kemerlerini düzgün Ĳekilde takmĘĲ
olmalĘdĘr DaKa Iazla detay için 3 Eölümdeki ŕEmniyet kemerleriŖ konusuna EakĘnĘz
ś AracĘ daima dikkatli Eir Ĳekilde kullanĘnĘz DiĒer sürücülerin ve yayalarĘn
dikkatsiz olaEileceklerini ve Kata yapaEileceklerini göz önünde Eulundurunuz
ś Sadece sürüĲe odaklanĘnĘz Sürücü
dikkatinin daĒĘlmasĘ kazalara neden
olaEilir
ś AracĘnĘzla öndeki araç arasĘnda geniĲ
Eir mesaIe EĘrakĘnĘz

UYARI
ASLA alkol veya uyuĲturucu alarak araç
kullanmayĘnĘz
UyuĲturucu alarak veya alkollü olarak
araç kullanmak teKlikelidir ve Eir kazaya
&ÔDDÔ YARALAN0AYA veya ÖL0E neden olaEilir
Alkollüyken araEa kullanmak Ker yĘl karayolunda meydana gelen ölümlerin Eir
numaralĘ nedenidir Az Eir miktar alkol
Eile reIlekslerinizi algĘlamanĘzĘ ve karar
verme yetkinliĒinizi etkiler %ir tane içki
Eile deĒiĲen Ĳartlara ve acil durumlara
tepki verme kaEiliyetinizi azaltĘr ve Iazladan Ker miktar içki ile reaksiyon süreniz kötüleĲir
UyuĲturucu etkisindeyken araç kullanmak alkolün etkisinde araç kullanmak
kadar Katta daKa da teKlikelidir
Alkol veya uyuĲturucu etkisindeyken
araç kullanĘrsanĘz ciddi Eir kaza yapma
riskiniz çok yüksektir Alkol veya uyuĲturucu alĘyorsanĘz araç kullanmayĘnĘz Alkol veya uyuĲturucu alan Eir sürücünün
aracĘna Einmeyiniz %ildiĒiniz Eir sürücüyü terciK ediniz veya taksi çaĒĘrĘnĘz
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KONTAK ANAHTARI
UYARI

UYARI

ÖL0 veya &ÔDDÔ YARALAN0A RÔS.ÔNÔ
azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ÇocuklarĘn veya aracĘ tanĘmayan KerKangi Eir kiĲinin kontak anaKtarĘna
veya ilgili parçalara dokunmasĘna
ASLA izin vermeyiniz %eklenmeyen ve
ani araç Kareketleri meydana geleEilir
ś Araç Kareket Kalindeyken ASLA direksiyonun arasĘndan kontak anaKtarĘna
veya EaĲka Eir kumandaya uzanmayĘnĘz Elinizin veya kolunuzun Eu Eölgede EulunmasĘ araç kontrolünün kayEĘna neden olaEilir ve Eu Eir kazayla
sonuçlanaEilir

.ontak anaKtarĘ kilidi (varsa)

ś Acil durumlar Karicinde araç Kareket
Kalindeyken ASLA kontak anaKtarĘnĘ LO&. veya A&& konumuna çevirmeyiniz %u durumda motor durur
ve direksiyon ve Iren sistemleri için
güç desteĒi kayEĘ olur %u direksiyon
kontrolünü ve Iren iĲlevini zorlaĲtĘrarak kazaya seEep olaEilir
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
vitesin P (Park) konumunda olduĒundan daima emin olunuz el Irenini çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LO&. (kilitli)
konumuna getiriniz
%u önlemler alĘnmazsa araç Eeklenmeyen ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir

'Ô..$7
Piyasadan temin edilmiĲ anaKtar kĘlĘIlarĘnĘ asla kullanmayĘnĘz %u iletiĲim KatasĘ nedeniyle çalĘĲmamaya seEep olaEilir

OCN7060001

Ön kapĘ açĘldĘĒĘnda kontak anaKtarĘ ON
konumunda bulunmamak ĲartĘyla kontak
anaKtarĘ aydĘnlanĘr. IĲĘk kontak anaKtarĘ
çalĘĲtĘrĘldĘĒĘ zaman Kemen veya kapĘ kapatĘldĘktan yaklaĲĘk 30 saniye sonra söner.
(varsa)

6-5
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.RQWDNDQDKWDUĘNRQXPODUĘ
DüĒme konumu
LOCK

ACC

ON

START

6-6

ÔĲlem
Dikkat
Kontak anaKtarĘ ŕLOCK (kilitli)Ŗ konumunda iken çĘkartĘlabilir.
HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak için
direksiyon kilitlenir (varsa).
Elektrikli aksesuarlarĘn bazĘlarĘ kul- Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna
getirmekte güçlük çekiyorsanĘz
lanĘlabilir.
gerilimi almak için direksiyonu saĒa
Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.
ve sola çevirirken anaKtarĘ da çeviriniz.
Bu motor çalĘĲĘrken normal anaK- Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek için
tar konumudur. Bütün özellikler ve motor çalĘĲmĘyorsa kontak düĒmeelektrikli aksesuarlar kullanĘlabilir.
sini ON konumunda bĘrakmayĘnĘz.
Kontak anaKtarĘ ACCŔden ON konumuna getirildiĒinde göstergedeki
gösterge lambalarĘ kontrol edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için kontak Kontak anaKtarĘ bĘrakĘlĘncaya kadar
anaKtarĘnĘ START konumuna getiri- marĲ basar.
niz. AnaKtarĘ serbest bĘraktĘĒĘnĘzda
düĒme ON konumuna geri döner.

06
0RWRUXDOĘĲWĘUPD

UYARI
ś AracĘnĘzĘ kullanĘrken daima uygun tipte ayakkaEĘlar giyiniz Yüksek topuklular kayak EotlarĘ sandalet parmak
arasĘ terlik vE giEi uygun olmayan
ayakkaEĘlar Iren ve gaz pedallarĘnĘ iyi
kullanaEilmenizi engelleyeEilir
ś Gaz pedalĘna Easarak aracĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz Araç Kareket edeEilir ve Eir kazaya neden olaEilir
ś 0otor devri normale dönünceye kadar
Eekleyiniz 0otor devri yüksek olduĒunda Iren pedalĘ EĘrakĘlĘrsa araç aniden Kareket edeEilir
Düz ĲanzĘmanlĘ araçta:
1. El Ireninin çekildiĒinden emin olunuz.
2. 9itesin boĲa alĘnmĘĲ olduĒundan emin
olunuz.
3. DebriyaM ve Iren pedallarĘna basĘnĘz.
4. Kontak anaKtarĘnĘ START konumuna
getiriniz. AnaKtarĘ motor çalĘĲĘncaya
kadar (azami 10 saniye) tutup bĘrakĘnĘz.

%ilgilendirme

%ilgilendirme
ś $UDFÕ KDUHNHW HWWLUPHGHQ PRWRUXQ ÕVÕQPDVÕQÕ EHNOHPH\LQL] 0DNXO PRWRU GHYLUOHULQGHDUDFÕVUPH\HEDúOD\ÕQÕ] $QL
KÕ]ODQPD YH \DYDúODPDGDQ NDoÕQÕOPDOÕGÕU
ś $UDFÕQÕ]Õ oDOÕúWÕUÕUNHQ D\D÷ÕQÕ]ÕQ GDLPD
IUHQGHROPDVÕQDGLNNDWHGLQL]$UDFÕoDOÕúWÕUÕUNHQJD]SHGDOÕQDEDVPD\ÕQÕ]0RWRUÕVÕQÕUNHQID]ODJD]YHUPH\LQL]

'Ô..$7
Araç KasarĘnĘ önlemek için
ś Kontak anaKtarĘnĘ START konumunda
1 saniyeden daKa Iazla tutmayĘnĘz
Tekrar denemeden önce 5-1 saniye
Eekleyiniz
ś 0otor çalĘĲĘr durumdayken kontak
anaKtarĘnĘ START konumuna getirmeyiniz 0arĲ motoruna zarar vereEilir
ś EĒer yol ve traIik koĲullarĘ elveriyorsa araç K¡l¡ Kareket ederken vitesi N
(%oĲ) konumuna getireEilir ve motoru
tekrar çalĘĲtĘrmak için kontak anaKtarĘnĘ START konumuna çevireEilirsiniz
ś AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek motoru
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz

0RWRUoDOÕúDQDNDGDUIUHQYHGHEUL\DMSHGDOÕQDEDVÕQÕ]
Otomatik ĲanzĘmanlĘakĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda:
1. El Ireninin çekildiĒinden emin olunuz.
2. 9itesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz.
3. Fren pedalĘna basĘnĘz.
4. Kontak anaKtarĘnĘ START konumuna
getiriniz. AnaKtarĘ motor çalĘĲĘncaya
kadar (azami 10 saniye) tutup bĘrakĘnĘz.

6-7
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0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesi(varsa)

OCN7060003

Ön kapĘ açĘldĘĒĘnda Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma DüĒmesi yanar ve kapĘ kapatĘldĘktan 30 saniye sonra söner (varsa).

UYARI
Acil durumlarda motoru kapatmak için
0otor ÇalĘĲtĘrma / Durdurma düĒmesine iki saniyeden daKa Iazla EasĘlĘ tutunuz veya 0otor ÇalĘĲtĘrma / Durdurma
düĒmesine üç saniye içinde üç kez EasĘp
EĘrakĘnĘz
Araç K¡l¡ Kareket Kalindeyse vites kolu
N (%oĲ) konumundayken Iren pedalĘ EasĘlĘ Eir Ĳekilde 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine EasĘlarak motoru tekrar
çalĘĲtĘraEilirsiniz

6-8

UYARI
ś Acil durumlar Karicinde araç Kareket
Kalinde iken 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma DüĒmesine ASLA EasmayĘnĘz
%u durumda motor durur ve direksiyon ve Iren sistemleri için güç desteĒi
kayEĘ olur %u direksiyon kontrolünü
ve Iren iĲlevini zorlaĲtĘrarak kazaya seEep olaEilir
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima vitesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz el Irenini çekiniz ve 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma
düĒmesini O)) konumuna getiriniz ve
AkĘllĘ AnaKtarĘ yanĘnĘza alĘnĘz %u önlemler alĘnmazsa araç Eeklenmeyen
ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir

06
0RWRUDOĘĲWĘUPD'XUGXUPD'»ĒPHVL.RQXPODUĘ
- Düz ĲanzĘmanlĘ araçta
DüĒme
konumu
O)) (KAPALI)

ACC

ON

START

ÔĲlem

Notlar

Motoru kapatmak için aracĘ durdurunuz ve sonra Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.
HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak için direksiyon kilitlenir (varsa).
DüĒme OFF konumundayken debriyaM
pedalĘna basmadan Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesine basĘnĘz.
Elektrikli aksesuarlarĘn bazĘlarĘ kullanĘlabilir.
Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.

Direksiyon simidi uygun biçimde kilitlenmemiĲ ise sürücü kapĘsĘnĘ açtĘĒĘnĘzda sesli uyarĘ verir.

Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesini 1 saatten Iazla ACC konumunda bĘrakĘrsanĘz akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için akü gücü otomatik olarak kapanĘr.
Direksiyon simidi uygun Ĳekilde kilitlenmez ise Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi çalĘĲmaz.
GerginliĒi gidermek için direksiyon simidini saĒa ve sola çevirirken Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.
ACC konumundayken debriyaM peda- Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek için
lĘna basmadan Motor ÇalĘĲtĘrmaDur- motor çalĘĲmĘyorsa Motor ÇalĘĲtĘrma
durma düĒmesine basĘnĘz.
Durdurma düĒmesini ON konumunda
Motoru çalĘĲtĘrmadan önce gösterge bĘrakmayĘnĘz.
lambalarĘ kontrol edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için Iren ve debri- EĒer Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒyaM pedallarĘna basĘnĘz sonra vites kolu mesine debriyaM pedalĘna basmadan
boĲta iken Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma basarsanĘz motor çalĘĲmaz ve Motor
ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi aĲaĒĘdüĒmesine basĘnĘz.
daki gibi deĒiĲir:
O)) Ɵ ACC Ɵ ON Ɵ O)) veya ACC

6-9
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0RWRUDOĘĲWĘUPD'XUGXUPD'»ĒPHVL.RQXPODUĘ
- Otomatik ĲanzĘmanlĘakĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda:
DüĒme
konumu
O)) (KAPALI)

ACC

ON

START

6-10

ÔĲlem

Notlar

Motoru durdurmak için vites kolu P
(Park) konumundayken Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.
HĘrsĘzlĘĒa karĲĘ aracĘ korumak için direksiyon kilitlenir (varsa).
DüĒme OFF konumundayken Iren
pedalĘna basmadan Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesine basĘnĘz.
BazĘ elektrikli aksesuarlar kullanĘlabilir.
Direksiyon simidinin kilidi açĘlĘr.

Direksiyon simidi uygun biçimde kilitlenmemiĲ ise sürücü kapĘsĘnĘ açtĘĒĘnĘzda sesli uyarĘ verir.

Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesini 1 saatten Iazla ACC konumunda bĘrakĘrsanĘz akünün boĲalmasĘnĘ önlemek
için akü gücü otomatik olarak kapanĘr.
Direksiyon simidi uygun Ĳekilde kilitlenmez ise Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi çalĘĲmaz. GerginliĒi
gidermek için direksiyon simidini saĒa
ve sola çevirirken Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesine basĘnĘz.
ACC konumundayken Iren pedalĘna Akünün boĲalmasĘnĘ önlemek için
basmadan Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdur- motor çalĘĲmĘyorsa Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesini ON konumunda
ma düĒmesine basĘnĘz.
Motoru çalĘĲtĘrmadan önce gösterge bĘrakmayĘnĘz.
lambalarĘ kontrol edilebilir.
Motoru çalĘĲtĘrmak için Iren pedalĘna EĒer Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒbasĘnĘz sonra vites kolu P (Park) veya mesine Iren pedalĘna basmadan baN (BoĲ) konumunda iken Motor ÇalĘĲ- sarsanĘz motor çalĘĲmaya baĲlamaz ve
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
tĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.
GüvenliĒiniz için vites kolu park konu- aĲaĒĘdaki gibi deĒiĲir:
munda P (Park) iken motoru çalĘĲtĘrĘnĘz. O)) Ɵ ACC Ɵ ON Ɵ O)) veya ACC

06
0RWRUXDOĘĲWĘUPD

UYARI
ś AracĘnĘzĘ kullanĘrken daima uygun tipte ayakkaEĘlar giyiniz Yüksek topuklular kayak EotlarĘ sandalet parmak
arasĘ terlik vE giEi uygun olmayan
ayakkaEĘlar Iren gaz ve deEriyaM pedallarĘnĘ iyi kullanaEilmenizi engelleyeEilir
ś Gaz pedalĘna Easarak aracĘ çalĘĲtĘrmayĘnĘz
Araç Kareket edeEilir ve Eu Eir kazaya
neden olaEilir
ś 0otor devri normale dönünceye kadar
Eekleyiniz 0otor devri yüksek olduĒunda Iren pedalĘ EĘrakĘlĘrsa araç aniden Kareket edeEilir

%ilgilendirme
ś <DOQÕ]FD DNÕOOÕ DQDKWDUÕQ DUDFÕQ LoLQGH
ROGX÷X GXUXPGD ³0RWRU dDOÕúWÕUPD 
'XUGXUPD´ G÷PHVLQH EDVÕODUDN DUDo
oDOÕúWÕUÕODELOLU
ś $NÕOOÕ DQDKWDU DUDo LoLQGH ROVD ELOH VUFGHQX]DNWDLVHPRWRUoDOÕúPD\DELOLU
ś 0RWRU dDOÕúWÕUPD'XUGXUPD G÷PHVL
$&& YH\D $d,. NRQXPGD ROGX÷XQGD
H÷HU KHUKDQJL ELU NDSÕ DoÕN LVH VLVWHP
DNÕOOÕDQDKWDUÕNRQWUROHGHU$NÕOOÕDQDK´J|VWHUJHVL
WDUDUDoLoLQGHGH÷LOVH³
\DQÕSV|QHUYH³$QDKWDUDUDoLoHULVLQGH
GH÷LOX\DUÕVÕEHOLULU%WQNDSÕODUNDSDQGÕ÷Õ]DPDQVHVOLX\DUÕ\LQHGHVDQL\HER\XQFDGX\XODFDNWÕU$NÕOOÕDQDKWDUÕ
DUDoLoLQGHWXWXQX]

Düz ĲanzĘmanlĘ araçta:
1. AkĘllĘ anaKtarĘ daima yanĘnĘzda taĲĘyĘnĘz.
2. El Ireninin çekildiĒinden emin olunuz.
3. 9itesin boĲa alĘnmĘĲ olduĒundan emin
olunuz.
4. DebriyaM ve Iren pedallarĘna basĘnĘz.
5. Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.

%ilgilendirme
0RWRUoDOÕúDQDNDGDUIUHQYHGHEUL\DMSHGDOÕQDEDVÕQÕ]
Otomatik ĲanzĘmanlĘakĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda:
1. AkĘllĘ anaKtarĘ daima yanĘnĘzda taĲĘyĘnĘz.
2. El Ireninin çekildiĒinden emin olunuz.
3. 9itesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz.
4. Fren pedalĘna basĘnĘz.
5. Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesine basĘnĘz.

%ilgilendirme
ś $UDoKDUHNHWVL]RODUDNPRWRUXQÕVÕQPDVÕQÕEHNOHPH\LQL]0DNXOPRWRUGHYLUOHULQGHDUDFÕVUPH\HEDúOD\ÕQÕ] $QLKÕ]ODQPDYH\DYDúODPDGDQNDoÕQÕOPDOÕGÕU
ś $UDFÕQÕ]Õ oDOÕúWÕUÕUNHQ D\D÷ÕQÕ]ÕQ GDLPD
IUHQGHROPDVÕQDGLNNDWHGLQL]$UDFÕoDOÕúWÕUÕUNHQJD]SHGDOÕQDEDVPD\ÕQÕ]0RWRUÕVÕQÕUNHQID]ODJD]YHUPH\LQL]
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'Ô..$7
Araç KasarĘnĘ önlemek için
ś +areket Kalindeyken motor durursa
vitesi P (Park) konumuna getirmeye
teĲeEEüs etmeyiniz
EĒer yol ve traIik koĲullarĘ elveriyorsa araç K¡l¡ Kareket ederken vitesi N
(Nötr) konumuna getireEilir ve motoru
tekrar çalĘĲtĘrmak için 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine EasĘlaEilir
ś AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek motoru
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz

'Ô..$7
Araç KasarĘnĘ önlemek için
Stop lamEasĘ sigortasĘnĘn yanmasĘ dĘĲĘnda 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesine 1 saniyeden daKa uzun süre EasmayĘnĘz
)ren svici sigortasĘ yandĘĒĘ zaman motoru normal Ĳekilde çalĘĲtĘramazsĘnĘz
SigortayĘ yenisiyle deĒiĲtiriniz SigortayĘ
deĒiĲtiremiyorsanĘz 0otor ÇalĘĲtĘrma/
Durdurma düĒmesi ACC konumunda
iken 0otor ÇalĘĲtĘrma/ Durdurma düĒmesine 1 saniye Easarak motoru çalĘĲtĘraEilirsiniz
GüvenliĒiniz için motoru çalĘĲtĘrmadan
önce daima Iren pedalĘna EasĘnĘz

6-12
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%ilgilendirme
(÷HU DNÕOOÕ DQDKWDU SLOL ]D\ÕI YH\D DNÕOOÕ
DQDKWDU GR÷UX RODUDN oDOÕúPÕ\RUVD \XNDUÕGDNL UHVLPGH J|]NW÷ úHNLOGH DNÕOOÕ
DQDKWDUOD 0RWRU dDOÕúWÕUPD'XUGXUPD
G÷PHVLQH EDVDUDN PRWRUX oDOÕúWÕUDELOLUVLQL]
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A Tipi

UYARI

OCN7060009


B Tipi (N Line)

ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
vitesin yokuĲ yukarĘ iken 1 inci vites
konumunda ve yokuĲ aĲaĒĘ iken R
(Geri) vites konumunda olduĒundan
emin olunuz el Irenini çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK/O)) konumuna
getiriniz %u önlemler alĘnmazsa araç
Eeklenmeyen ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir
ś Rampaya park ettiĒinizde aracĘn yuvarlanmasĘnĘ önlemek için tekerleklere takoz yerleĲtiriniz
R (Geri) vitese takmak için aracĘn tamamen durmasĘna dikkat ediniz ve sonra R
(geri) vitese takmadan önce vites kolunu
boĲa alĘnĘz.

OCN7N060001

9ites kolu düĒmeye (1) basmadan Kareket
edebilir.
9ites deĒiĲtirirken tuĲa (1) basĘlmalĘdĘr.

Düz ĲanzĘmanĘn çalĘĲmasĘ
Düz ĲanzĘmanda 6 ileri vites vardĘr. ìanzĘman bütün ileri viteslerde tam senkromeçlidir ve vites büyütmeküçültme raKatlĘkla yapĘlabilir.

Tamamen durduĒunuz zaman ve birinci
vitese veya R (Geri) vitese takmak zor olduĒunda:
1. 9itesi boĲa alĘnĘz ve debriyaM pedalĘnĘ
bĘrakĘnĘz.
2. Sonra debriyaMa yeniden basarak vitesi
birinci veya R (Geri) vitese takĘnĘz.

%ilgilendirme
6R÷XN KDYDGD úDQ]ÕPDQ \D÷Õ ÕVÕQÕQFD\D
NDGDUYLWHVGH÷LúWLUPHLúOHPL]RURODELOLU
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'HEUL\DMĘQNXOODQĘOPDVĘ

9LWHVN»¦»OWPH

AĲaĒĘdaki iĲlemleri gerçekleĲtirebilmek
için debriyaM pedalĘna sonuna kadar basĘlmalĘdĘr:
- Motoru ÇalĘĲtĘrma
DebriyaM pedalĘna basmadan motor çalĘĲtĘrĘlamaz.
- 9ites deĒiĲtirme vitesi bir üst vitese
yükseltme ya da bir alt vitese küçültme.

YoĒun traIikte yavaĲlarken veya dik bir
yokuĲ tĘrmanĘrken Iazla motor yükünü engellemek için bir alt vitese düĲürünüz.
AyĘca vites küçültmek motorun durma
olasĘlĘĒĘnĘ azaltĘr ve KĘzĘnĘzĘ tekrar artĘracaĒĘnĘz zaman daKa iyi KĘzlanmanĘza yardĘmcĘ olur.
YokuĲ aĲaĒĘ giderken vites küçültmek
motor Irenleme gücü ile güvenli bir KĘz
saĒlar ve Irenlerde daKa az aĲĘnmaya neden olur.

DebriyaM pedalĘnĘ yavaĲça serbest bĘrakĘnĘz. SürüĲ esnasĘnda debriyaM pedalĘ tümüyle serbest bĘrakĘlmĘĲ olmalĘdĘr.

'Ô..$7
DeEriyaMda gereksiz aĲĘnma ve KasarĘ
önlemek için
ś Araç Kareket Kalinde iken ayaĒĘnĘzĘ
deEriyaM pedalĘnĘn üzerinde tutmayĘnĘz
ś TraIik ĘĲĘklarĘnĘn önünde vs Eeklerken araç eĒimli durumda iken deEriyaMa EasĘlĘ tutmayĘnĘz
ś Ses veya KasarĘ önlemek için deEriyaM
pedalĘna daima sonuna kadar EasĘnĘz
ś Kaygan (karlĘ/kumlu vE) yollar dĘĲĘnda duran aracĘ 2 nci viteste Kareket ettirmeye çalĘĲmayĘnĘz
ś Uygun yükleme kapasitesinden daKa
Iazla yüklü Eir aracĘ kullanmayĘnĘz
ś 0otor tamamen çalĘĲana kadar deEriyaM pedalĘna EastĘĒĘnĘzdan emin olunuz 0otor tamamen çalĘĲmadan önce
deEriyaM pedalĘndan ayaĒĘnĘzĘ çekerseniz motor duraEilir
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'Ô..$7
0otor deEriyaM ve ĲanzĘman KasarĘnĘ önlemek için
ś 5 inci vitesten 4 üncü vitese geçerken
vites kolunu yanlĘĲlĘkla 2 nci vitese
geçirmemeye dikkat ediniz Vitesin
çok Iazla düĲürülmesi motor devrinin
göstergedeki kĘrmĘzĘ Eölgeye girmesine yol açacak kadar yükselmesine neden olaEilir
ś 0otor yüksek devirde çalĘĲĘrken
(5 devir veya daKa Iazla) Eir seIerde iki vitesten daKa Iazla vites küçültmeyiniz %u Ĳekilde vites küçültme
motora deEriyaMa ve ĲanzĘmana zarar
vereEilir

06
Ôyi sürüĲ teknikleri
ś YokuĲ aĲaĒĘ inerken vitesi asla boĲa almayĘnĘz. Bu son derece teKlikelidir.
ś Frenlere ŕsürekliŖ basmayĘnĘz. Bu durum Irenlerin ve ilgili parçalarĘn aĲĘrĘ
ĘsĘnmasĘ ve arĘzalanmasĘna yol açar.
YokuĲ aĲaĒĘ sürerken KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz
ve bir alt vitese geçiniz. Motor Ireni aracĘ yavaĲlatmanĘza yardĘmcĘ olur.
ś 9ites küçültmeden önce aracĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu motorun aĲĘrĘ devir yapmasĘnĘ
ve Kasar görmesini önler.
ś Yandan gelen Ĳiddetli rüzgarlarda aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz. Bu aracĘnĘzĘ daKa iyi
kontrol etmenizi saĒlar.
ś ìanzĘman KasarĘnĘ önlemek için geri
vitese (R) takmadan önce aracĘn tamamen durmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle Irenleme KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘIlamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

UYARI
Kaygan yollarda motor Irenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani Eir Ĳekilde kullanmayĘnĘz Araç kazaya neden
olacak Ĳekilde kayaEilir

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz %ir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri takmamĘĲ Eir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet kemeri takmĘĲ Eir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir
ś ViraMlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve keskin dönüĲler giEi ani direksiyon Kareketleri yapmayĘnĘz
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini kayEettiĒinizde devrilme riski Eüyük ölçüde artar
ś Araç Kakimiyetinin kayEĘ ile en çok
araç lastiklerinden Eiri ya da daKa IazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz %unun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz
ś +YUNDAI size Eelirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir
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AKILLI DEÍÔìKEN ìANZIMAN ǣVARSAǤ

OCN7060006

9ites kolunu Kareket ettirirken Iren pedalĘna basĘnĘz ve vites düĒmesine basĘnĘz.
9ites kolunu Kareket ettirirken vites kolundaki düĒmeye basĘnĘz.
9ites kolu serbestçe çalĘĲabilir.

AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanĘn çalĘĲmasĘ
AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘmanda altĘ ileri vites ve bir geri vites vardĘr.
9ites D (SürüĲ) konumunda iken otomatik olarak seçilir.
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06
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
ś AracĘ D (SürüĲ) veya R (Geri) vitese geçirmeden önce aracĘnĘzĘn etraIĘnda insan özellikle de çocuk olup olmadĘĒĘnĘ
DAÔ0A kontrol ediniz
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima vitesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz el Irenini tam
olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCK/O)) konumuna getiriniz %u önlemler alĘnmazsa araç Eeklenmeyen
ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir
ś Kaygan yollarda motor Irenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani Eir
Ĳekilde kullanmayĘnĘz Araç kazaya neden olacak Ĳekilde kayaEilir

9LWHVNDGHPHOHUL
Kontak anaKtarĘ ON konumuna getirildiĒinde gösterge paneli üzerindeki gösterge vites kolunun konumunu yansĘtĘr.
3 3DUN
P (Park) konumuna getirmeden önce daima tam olarak durunuz.
P (park) konumundan çĘkmak için Iren
pedalĘna mutlaka kuvvetlice basĘnĘz ve
ayaĒĘnĘzĘn gaz pedalĘndan uzakta olmasĘna dikkat ediniz.
YukarĘdakilerin tümünü yapmanĘza raĒmen Kala P (Park) vites konumundan
çĘkamĘyorsanĘz Eu Eölümdeki ŕVites kilidini ayĘrmaŖ konusuna EakĘnĘz
Motoru durdurmadan önce vites kolu
mutlaka P (park) konumunda olmalĘdĘr.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak aracĘn kontrolünü kayEetmenize neden olur
ś Araç durduktan sonra vites kolunun
daima P (Park) konumunda olmasĘna
dikkat ediniz el Irenini çekiniz ve motoru durdurunuz
ś Rampaya park ettiĒinizde aracĘn yuvarlanmasĘnĘ önlemek için tekerleklere takoz yerleĲtiriniz
ś P (Park) konumunu el Ireni yerine kullanmayĘnĘz
ś RP0 (dakika/devir) AkĘllĘ deĒiĲken
ĲanzĘman (IVT) otomatik arĘza teĲKis
iĲlemi yapĘlĘrken artaEilir veya azalaEilir
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5 *HUL
AracĘ geriye doĒru sürerken bu konumu
kullanĘnĘz.

'Ô..$7
R (Geri) vitesine takarken veya geri vitesten çĘkarĘrken daima aracĘ tam olarak
durdurunuz araç Kareket Kalindeyken
vites R (Geri) konumuna alĘnĘrsa ĲanzĘman Kasar görür
1 %Rú
Tekerlekler ve ĲanzĘman kilitli deĒildir.
Motoru tekrar çalĘĲtĘrmak veya motor çalĘĲĘrken durdurmak gerekirse N (boĲ) konumunu kullanĘnĘz. HerKangi bir nedenle
aracĘnĘzĘ terk etmeniz gerektiĒinde P
(Park) konumuna geçiniz.
N (boĲ) konumundan KerKangi bir vitese
geçerken daima Iren pedalĘna basĘnĘz.

UYARI
AyaĒĘnĘz Iren pedalĘna kuvvetlice EasmadĘĒĘ sürece vites konumunu deĒiĲtirmeyiniz 0otor yüksek devirde çalĘĲĘrken vites konumunu deĒiĲtirmek aracĘn
çok KĘzlĘ Kareket etmesine neden olaEilir AracĘn kontrolünü kayEedeEilir ve
yayalara veya nesnelere çarpaEilirsiniz
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' 6Uú
Bu normal sürüĲ konumudur. ìanzĘman
otomatik olarak 6 vitesten en uygun olanĘna geçer ve en optimum yakĘt tüketimi
ve çekiĲ gücü saĒlanmĘĲ olur.
BaĲka bir aracĘ geçerken veya yokuĲ tĘrmanĘrken daKa Iazla güç için gaz pedalĘna tam olarak basĘnĘz. ìanzĘman otomatik
olarak bir sonraki düĲük vitese (veya uygun olan viteslere) geçer.
9ites kolu konsoluna yerleĲtirilmiĲ olan
SÜRÜì MOD8 düĒmesi sürücünün NORMAL moddan SPOR veya ECO moduna
geçmesine olanak verir. (varsa)
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümün devamĘndaki Sürücü 0odu Entegre Kontrol
Sistemi konusuna EakĘnĘz.

06
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'6PRGX 6SRU6Uú
ś DS moduna geçmek için vites kolunu
D (SürüĲ) konumundan manuel vites
modunun ortasĘna getiriniz. Motor ve
ĲanzĘman kontrolünü otomatik olarak
ayarlayarak spor sürüĲ dinamiĒini en iyi
Kale getirir.
ś DS modunda vites kolunu  (yukarĘ)
veya - (aĲaĒĘ) yönde Kareket ettirirseniz
vites manuel moda geçer. 9ites kolu D
(SürüĲ) moduna geri gelirse D (SürüĲ) moduna geçer. Araç seçilen sürüĲ
moduna göre (NORMAL ECO SPORT
SMART) Kareket edecektir.

OCN7060008

0DQXHOYLWHVPRGX
Araç ister dursun ister Kareket Kalinde
olsun vites kolu D (SürüĲ) konumundan
manuel konumuna getirilerek düz vites
modu seçilir. Yeniden D (SürüĲ) konumunda çalĘĲmaya geçmek için vites kolunu yeniden ana geçiĲe getiriniz.
Düz vites modunda iken vites kolunu ileri
geri Kareket ettirmek o anki sürüĲ ĲartlarĘna uygun olan istediĒiniz vites kademelerine geçme imkanĘ saĒlar.
 (YukarĘ): 9ites büyütmek için vites
kolunu bir deIa yukarĘ itiniz.
- (AĲaĒĘ): 9ites küçültmek için vites kolunu bir deIa aĲaĒĘ çekiniz.
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%ilgilendirme
ś <DOQÕ]FDDOWÕLOHULYLWHVVHoLPL\DSÕODELOLU
*HULJLWPHNYH\DDUDFÕSDUNHWPHNLoLQ
YLWHVNROXQXJHUHNWL÷LJLEL5 *HUL YH\D
3 3DUN NRQXPXQDJHWLULQL]
ś $UDo\DYDúODGÕ÷ÕQGDYLWHVNoOWPHRWRPDWLN RODUDN \DSÕOÕU$UDo GXUGX÷XQGD
 LQFLYLWHVRWRPDWLNRODUDNVHoLOLU
ś 0RWRUXQ GHYUL NÕUPÕ]Õ E|OJH\H \DNODúWÕ÷ÕQGD úDQ]ÕPDQ RWRPDWLN RODUDN YLWHV
E\WU
ś (÷HUVUFNROX <XNDUÕ YH\D $úD÷Õ NRQXPXQDJHWLULUVHVRQUDNLYLWHVL]LQ
YHULOHQ PRWRU GHYULQLQ DUDOÕ÷Õ GÕúÕQGD
LVH úDQ]ÕPDQ LVWHQHQ YLWHV GH÷LúLPLQL
\DSPD\DELOLU 6UF LOHUL YLWHVOHUL \RO
NRúXOODUÕQD ED÷OÕ RODUDN YH PRWRU GHYULQLQGHYLUVDDWLQGHLEUHQLQNÕUPÕ]ÕE|OJH\HJLUPHPHVLQHGLNNDWHGHUHNNHQGLVL
VHoHU
ś .D\JDQ \ROGD VUú VÕUDVÕQGD YLWHV NROXQX LOHUL\H LWHUHN  <XNDUÕ  NRQXPXQD
JHWLULQL]%XúDQ]ÕPDQÕQ¶QFLYLWHVNRQXPXQD JHOPHVLQL VD÷ODU E|\OHFH ND\JDQ\RO\]H\OHULQGHGDKDG]JQVUú
VD÷ODQÕU<HQLGHQ¶LQFLYLWHVHGúUPHN
LoLQYLWHVNROXQX $úD÷Õ \|QQHLWLQL]
ś '] YLWHV PRGXQGD VUHUNHQ YLWHV NoOWPH|QFHVLQGHDUDFÕ\DYDúODWÕQÕ]$NVL
KDOGHH÷HUPRWRUGHYULL]LQYHULOHQDUDOÕ÷ÕQGÕúÕQGDLVHGúNYLWHVHJHoPH\HELOLU
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9LWHVNLOLGLVLVWHPL
Emniyetiniz için AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman Iren pedalĘna basĘlmadĘkça vitesin P
(Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir vites kilidi
sistemi vardĘr.
9itesi P (Park)Ŕden R (Geri)Ŕye geçirmek
için:
1. Fren pedalĘna basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz veya kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ konumuna getiriniz.
3. 9ites kolunu Kareket ettiriniz.

9LWHVNLOLGLD\ĘUPD
Fren pedalĘna basĘlĘyken vites P (Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmiyorsa Irene basmaya devam ediniz ve
devam eden sayIadaki iĲlemleri sĘrasĘyla
uygulayĘnĘz:

OCN7060110

1. Kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz.

06
2. El Irenini çekiniz.
3. 9ites kolu körüĒünü dikkatlice çĘkarĘnĘz.
4. Serbest bĘrakma düĒmesini basĘlĘ tutarken (1) bir aletle (örn. Düz tornavida
ile) vites kolunu Kareket ettiriniz.
9ites kilidi ayĘrma sistemini kullanmanĘz
gerekirse sistemi derKal bir HY8NDAI
yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

DÔKKAT
Vites kolu paEuçlarĘnĘ çĘkarĘrken etraItaki trim parçalarĘna Kasar vermemeye
dikkat ediniz

.RQWDNDQDKWDUĘNLOLWOHPHVLVWHPL
YDUVD
9ites kolu P (Park) konumunda olmadĘĒĘ
sürece kontak anaKtarĘ çĘkartĘlamaz.

Park etme
Daima tamamen durunuz ve Iren pedalĘna basmaya devam ediniz. 9ites kolunu
P (Park) konumuna getiriniz el Irenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF
konumuna getiriniz. Araçtan çĘkacaĒĘnĘz
zaman anaKtarĘ da yanĘnĘza alĘnĘz.

UYARI
ś 0otor çalĘĲĘrken araçta kaldĘĒĘnĘz zaman gaz pedalĘna uzun süreli Easmamaya dikkat ediniz 0otor veya egzoz
sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir ve yangĘn çĘkaEilir
ś Egzoz gazĘ ve egzoz sistemi çok sĘcaktĘr Egzoz sistemi parçalarĘndan uzak
durunuz
ś AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt veya yaprak
giEi yanĘcĘ maddelerin üzerinde park
etmeyiniz %unlar ateĲ alaEilir ve yangĘna neden olaEilir
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Ôyi sürüĲ teknikleri
ś Gaz pedalĘna basĘlĘ durumda iken vites
kolunu P (Park) veya N (BoĲ) konumundan bir baĲka konuma kesinlikle getirmeyiniz.
ś Araç Kareket Kalinde iken vites kolunu
P (Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
ś R (Geri) veya D (SürüĲ) konumuna geçmeden önce aracĘn tamamen durduĒundan emin olunuz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N (BoĲ) konumuna getirmeyiniz. Böyle yapmak
motor Iren gücünde bir kayba neden
olur ve bir kazaya neden olabilir ve ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ ileri yönde sürüĲ için vitesi mutlaka D (SürüĲ)
konumuna geri sürüĲ için ise vitesi R
(Geri) konumuna getirin ve Kareket etmeden önce gösterge panelinde yer
alan vites konumunu kontrol edin. AracĘn vites konumunun tersi yönünde
Kareket etmesi motorun durmasĘna ve
Iren perIormansĘnĘn etkilenmesi gibi
teKlikeli bir duruma sebep olabilir.
ś AyaĒĘnĘzĘ Irende tutarak araç SÜRMEYÔNÔ=. HaIiI olsa daKi sürekli pedal basĘncĘ Irenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna Iren aĲĘnmasĘna ve Iren arĘzasĘna neden olabilir.
ś AracĘ rampada gaz pedalĘnĘ kullanarak
tutmayĘnĘz. Bu durum ĲanzĘmanĘn aĲĘrĘ
ĘsĘnmasĘna yol açar. Daima Iren pedalĘnĘ
veya el Irenini kullanĘnĘz.
ś AracĘ terk etmeden önce M8TLAKA el
Irenini çekiniz. AracĘn Kareketsiz kalmasĘnĘ saĒlamak için vites kolunu P (Park)
konumuna getirmek yeterli olmaz.
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ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle Irenleme KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘIlamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
ś En uygun araç perIormansĘ ve yakĘt tüketimi gaz pedalĘna yumuĲak bir Ĳekilde basĘlarak ve bĘrakĘlarak elde edilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz %ir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri takmamĘĲ Eir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet kemeri takmĘĲ Eir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir
ś ViraMlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve keskin dönüĲler giEi ani direksiyon Kareketleri yapmayĘnĘz
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini kayEettiĒinizde devrilme riski Eüyük ölçüde artar
ś Araç Kakimiyetinin kayEĘ ile en çok
araç lastiklerinden Eiri ya da daKa IazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz %unun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz
ś +YUNDAI size Eelirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir

06
OTOMATÔK ìANZIMAN ǣVARSAǤ

OCN7060006

9ites kolunu Kareket ettirirken Iren pedalĘna basĘnĘz ve vites düĒmesine basĘnĘz.
9ites kolunu Kareket ettirirken vites kolundaki düĒmeye basĘnĘz.
9ites kolu serbestçe çalĘĲabilir.

Otomatik ĲanzĘmanĘn çalĘĲtĘrĘlmasĘ
Otomatik ĲanzĘmanda altĘ ileri vites ve bir geri vites vardĘr.
9ites D (SürüĲ) konumunda iken otomatik olarak seçilir.
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UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
ś AracĘ D (SürüĲ) veya R (Geri) vitese geçirmeden önce aracĘnĘzĘn etraIĘnda insan özellikle de çocuk olup olmadĘĒĘnĘ
DAÔ0A kontrol ediniz
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima vitesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz el Irenini tam
olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCK/O)) konumuna getiriniz %u önlemler alĘnmazsa araç Eeklenmeyen
ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir
ś Kaygan yollarda motor Irenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani Eir
Ĳekilde kullanmayĘnĘz Araç kazaya neden olacak Ĳekilde kayaEilir

9LWHVNDGHPHOHUL
Kontak anaKtarĘ ON konumuna getirildiĒinde gösterge paneli üzerindeki gösterge vites kolunun konumunu yansĘtĘr.
3 3DUN
P (Park) konumuna getirmeden önce daima tam olarak durunuz.
P (park) konumundan çĘkmak için Iren
pedalĘna mutlaka kuvvetlice basĘnĘz ve
ayaĒĘnĘzĘn gaz pedalĘndan uzakta olmasĘna dikkat ediniz.
YukarĘdakilerin tümünü yapmanĘza raĒmen Kala P (Park) vites konumundan
çĘkamĘyorsanĘz Eu Eölümdeki ŕVites kilidini ayĘrmaŖ konusuna EakĘnĘz
Motoru durdurmadan önce vites kolu
mutlaka P (park) konumunda olmalĘdĘr.
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UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak aracĘn kontrolünü kayEetmenize neden olur
ś Araç durduktan sonra vites kolunun
daima P (Park) konumunda olmasĘna
dikkat ediniz el Irenini çekiniz ve motoru durdurunuz
ś Rampaya park ettiĒinizde aracĘn yuvarlanmasĘnĘ önlemek için tekerleklere takoz yerleĲtiriniz
ś P (Park) konumunu el Ireni yerine kullanmayĘnĘz
5 *HUL
AracĘ geriye doĒru sürerken bu konumu
kullanĘnĘz.

'Ô..$7
R (Geri) vitesine takarken veya geri vitesten çĘkarĘrken daima aracĘ tam olarak
durdurunuz araç Kareket Kalindeyken
vites R (Geri) konumuna alĘnĘrsa ĲanzĘman Kasar görür

06
1 %Rú
Tekerlekler ve ĲanzĘman kilitli deĒildir.
Motoru tekrar çalĘĲtĘrmak veya motor çalĘĲĘrken durdurmak gerekirse N (boĲ) konumunu kullanĘnĘz. HerKangi bir nedenle
aracĘnĘzĘ terk etmeniz gerektiĒinde P
(Park) konumuna geçiniz.
N (boĲ) konumundan KerKangi bir vitese
geçerken daima Iren pedalĘna basĘnĘz.

UYARI
AyaĒĘnĘz Iren pedalĘna kuvvetlice EasmadĘĒĘ sürece vites konumunu deĒiĲtirmeyiniz 0otor yüksek devirde çalĘĲĘrken vites konumunu deĒiĲtirmek aracĘn
çok KĘzlĘ Kareket etmesine neden olaEilir AracĘn kontrolünü kayEedeEilir ve
yayalara veya nesnelere çarpaEilirsiniz
' 6Uú
Bu normal sürüĲ konumudur. ìanzĘman
otomatik olarak 6 vitesten en uygun olanĘna geçer ve en optimum yakĘt tüketimi
ve çekiĲ gücü saĒlanmĘĲ olur.
BaĲka bir aracĘ geçerken veya yokuĲ tĘrmanĘrken daKa Iazla güç için gaz pedalĘna tam olarak basĘn. ìanzĘman otomatik
olarak bir sonraki düĲük vitese (veya uygun olan viteslere) geçer.
9ites kolu konsoluna yerleĲtirilmiĲ olan
SÜRÜì MOD8 düĒmesi sürücünün NORMAL moddan SPOR veya ECO moduna
geçmesine olanak verir (varsa).
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümün devamĘndaki Sürücü 0odu Entegre Kontrol
Sistemi konusuna EakĘnĘz

OCN7060007

'6PRGX 6SRU6Uú
ś DS moduna geçmek için vites kolunu
D (SürüĲ) konumundan manuel vites
modunun ortasĘna getiriniz. Motor ve
ĲanzĘman kontrolünü otomatik olarak
ayarlayarak spor sürüĲ dinamiĒini en iyi
Kale getirir.
ś DS modunda vites kolunu  (yukarĘ)
veya - (aĲaĒĘ) yönde Kareket ettirirseniz
vites manuel moda geçer. 9ites kolu D
(SürüĲ) moduna geri gelirse D (SürüĲ) moduna geçer. Araç seçilen sürüĲ
moduna göre (NORMAL ECO SPORT
SMART) Kareket edecektir.
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%ilgilendirme

OCN7060008

0DQXHOYLWHVPRGX
Araç ister dursun ister Kareket Kalinde
olsun vites kolu D (SürüĲ) konumundan
manuel konumuna getirilerek düz vites
modu seçilir. Yeniden D (SürüĲ) konumunda çalĘĲmaya geçmek için vites kolunu yeniden ana geçiĲe getiriniz.
Düz vites modunda iken vites kolunu ileri
geri Kareket ettirmek o anki sürüĲ ĲartlarĘna uygun olan istediĒiniz vites kademelerine geçme imkanĘ saĒlar.
 (YukarĘ): 9ites büyütmek için vites kolunu bir deIa yukarĘ itiniz.
- (AĲaĒĘ): 9ites küçültmek için vites kolunu bir deIa aĲaĒĘ çekiniz.
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ś <DOQÕ]FDDOWÕLOHULYLWHVVHoLPL\DSÕODELOLU
*HULJLWPHNYH\DDUDFÕSDUNHWPHNLoLQ
YLWHVNROXQXJHUHNWL÷LJLEL5 *HUL YH\D
3 3DUN NRQXPXQDJHWLULQL]
ś $UDo\DYDúODGÕ÷ÕQGDYLWHVNoOWPHRWRPDWLN RODUDN \DSÕOÕU$UDo GXUGX÷XQGD
 LQFLYLWHVRWRPDWLNRODUDNVHoLOLU
ś 0RWRUXQ GHYUL NÕUPÕ]Õ E|OJH\H \DNODúWÕ÷ÕQGD úDQ]ÕPDQ RWRPDWLN RODUDN YLWHV
E\WU
ś (÷HUVUFNROX <XNDUÕ YH\D $úD÷Õ NRQXPXQDJHWLULUVHVRQUDNLYLWHVL]LQ
YHULOHQ PRWRU GHYULQLQ DUDOÕ÷Õ GÕúÕQGD
LVH úDQ]ÕPDQ LVWHQHQ YLWHV GH÷LúLPLQL
\DSPD\DELOLU 6UF LOHUL YLWHVOHUL \RO
NRúXOODUÕQD ED÷OÕ RODUDN YH PRWRU GHYULQLQGHYLUVDDWLQGHLEUHQLQNÕUPÕ]ÕE|OJH\HJLUPHPHVLQHGLNNDWHGHUHNNHQGLVL
VHoHU
ś .D\JDQ \ROGD VUú VÕUDVÕQGD YLWHV NROXQX LOHUL\H LWHUHN  <XNDUÕ  NRQXPXQD
JHWLULQL]%XúDQ]ÕPDQÕQ¶QFLYLWHVNRQXPXQD JHOPHVLQL VD÷ODU E|\OHFH ND\JDQ\RO\]H\OHULQGHGDKDG]JQVUú
VD÷ODQÕU<HQLGHQ¶LQFLYLWHVHGúUPHN
LoLQYLWHVNROXQX $úD÷Õ \|QQHLWLQL]
ś '] YLWHV PRGXQGD VUHUNHQ YLWHV NoOWPH|QFHVLQGHDUDFÕ\DYDúODWÕQÕ]$NVL
KDOGHH÷HUPRWRUGHYULL]LQYHULOHQDUDOÕ÷ÕQGÕúÕQGDLVHGúNYLWHVHJHoPH\HELOLU
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9LWHVNLOLGLVLVWHPL
Emniyetiniz için otomatik ĲanzĘmanda Iren pedalĘna basĘlmadĘkça vitesin P
(Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir vites kilit
sistemi vardĘr.
9itesi P (Park)Ŕden R (Geri)Ŕye geçirmek
için:
1. Fren pedalĘna basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz veya kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ konumuna getiriniz.
3. 9ites kolunu Kareket ettiriniz.

9LWHVNLOLGLD\ĘUPD
Fren pedalĘna basĘlĘyken vites P (Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmiyorsa Irene basmaya devam ediniz ve
devam eden sayIadaki iĲlemleri sĘrasĘyla
uygulayĘnĘz:

OCN7060110

1. Kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz.
2. El Irenini çekiniz.
3. 9ites kolu körüĒünü dikkatlice çĘkarĘnĘz.
4. Serbest bĘrakma düĒmesini basĘlĘ tutarken (1) bir aletle (örn. Düz tornavida
ile) vites kolunu Kareket ettiriniz.
9ites kilidi ayĘrma sistemini kullanmanĘz
gerekirse sistemi derKal bir HY8NDAI
yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

DÔKKAT
Vites kolu paEuçlarĘnĘ çĘkarĘrken etraItaki trim parçalarĘna Kasar vermemeye
dikkat ediniz

.RQWDNDQDKWDUĘNLOLWOHPHVLVWHPL
YDUVD
9ites kolu P (Park) konumunda olmadĘĒĘ
sürece kontak anaKtarĘ çĘkartĘlamaz.

Park etme
Daima tamamen durunuz ve Iren pedalĘna basmaya devam ediniz. 9ites kolunu
P (Park) konumuna getiriniz el Irenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF
konumuna getiriniz. Araçtan çĘkacaĒĘnĘz
zaman anaKtarĘ da yanĘnĘza alĘnĘz.

UYARI
ś 0otor çalĘĲĘrken araçta kaldĘĒĘnĘz zaman gaz pedalĘna uzun süreli Easmamaya dikkat ediniz 0otor veya egzoz
sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir ve yangĘn çĘkaEilir
ś Egzoz gazĘ ve egzoz sistemi çok sĘcaktĘr Egzoz sistemi parçalarĘndan uzak
durunuz
ś AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt veya yaprak
giEi yanĘcĘ maddelerin üzerinde park
etmeyiniz %unlar ateĲ alaEilir ve yangĘna neden olaEilir
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Ôyi sürüĲ teknikleri
ś Gaz pedalĘna basĘlĘ durumda iken vites
kolunu P (Park) veya N (BoĲ) konumundan bir baĲka konuma kesinlikle getirmeyiniz.
ś Araç Kareket Kalinde iken vites kolunu
P (Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
ś R (Geri) veya D (SürüĲ) konumuna geçmeden önce aracĘn tamamen durduĒundan emin olunuz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N (BoĲ) konumuna getirmeyiniz. Böyle yapmak
motor Iren gücünde bir kayba neden
olur ve bir kazaya neden olabilir ve ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ ileri yönde sürüĲ için vitesi mutlaka D (SürüĲ)
konumuna geri sürüĲ için ise vitesi R
(Geri) konumuna getiriniz ve Kareket
etmeden önce gösterge panelinde yer
alan vites konumunu kontrol ediniz.
AracĘn vites konumunun tersi yönünde Kareket etmesi motorun durmasĘna
ve Iren perIormansĘnĘn etkilenmesi gibi
teKlikeli bir duruma sebep olabilir.
ś AyaĒĘnĘzĘ Irende tutarak araç SÜRMEYÔNÔ=. HaIiI olsa daKi sürekli pedal basĘncĘ Irenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna Iren aĲĘnmasĘna ve Iren arĘzasĘna neden olabilir.
ś AracĘ rampada gaz pedalĘnĘ kullanarak
tutmayĘnĘz. Bu durum ĲanzĘmanĘn aĲĘrĘ
ĘsĘnmasĘna yol açar. Daima Iren pedalĘnĘ
veya el Irenini kullanĘnĘz.
ś AracĘ terk etmeden önce M8TLAKA el
Irenini çekiniz. AracĘn Kareketsiz kalmasĘnĘ saĒlamak için vites kolunu P (Park)
konumuna getirmek yeterli olmaz.
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ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle Irenleme KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘIlamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
ś En uygun araç perIormansĘ ve yakĘt tüketimi gaz pedalĘna yumuĲak bir Ĳekilde basĘlarak ve bĘrakĘlarak elde edilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi daima takĘnĘz %ir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri takmamĘĲ Eir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet kemeri takmĘĲ Eir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir
ś ViraMlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve keskin dönüĲler giEi ani direksiyon Kareketleri yapmayĘnĘz
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini kayEettiĒinizde devrilme riski Eüyük ölçüde artar
ś Araç Kakimiyetinin kayEĘ ile en çok
araç lastiklerinden Eiri ya da daKa IazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr
ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz %unun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz
ś +YUNDAI size Eelirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir

06
Ô)T KAVRAMALI ìANZIMAN ǣVARSAǤ

OCN7N060008

9ites kolunu Kareket ettirirken Iren pedalĘna basĘnĘz ve vites düĒmesine basĘnĘz.
9ites kolunu Kareket ettirirken vites kolundaki düĒmeye basĘnĘz.
9ites kolu serbestçe çalĘĲabilir.

ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘmanĘn çalĘĲmasĘ
ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman 7 ileri vites ve bir geri vitese saKiptir.
9ites D (SürüĲ) konumunda iken otomatik olarak seçilir.
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UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için
ś AracĘ D (SürüĲ) veya R (Geri) vitese geçirmeden önce aracĘnĘzĘn etraIĘnda insan özellikle de çocuk olup olmadĘĒĘnĘ
DAÔ0A kontrol ediniz
ś Sürücü koltuĒunu terk etmeden önce
daima vitesin P (Park) konumunda olduĒundan emin olunuz el Irenini tam
olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCK/O)) konumuna getiriniz %u önlemler alĘnmazsa araç Eeklenmeyen
ve ani Eir Ĳekilde Kareket edeEilir
ś Kaygan yollarda motor Irenini (yüksek
vitesten düĲük vitese geçme) ani Eir
Ĳekilde kullanmayĘnĘz Araç kazaya neden olacak Ĳekilde kayaEilir
ś ìanzĘmanĘnĘza Kasar vermemek için R
(Geri) veya KerKangi Eir ileri vites konumunda Irene Easarken KĘzĘnĘzĘ artĘrmaya çalĘĲmayĘnĘz
ś YokuĲta durduĒunuzda aracĘ gaz pedalĘ ile durur pozisyonda tutmayĘnĘz
Ayak Irenini veya el Irenini kullanĘnĘz
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ś ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman düz ĲanzĘmanĘn sürüĲ Kissini verirken bir yandan da
tam otomatik bir ĲanzĘmanĘn kolaylĘĒĘnĘ
saĒlar. Geleneksel otomatik ĲanzĘmanĘn
aksine çiIt kavramalĘ ĲanzĘmanda vites
deĒiĲimleri Kissedilebilir (ve duyulabilir).
- Bunu viteslerin otomatik geçtiĒi düz
bir ĲanzĘman olarak düĲününüz.
- Geleneksel otomatik ĲanzĘmandaki
gibi vitesi ŕDrive (SürüĲ)Ŗ konumuna
getirdiĒinizde tam otomatik ĲanzĘman deneyimi saĒlarsĘnĘz.
ś ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘmanda otomatik
ĲanzĘmanĘn tork konvertöründen IarklĘ
olan ve sürüĲ sĘrasĘnda daKa iyi KĘzlanma perIormansĘ gösteren kuru tip çiIt
kavrama kullanĘlmĘĲtĘr. Fakat ilk kalkĘĲ
Otomatik ìanzĘmandan biraz daKa yavaĲ olabilir.
ś ìanzĘman mili devri motor mili devriyle
aynĘ olduĒu için bazen vites deĒiĲiklikleri geleneksel bir otomatik ĲanzĘmandan daKa Iazla Iark edilebilir ve KaIiI
bir titreme Kissedilebilir. Bu durum çiIt
kavramalĘ ĲanzĘman için normaldir.
ś Kuru tip kavrama torku aktarĘr ve tork
konvertörlü geleneksel bir otomatik
ĲanzĘmandan IarklĘ bir doĒrudan sürüĲ
Kissi verir. Ôlk kalkĘĲta veya düĲük araç
KĘzĘnda bu daKa da belirgin olabilir.
ś DüĲük araç KĘzĘnda aniden KĘzlanĘrken
aracĘn sürüĲ koĲullarĘna baĒlĘ olarak
motor yüksek devirde çalĘĲabilir.

06
ś YokuĲ yukarĘ sarsĘntĘsĘz kalkĘĲ için mevcut Ĳartlara baĒlĘ olarak gaz pedalĘna
yumuĲak Ĳekilde basĘnĘz.
ś EĒer düĲük KĘzda ayaĒĘnĘzĘ gaz pedalĘndan çekerseniz düz ĲanzĘmandaki gibi
güçlü bir motor Ireni Kissedebilirsiniz.
ś YokuĲ aĲaĒĘ sürerken Iren pedalĘnĘ aĲĘrĘ
kullanmadan KĘzĘnĘzĘ kontrol etmek için
daKa düĲük bir vitese geçmek amacĘyla
Spor Modunu kullanabilirsiniz.
ś Motoru açĘp kapadĘĒĘnĘzda sistem bir
otomatik testten geçtiĒi için tĘkĘrtĘlar
duyabilirsiniz. Bu sesler çiIt kavramalĘ
ĲanzĘman için normaldir.

UYARI
ìanzĘman arĘzasĘndan dolayĘ sürüĲe devam edemeyeEilir ve gösterge panelindeki ĲanzĘman konumu (D R) yanĘp söndüĒünü göreEilirsiniz +YUNDAI yetkili
servisine EaĲvurmanĘzĘ ve kontrol ettirmenizi öneririz

LCD ekranĘndaki ĲanzĘman
sĘcaklĘĒĘ ve uyarĘ mesaMĘ
ìDQ]ĘPDQVĘFDNOĘNJµVWHUJHVL

OCN7061159TU

ś ÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman Kararetini görmek için LCD göstergesi üzerinde yol
bilgisayarĘ modunu seçiniz ve ĲanzĘman
Karareti ekranĘna geçiniz.
ś AracĘ Kararet göstergesi yüksekKararet uyarĘsĘ göstermeyecek Ĳekilde sürünüz. ìanzĘman aĲĘrĘ ĘsĘndĘĒĘnda LCD
ekranĘnda uyarĘ mesaMĘ belirecektir. Görüntülenen mesaMĘ izleyiniz.
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ś ìanzĘman sĘcaklĘĒĘ arttĘkça üç renkte
(beyaz turuncu ve kĘrmĘzĘ) gösterilir (B
tipi gösterge paneli varsa).
ś Turuncu sĘcaklĘk göstergesi LCD ekranĘnda uyarĘ mesaMĘ göründükten Kemen
sonra ekrana gelir. (varsa)

'&7X\DUĘPHVDMODUĘ

DÔKKAT
ś ìanzĘman sĘcaklĘk göstergesinin yükselmesi (yüksek sĘcaklĘk) genellikle
araç dik Eir yerdeyken Iren pedalĘna
Easmadan gaz pedalĘnĘ kullanarak
araç uzun süre durdurulduĒunda görüntülenir
ś En uygun ĲanzĘman perIormansĘnĘ korumak için aracĘ Eeyaz göstergeyi aĲmayacak Ĳekilde sürünüz (varsa)
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OTLE055019

Bu uyarĘ mesaMĘ araç bir eĒimde yavaĲça
sürülürken araç Iren pedalĘna basĘlĘ olmadĘĒĘ tespit edildiĒinde görüntülenir.
'LN<RNXúWD
Tepeler veya dik eĒimlerde çĘkĘĲ:
ś AracĘ yokuĲta tutmak için el Irenini veya
ayak Irenini kullanĘnĘz.
ś Bir eĒimde dur-kalk traIiĒi olduĒunda
aracĘ ileriye doĒru Kareket ettirmeden
önce önünüzde biraz mesaIe bĘrakĘnĘz.
Sonra ayak Irenini kullanarak aracĘ yokuĲta tutunuz.
ś EĒer araç bir yokuĲta gaz pedalĘnĘ kullanarak tutulur veya Iren pedalĘ basĘlĘ
deĒilken yavaĲça kaydĘrĘlĘrsa kavrama
ve ĲanzĘman aĲĘrĘ ĘsĘnarak Kasara neden
olabilir. Bu esnada LCD ekranda bir
uyarĘ mesaMĘ görünür.
ś EĒer LCD uyarĘsĘ etkinse Iren pedalĘna
basĘlmalĘdĘr.
ś 8yarĘlarĘn dikkate alĘnmamasĘ debriyaM
KasarĘna yol açabilir.

06
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ùDQ]ÕPDQVÕFDNOÕ÷Õ\NVHN
ś Dik yokuĲlarda art arda dur-kalk yapĘlmasĘ ani kalkĘĲ veya KĘzlanma ya da diĒer sert sürüĲ ĲartlarĘ gibi belirli durumlarda ĲanzĘman kavramasĘ sĘcaklĘĒĘ aĲĘrĘ
derecede artar. Sonuç olarak ĲanzĘman
kavramasĘ aĲĘrĘ ĘsĘnmĘĲ olabilir.
ś DebriyaM aĲĘrĘ ĘsĘndĘĒĘ zaman eĒer güvenli koruma modu devreye girerse
gösterge panelindeki vites konum göstergesi sesli bir uyarĘ eĲliĒinde yanĘp söner. Bu esnada LCD ekranda bir uyarĘ
mesaMĘ ŕìanzĘman sĘcaklĘĒĘ yüksek Güvenli Ĳekilde durun görünür ve bu anda
sürüĲ sarsĘntĘlĘ olabilir.

ś Bu durumda emniyetli bir yere yanaĲĘnĘz motor çalĘĲĘr durumdayken aracĘ
durdurunuz Irene basĘnĘz ve vitesi P
(Park) konumuna alĘnĘz ve ĲanzĘmanĘn
soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
ś EĒer bu uyarĘyĘ dikkate almazsanĘz sürüĲ koĲullarĘ daKa da kötüleĲebilir. Sert
vites deĒiĲimleri sĘk vites deĒiĲimleri
veya sarsĘntĘ yaĲayabilirsiniz. Normal
sürüĲ koĲullarĘna dönmek için aracĘ
durdurunuz ve Iren pedalĘna basĘnĘz
veya vitesi p (Park) konumuna getiriniz.
ArdĘndan motor çalĘĲĘr durumdayken
birkaç dakika ĲanzĘmanĘn soĒumasĘnĘ
bekleyiniz.
ś Mümkünse aracĘnĘzĘ yavaĲ bir Ĳekilde
kullanĘnĘz.

OCN7061159TU

OCN7061162TU

OCN7061163TU
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ùDQ]ÕPDQGDDúÕUÕÕVÕQPD
ś EĒer araç sürülmeye devam eder ve
kavrama sĘcaklĘklarĘ maksimum limite
ulaĲĘrsa Transmission Kot Park ZitK
engine On (ìanzĘman SĘcak Motor
çalĘĲĘr durumda park edin) uyarĘsĘ görünür. Bu durum meydana geldiĒinde
debriyaM normal sĘcaklĘklara dönene kadar devre dĘĲĘ kalĘr.
ś 8yarĘ ĲanzĘmanĘn soĒumasĘ için gerekli
süre boyunca görünecektir.
ś Bu durumda emniyetli bir yere yanaĲĘnĘz motor çalĘĲĘr durumdayken aracĘ
durdurunuz Irene basĘnĘz ve vitesi P
(Park) konumuna alĘnĘz ve ĲanzĘmanĘn
soĒumasĘnĘ bekleyiniz.
ś ìanzĘman soĒudu. SürüĲe devam
edin mesaMĘ göründüĒünde aracĘnĘzĘ
sürmeye devam edebilirsiniz.
ś Mümkünse aracĘnĘzĘ yavaĲ bir Ĳekilde
kullanĘnĘz.
EĒer LCD ekranda KerKangi bir uyarĘ mesaMĘ yanĘp sönmeye devam ederse kendi
emniyetiniz için HY8NDAI yetkili servisine baĲvurarak sistemi kontrol ettirmenizi
öneririz.
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9LWHVNDGHPHOHUL
Kontak anaKtarĘ ON konumuna getirildiĒinde gösterge paneli üzerindeki gösterge vites kolunun konumunu yansĘtĘr.
3 3DUN
P (Park) konumuna getirmeden önce daima tam olarak durunuz.
P (park) konumundan çĘkmak için Iren
pedalĘna mutlaka kuvvetlice basĘnĘz ve
ayaĒĘnĘzĘn gaz pedalĘndan uzakta olmasĘna dikkat ediniz.
YukarĘdakilerin tümünü yapmanĘza raĒmen Kala P (Park) vites konumundan
çĘkamĘyorsanĘz Eu Eölümdeki ŕVites kilidini ayĘrmaŖ konusuna EakĘnĘz
Motoru durdurmadan önce vites kolu
mutlaka P (park) konumunda olmalĘdĘr.

UYARI
ś Araç Kareket Kalindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak aracĘn kontrolünü kayEetmenize neden olur
ś Araç durduktan sonra vites kolunun
daima P (Park) konumunda olmasĘna
dikkat ediniz el Irenini çekiniz ve motoru durdurunuz
ś P (Park) konumunu el Ireni yerine kullanmayĘnĘz

06
5 *HUL
AracĘ geriye doĒru sürerken bu konumu
kullanĘnĘz.

'Ô..$7
R (Geri) vitese takarken veya geri vitesten çĘkarĘrken daima aracĘ tam olarak
durdurunuz araç Kareket Kalindeyken
vites R (Geri) konumuna alĘnĘrsa ĲanzĘman Kasar görür
1 %Rú
Tekerlekler ve ĲanzĘman kilitli deĒildir.
Motoru tekrar çalĘĲtĘrmak veya motor çalĘĲĘrken durdurmak gerekirse N (boĲ) konumunu kullanĘnĘz. HerKangi bir nedenle
aracĘnĘzĘ terk etmeniz gerektiĒinde P
(Park) konumuna geçiniz.
N (boĲ) konumundan KerKangi bir vitese
geçerken daima Iren pedalĘna basĘnĘz.

' 6Uú
Bu normal sürüĲ konumudur. ìanzĘman
otomatik olarak 7 vitesten en uygun olanĘna geçer ve en optimum yakĘt tüketimi ve
çekiĲ gücü saĒlanmĘĲ olur.
BaĲka bir aracĘ geçerken veya yokuĲ tĘrmanĘrken daKa Iazla güç için gaz pedalĘna tam olarak basĘnĘz. ìanzĘman otomatik
olarak bir sonraki düĲük vitese (veya uygun olan viteslere) geçer.
9ites kolu konsoluna yerleĲtirilmiĲ olan
SÜRÜì MOD8 düĒmesi sürücünün NORMAL moddan SPOR veya ECO moduna
geçmesine olanak verir (varsa).
DaKa Iazla Eilgi için Eu Eölümün devamĘndaki Sürücü 0odu Entegre Kontrol
Sistemi konusuna EakĘnĘz

UYARI
ś AyaĒĘnĘz Iren pedalĘna kuvvetlice EasmadĘĒĘ sürece vites konumunu deĒiĲtirmeyiniz 0otor yüksek devirde
çalĘĲĘrken vites konumunu deĒiĲtirmek aracĘn çok KĘzlĘ Kareket etmesine neden olaEilir AracĘn Kakimiyetini
kayEedeEilir ve kazaya seEeEiyet vereEilirsiniz
ś Vitesi N (%oĲ) konumuna alarak aracĘ
kullanmayĘnĘz 0otor Ireni çalĘĲmaz ve
Eir kazaya seEep olaEilir

'Ô..$7
D (SürüĲ) konumuna geçmeden önce
daima aracĘn saEit tamamen durur konumda olduĒundan emin olunuz
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'6PRGX 6SRU6»U»Ĳ
DS moduna geçmek için vites kolunu D
(SürüĲ) konumundan manuel vites modunun ortasĘna getiriniz. Motor ve ĲanzĘman kontrolünü otomatik olarak ayarlayarak spor sürüĲ dinamiĒini en iyi Kale
getirir.
DS modunda vites kolunu  (yukarĘ) veya
- (aĲaĒĘ) yönde Kareket ettirirseniz vites
manuel moda geçer. 9ites kolu D (SürüĲ)
moduna geri gelirse D (SürüĲ) moduna
geçer. Araç seçilen sürüĲ moduna göre
(NORMAL ECO SPORT SMART) Kareket
edecektir.

OCN7N060009

0DQXHOYLWHVPRGX
Araç ister dursun ister Kareket Kalinde
olsun vites kolu D (SürüĲ) konumundan
manuel konumuna getirilerek spor mod
seçilir. Yeniden D (SürüĲ) konumunda çalĘĲmaya geçmek için vites kolunu yeniden
ana geçiĲe getiriniz.
Düz vites modunda iken vites kolunu ileri
geri Kareket ettirmek o anki sürüĲ ĲartlarĘna uygun olan istediĒiniz vites kademelerine geçme imkanĘ saĒlar.
YukarĘ (): 9ites büyütmek için vites kolunu bir deIa yukarĘ itiniz.
AĲaĒĘ (-): 9ites küçültmek için vites kolunu bir deIa aĲaĒĘ çekiniz.
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%ilgilendirme
ś <DOQÕ]FD\HGLLOHULYLWHVVHoLPL\DSÕODELOLU
*HULJLWPHNYH\DDUDFÕSDUNHWPHNLoLQ
YLWHVNROXQXJHUHNWL÷LJLEL5 *HUL YH\D
3 3DUN NRQXPXQDJHWLULQL]
ś $UDo\DYDúODGÕ÷ÕQGDYLWHVNoOWPHRWRPDWLN RODUDN \DSÕOÕU$UDo GXUGX÷XQGD
 LQFLYLWHVRWRPDWLNRODUDNVHoLOLU
ś 0RWRUXQ GHYUL NÕUPÕ]Õ E|OJH\H \DNODúWÕ÷ÕQGD úDQ]ÕPDQ RWRPDWLN RODUDN YLWHV
E\WU
ś (÷HUVUFNROX <XNDUÕ YH\D $úD÷Õ NRQXPXQDJHWLULUVHVRQUDNLYLWHVL]LQ
YHULOHQ PRWRU GHYULQLQ DUDOÕ÷Õ GÕúÕQGD
LVH úDQ]ÕPDQ LVWHQHQ YLWHV GH÷LúLPLQL
\DSPD\DELOLU 6UF LOHUL YLWHVOHUL \RO
NRúXOODUÕQD ED÷OÕ RODUDN YH PRWRU GHYULQLQGHYLUVDDWLQGHLEUHQLQNÕUPÕ]ÕE|OJH\HJLUPHPHVLQHGLNNDWHGHUHNNHQGLVL
VHoHU

06
Direksiyondan kumandalĘ vites
kolu (0anuel vites modu) (varsa)

OCN7N060010

9ites D (SürüĲ) konumunda iken direksiyondan kumandalĘ vites kolu devrededir.
Bir vites yukarĘ veya aĲaĒĘ almak için direksiyondan kumandalĘ vites kolunu [@
veya [-@ konumuna çekiniz ve sistem otomatik konumdan manuel konuma geçer.
Manuel geçiĲ modundan otomatik geçiĲ
moduna geri dönmek için aĲaĒĘdakilerden birini yapĘnĘz:
ś Gaz pedalĘna 5 saniyeden uzun süreyle
yavaĲça basĘnĘz (Spor Modu Hariç).
ś AracĘ 10 kmsa KĘzĘn altĘnda sürünüz.
ś SaĒ taraItaki direksiyon vites kolunu çekiniz ve çekili tutunuz.

%ilgilendirme
?>@ YH ?>@ GLUHNVL\RQGDQ NXPDQGDOÕ YLWHV
NROODUÕ D\QÕ DQGD oHNLOLUVH YLWHV GH÷LúLPL
JHUoHNOHúPH\HELOLU

9LWHVNLOLGLVLVWHPL
Emniyetiniz için çiIt kavramalĘ ĲanzĘmanda Iren pedalĘna basĘlmadĘkça vitesin P
(Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir vites kilidi
sistemi vardĘr.
9itesi P (Park)Ŕden R (Geri)Ŕye geçirmek
için:
1. Fren pedalĘna basĘnĘz ve basĘlĘ tutunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz veya kontak anaKtarĘnĘ ŕONŖ konumuna getiriniz.
3. 9ites kolunu Kareket ettiriniz.

9LWHVNLOLGLD\ĘUPD
Fren pedalĘna basĘlĘyken vites P (Park) konumundan çĘkĘp R (Geri) konumuna geçmiyorsa Irene basmaya devam ediniz ve
devam eden sayIadaki iĲlemleri sĘrasĘyla
uygulayĘnĘz:

OCN7N060011L

1. Kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz
2. El Irenini çekiniz.
3. 9ites kolu körüĒünü dikkatlice çĘkarĘnĘz.
4. Serbest bĘrakma düĒmesini basĘlĘ tutarken (1) bir aletle (örn. Düz tornavida
ile) vites kolunu Kareket ettiriniz.
9ites kilidi ayĘrma sistemini kullanmanĘz
gerekirse sistemi derKal bir HY8NDAI
yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.
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DÔKKAT
Vites kolu paEuçlarĘnĘ çĘkarĘrken etraItaki trim parçalarĘna Kasar vermemeye
dikkat ediniz

.RQWDNDQDKWDUĘNLOLWOHPHVLVWHPL
YDUVD
9ites kolu P (Park) konumunda olmadĘĒĘ
sürece kontak anaKtarĘ çĘkartĘlamaz.

Park etme
Daima tamamen durunuz ve Iren pedalĘna basmaya devam ediniz. 9ites kolunu
P (Park) konumuna getiriniz el Irenini
çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF
konumuna getiriniz. Araçtan çĘkacaĒĘnĘz
zaman anaKtarĘ da yanĘnĘza alĘnĘz.

UYARI
0otor çalĘĲĘrken araçta kaldĘĒĘnĘz zaman gaz pedalĘna uzun süreli Easmamaya dikkat ediniz 0otor veya egzoz
sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir ve yangĘn çĘkaEilir
Egzoz gazĘ ve egzoz sistemi çok sĘcaktĘr
Egzoz sistemi parçalarĘndan uzak durunuz
AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt veya yaprak giEi
yanĘcĘ maddelerin üzerinde park etmeyiniz %unlar ateĲ alaEilir ve yangĘna neden
olaEilir
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Ôyi sürüĲ teknikleri
ś Gaz pedalĘna basĘlĘ durumda iken vites
kolunu P (Park) veya N (BoĲ) konumundan bir baĲka konuma kesinlikle getirmeyiniz.
ś Araç Kareket Kalinde iken vites kolunu
P (Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.
R (Geri) veya D (SürüĲ) konumuna geçmeden önce aracĘn tamamen durduĒundan emin olunuz.
ś SürüĲ sĘrasĘnda vites kolunu N (BoĲ) konumuna getirmeyiniz. Böyle yapmak
motor Iren gücünde bir kayba neden
olur ve bir kazaya neden olabilir ve ĲanzĘman Kasar görebilir.
ś YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ ileri yönde sürüĲ için vitesi mutlaka D (SürüĲ)
konumuna geri sürüĲ için ise vitesi R
(Geri) konumuna getirin ve Kareket etmeden önce gösterge panelinde yer
alan vites konumunu kontrol edin. AracĘn vites konumunun tersi yönünde
Kareket etmesi motorun durmasĘna ve
Iren perIormansĘnĘn etkilenmesi gibi
teKlikeli bir duruma sebep olabilir.
ś AyaĒĘnĘzĘ Irende tutarak araç SÜRMEYÔNÔ=. HaIiI olsa daKi sürekli pedal basĘncĘ Irenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna Iren aĲĘnmasĘna ve Iren arĘzasĘna neden olabilir.
ś Spor modda sürerken vites küçültme
öncesinde aracĘ yavaĲlatĘnĘz. Aksi Kalde eĒer motor devri izin verilen aralĘĒĘn
dĘĲĘnda ise düĲük vitese geçmeyebilir.
ś AracĘ terk etmeden önce M8TLAKA el
Irenini çekiniz. AracĘn Kareketsiz kalmasĘnĘ saĒlamak için vites kolunu P (Park)
konumuna getirmek yeterli olmaz.

06
ś Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanĘnĘz. Özellikle Irenleme KĘzlanma veya vites deĒiĲtirme sĘrasĘnda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde
araç KĘzĘnda ani bir deĒiĲim çekiĲ lastiklerinin yol tutuĲunun zayĘIlamasĘna
ve kazayla sonuçlanabilecek Ĳekilde
araç Kakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
ś En uygun araç perIormansĘ ve yakĘt tüketimi gaz pedalĘna yumuĲak bir Ĳekilde basĘlarak ve bĘrakĘlarak elde edilir.

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için
ś Emniyet kemerinizi DAÔ0A takĘnĘz %ir
çarpĘĲma esnasĘnda emniyet kemeri takmamĘĲ Eir kiĲinin ciddi Ĳekilde
yaralanma veya ölme iKtimali emniyet kemeri takmĘĲ Eir kiĲiye nazaran
önemli ölçüde daKa yüksektir
ś ViraMlarda ve köĲe dönüĲlerde yüksek
KĘz yapmayĘnĘz
ś Sert veya ani Ĳerit deĒiĲtirme ve keskin dönüĲler giEi ani direksiyon Kareketleri yapmayĘnĘz
ś Yüksek KĘzlarda araç Kakimiyetini kayEettiĒinizde devrilme riski Eüyük ölçüde artar
ś Araç Kakimiyetinin kayEĘ ile en çok
araç lastiklerinden Eiri ya da daKa IazlasĘnĘn yoldan çĘkmasĘ ve sürücünün
yeniden yola dönmek için aĲĘrĘ direksiyon kĘrmasĘ durumunda karĲĘlaĲĘlĘr

ś AracĘnĘzĘn yoldan çĘkmasĘ durumunda direksiyonu ani kĘrmayĘnĘz %unun
yerine normal Ĳeride geri dönmeden
önce aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘnĘz
ś +YUNDAI size Eelirtilen KĘz sĘnĘrlarĘna
uymanĘzĘ önermektedir

UYARI
AracĘnĘz kara çamura kuma vE saplanĘrsa aracĘ Eu durumdan kurtarmak
için ileri ve geri iterek ivme saĒlamayĘ
deneyeEilirsiniz EtraIĘnĘzda insan veya
nesneler varken Eöyle Eir Ĳeye teĲeEEüs
etmeyiniz Araç takĘldĘĒĘ yerden aniden
ileri veya geri Kareket edeEilir ve yakĘndaki insanlarĘ yaralayaEilir veya nesnelere Kasar vereEilir
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)REN SÔSTEMÔ
Güç yardĘmlĘ Irenler
AracĘnĘz normal kullanĘmda otomatik olarak ayarlanan güç yardĘmlĘ Irenler ile donatĘlmĘĲtĘr.
SürüĲ sĘrasĘnda motor çalĘĲmĘyor veya
kapalĘ ise Irenlere saĒlanan güç desteĒi
çalĘĲmaz. AracĘnĘzĘ normalden daKa Iazla
bir güç uygulayarak durdurabilirsiniz. Bununla birlikte duruĲ mesaIesi güç yardĘmlĘ
Irenlere nazaran daKa uzun olur.
Motor çalĘĲmĘyorken Iren pedalĘna Ker
basĘĲta yedek Iren gücü kĘsmen azalĘr.
Güç desteĒi kesintiye uĒradĘĒĘnda Iren
pedalĘnĘ pompalamayĘnĘz.
Fren pedalĘnĘ sadece kaygan yollarda direksiyon Kakimiyetini korumak için gerekli
olduĒunda pompalayĘnĘz.

UYARI
AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AyaĒĘnĘzĘ Irende tutarak araç SR0EYÔNÔZ %u anormal derecede yüksek
Iren ĘsĘnmasĘna Iren Ealata ve disklerinin aĲĘrĘ aĲĘnmasĘna ve artan durma
mesaIelerine neden olur
ś Uzun veya dik Eir yokuĲtan inerken
Iren pedalĘnĘ aĲĘrĘ kullanmadan KĘzĘnĘzĘ
kontrol etmek için manuel olarak daKa
düĲük Eir vitese alĘnĘz DevamlĘ Irene
Easmak Irenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve
Iren perIormansĘnĘn geçici olarak kayEĘna neden olur

ś Islak Irenler aracĘn emniyetli Ĳekilde
yavaĲlama kaEiliyetini azaltĘr ayrĘca
Irene EasĘldĘĒĘnda araç Eir yana çekeEilir )renlere KaIiIçe Easmak Eu
Ĳekilde Eir etkilenme olup olmadĘĒĘnĘ
gösterir Su içinden geçtikten sonra daima Eu Ĳekilde Irenlerinizi test
ediniz )renleri kuruturken Iren perIormansĘ normale dönünceye kadar
emniyetli Eir KĘzĘ koruyarak Irenleri
ĘsĘtmak için KaIiIçe Iren pedalĘna dokununuz )ren Ionksiyonu düzelene
kadar yüksek KĘzlarda sürüĲten kaçĘnĘnĘz

)ren diski aĲĘnma göstergesi
Fren balatalarĘ aĲĘndĘĒĘnda ve yeni balatalar gerektiĒinde ön veya arka Irenlerinizden yüksek tonda bir uyarĘ sesi duyarsĘnĘz.
Bu ses gelip gidebilir veya Iren pedalĘna
Ker bastĘĒĘnĘzda duyulabilir.
BazĘ sürüĲ ĲartlarĘnda ve iklim koĲullarĘnda Irene ilk basĘldĘĒĘnda (veya KaIiIçe
basĘldĘĒĘnda) Irenlerin bir cĘyaklama sesi
çĘkartabileceĒini lütIen unutmayĘnĘz. Bu
normaldir ve Irenlerinizde bir problem olduĒunu göstermez.

'Ô..$7
PaKalĘ Iren tamirlerinden kaçĘnmak için
aĲĘnmĘĲ Iren EalatalarĘ ile sürmeye devam etmeyiniz

%ilgilendirme
)UHQ EDODWDODUÕQÕ GDLPD NRPSOH |Q YH\D
DUNDVHWRODUDNGH÷LúWLULQL]
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06
Arka kampanalĘ Irenler (varsa)

(OIUHQLQLQLQGLULOPHVL

Arka Iren kampanalarĘnda aĲĘnma göstergeleri yoktur. Bu nedenle bir arka Iren
sürtünme sesi duyduĒunuz zaman arka
Iren balatalarĘnĘn kontrolünü yaptĘrĘnĘz.
AyrĘca lastiklerinizi deĒiĲtirir veya lastiklerinizin yerlerini deĒiĲtirirseniz ve ön Irenleri deĒiĲtirirseniz arka Irenlerinizin kontrolünü yaptĘrĘnĘz.

El Ireni (Varsa)
(OIUHQLQLQ¦HNLOPHVL

OCN7060010

BĘrakmak için:
Fren pedalĘna sĘkĘca basĘnĘz.
El Ireni serbest bĘrakma düĒmesine (1)
basarken KaIiIçe el Ireni kolunu çekiniz
sonra el Ireni kolunu (2) indiriniz.

OCN7080008

AracĘ terk etmeden önce mutlaka el Irenini çekiniz uygulamak için:
Fren pedalĘna sĘkĘca basĘnĘz.
El Ireni kolunu mümkün olduĒu kadar yukarĘ çekiniz.

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için acil durum dĘĲĘnda araç
Kareket Kalindeyken el Irenini çekmeyiniz )ren sistemine Kasar vereEilir ve Eir
kazaya seEep olaEilirsiniz
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UYARI
ś AracĘ terk ederken veya park ederken
daima tam olarak durunuz ve Iren pedalĘna Easmaya devam ediniz Vites
kolunu (düz vitesli araçta) 1 inci vites
konumuna veya (otomatik vitesli/çiIt
kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçta) P (Park)
konumuna getiriniz el Irenini tam olarak çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ LOCK/
O)) konumuna getiriniz
Park yerinde el Ireni tam olarak çekilmeyen araçlar istenmeden de olsa Kareket ederek gerek sizin gerekse EaĲka
kiĲilerin yaralanmasĘna neden olaEileceĒinden teKlike oluĲtururlar
ś AracĘ tanĘmayan Eirisinin el Irenine
dokunmasĘna ASLA izin vermeyiniz
EĒer el Ireni istemeden EĘrakĘlĘrsa ciddi yaralanmalara neden olaEilir
ś Sadece ayaĒĘnĘz kuvvetlice Iren pedalĘnda iken el Irenini indiriniz

'Ô..$7
ś El Ireni devrede iken gaz pedalĘna EasmayĘnĘz El Ireni devrede iken gaz pedalĘna EasarsanĘz uyarĘ sesi duyulur
El Ireninde Kasar meydana geleEilir
ś El Ireni devrede iken sürüĲ yapĘldĘĒĘnda Iren sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir ve
erken aĲĘnmaya veya Iren parçalarĘnĘn
arĘzalanmasĘna neden olaEilir AracĘ
Kareket ettirmeden önce el Ireninin
indirilmiĲ ve )ren Gösterge lamEasĘnĘn
sönmüĲ olduĒundan emin olunuz
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Kontak anaKtarĘnĘ ŕON (AÇIK)Ŗ
konumuna getirerek Fren gösterge lambasĘnĘ kontrol ediniz
(motoru çalĘĲtĘrmayĘnĘz).
Bu ĘĲĘk kontak anaKtarĘ START veya ON
konumundayken el Ireni çekildiĒinde yanar.
AracĘ Kareket ettirmeden önce el Ireninin
tam bĘrakĘlmĘĲ ve Fren Gösterge LambasĘnĘn sönmüĲ olduĒundan emin olunuz.
Motor çalĘĲĘrken el Ireni indirildiĒinde El
Freni gösterge lambasĘ sönmüyorsa Iren
sisteminde bir arĘza olabilir. DerKal kontrol edilmesi gerekir.
Mümkünse aracĘ derKal durdurunuz. Bu
mümkün deĒilse aracĘ kullanĘrken çok
dikkatli olunuz ve sürmeye ancak emniyetli bir yere ulaĲĘncaya kadar devam ediniz.

06
Elektronik El )reni (EP%) (varsa)

(OIUHQLQLQLQGLULOPHVL

(OIUHQLQLQ¦HNLOPHVL

OCN7060013
OCN7060011

(3%¶\L (OHNWURQLN (O )UHQL  X\JXODPDN
LoLQ
1. Fren pedalĘna basĘnĘz.
2. EPB svicini yukarĘ çekiniz.
El Freni gösterge lambasĘnĘn yandĘĒĘndan
emin olunuz.

UYARI
CÔDDÔ YARALAN0A veya ÖL0 riskini
azaltmak için acil durum dĘĲĘnda araç
Kareket Kalindeyken EP%Ŕyi çalĘĲtĘrmayĘnĘz )ren sistemine Kasar vereEilir ve Eir
kazaya seEep olaEilirsiniz

(3%¶\L (OHNWURQLN (O )UHQL  EÕUDNPDN
LoLQ (3% VYLFLQH DúD÷ÕGDNL GXUXPGD EDVÕQÕ]
ś Kontak anaKtarĘnĘ ON konumuna getiriniz.
ś Fren pedalĘna basĘnĘz.
El Freni gösterge lambasĘnĘn sönmesine
dikkat ediniz.
(3%¶\L HOHNULNOLHOIUHQL RWRPDWLNRODUDN
D\ÕUPDNLoLQ
ś Otomatik ĲanzĘmanlĘÇiIt kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araç
1. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz.
2. Sürücü emniyet kemerini baĒlayĘnĘz.
3. Sürücü kapĘsĘnĘ motor kaputunu ve
bagaMĘ kapatĘnĘz.
4. 9ites kolu R (geri) veya D (SürüĲ) konumunda iken gaz pedalĘna basĘnĘz.
El Freni Gösterge LambasĘnĘn sönmesine
dikkat ediniz.
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%ilgilendirme

8\DUĘPHVDMODUĘ

ś *YHQOL÷LQL] LoLQ (3%\L NRQWDN 2))
NRQXPXQGD ROPDVÕQD UD÷PHQ GHYUH\H
VRNDELOLUVLQL]DQFDNRQXGHYUHGHQoÕNDUDPD]VÕQÕ]
ś *YHQOL÷LQL] LoLQ \RNXú DúD÷Õ JLGHUNHQ
YH\D JHUL PDQHYUD \DSDUNHQ IUHQ SHGDOÕQDEDVÕQÕ]YHHOIUHQLQL(3%VYLFLLOH
ELUOLNWHD\ÕUÕQÕ]

'Ô..$7
ś EP% EĘrakĘlmĘĲ olmasĘna raĒmen el
Ireni gösterge lamEasĘ Kala yanĘyorsa
sistemin +YUNDAI yetkili servisinde
kontrol edilmesini öneririz
ś AracĘ EP% uygulanmĘĲ durumda kullanmayĘn %u durum Iren EalatasĘnĘn
ve Iren rotorunun aĲĘrĘ aĲĘnmasĘna neden olaEilir
(3% (OHNWURQLN (O )UHQL  DúD÷ÕGDNL GXUXPGDRWRPDWLNRODUDNX\JXODQDELOLU
ś BaĲka sistemler taraIĘndan talep edilmiĲ
ś Sürücü Auto Hold devrede iken motoru
kapatĘr.
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OCN7061151TU

(3% \L EÕUDNPDN LoLQ HPQL\HW NHPHULQL
ED÷OD\ÕQÕ] NDSÕ PRWRU NDSXWX YH EDJDM
NDSD÷ÕQÕNDSDWÕQÕ]
ś EPB uygulanmĘĲ durumda sürmeye çalĘĲĘrsanĘz bir uyarĘ sesi duyulur ve bir
mesaM belirir.
ś EĒer sürücü emniyet kemeri takĘlmamĘĲ
ve motor kaputu veya bagaM kapaĒĘ açĘk
ise bir uyarĘ sesi gelir ve bir mesaM belirir.
ś Araç ile ilgili bir problem varsa bir uyarĘ
sesi gelir ve bir mesaM belirir.
Bu durum meydana gelirse Iren pedalĘna
basĘnĘz ve EPB svicine basarak ayĘrĘnĘz.

06
UYARI
ś AracĘ terk ederken veya park ederken
daima tam olarak durunuz ve Iren pedalĘna Easmaya devam ediniz
Vites kolunu P (park) konumuna getirin sonra EP% svicine EasĘnĘz ve kontaĒĘ O)) konumuna getiriniz
Araçtan çĘkacaĒĘnĘz zaman anaKtarĘ
da yanĘnĘza alĘnĘz
Park yerinde P (Park) konumuna tam
olarak getirilmeyen araçlar istenmeden de olsa Kareket ederek gerek sizin
gerekse EaĲka kiĲilerin yaralanmasĘna
neden olacaĒĘndan teKlike oluĲtururlar
ś AracĘ tanĘmayan Eirisinin EP% svicine
dokunmasĘna ASLA izin vermeyiniz
EĒer EP% istemeden EĘrakĘlĘrsa ciddi
yaralanmalara neden olaEilir
ś Sadece ayaĒĘnĘzĘn kuvvetlice Iren pedalĘnda olduĒu durumlarda EP%Ŕyi serEest EĘrakĘnĘz

%ilgilendirme
ś (3%¶\L oDOÕúWÕUÕUNHQ YH\D GHYUHGHQ oÕNDUÕUNHQ ELU ³NOLN´ VHVL GX\XODELOLU %X
GXUXPODUQRUPDOGLUYH(3%¶QLQQRUPDO
oDOÕúPDNWDROGX÷XQXJ|VWHULU
ś $QDKWDUODUÕQÕ]ÕELUSDUNJ|UHYOLVLQHYH\D
YDOH\HEÕUDNWÕ÷ÕQÕ]GDNHQGLVLQH(3%¶QLQ
QDVÕOoDOÕúWÕ÷ÕKDNNÕQGDELOJLYHULQL]

'Ô..$7
ś El Ireni devrede iken gaz pedalĘna EasmayĘnĘz EP% devrede iken gaz pedalĘna EasarsanĘz uyarĘ sesi duyulur ve Eir
mesaM Eelirir El Ireninde Kasar meydana geleEilir
ś El Ireni devrede iken sürüĲ yapĘldĘĒĘnda Iren sistemi aĲĘrĘ ĘsĘnaEilir ve
erken aĲĘnmaya veya Iren parçalarĘnĘn
arĘzalanmasĘna neden olaEilir AracĘ
Kareket ettirmeden önce el Ireninin
serEest EĘrakĘlmĘĲ ve )ren UyarĘ IĲĘĒĘnĘn sönmüĲ olduĒundan emin olunuz
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(3%DUĘ]DVĘ

OCN7061154TU

$872 +2/' NDSDQÕ\RU )UHQ SHGDOÕQD
EDVÕQ
Auto Hold konumundan EPB konumuna
geçiĲ düzgün çalĘĲmĘyorsa bir uyarĘ sesi
duyulur ve bir mesaM belirir.

OCN7061153TU

(OIUHQLRWRPDWLNRODUDNX\JXODQGÕ
Auto Hold devrede iken EPB uygulanĘrsa
bir uyarĘ sesi duyulur ve bir mesaM belirir.
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OCN7060015

EPB arĘza göstergesi yanĘyorsa sürüĲ sĘrasĘnda yanarsa veya kontak anaKtarĘ ŕONŖ
konumuna getirildiĒinde yanmĘyorsa EPB
ile ilgili bir arĘza olabilir.
Bu durum meydana gelirse sistemi
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
ESC göstergesi ESCŔnin düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ göstermek için yandĘĒĘ zaman EPB
arĘza göstergesi yanabilir ancak bu durum
EPBŔde bir arĘza olduĒunu göstermez.

06
'Ô..$7
ś EP% gösterge lamEasĘ Kala yanĘyorsa
sistemin +YUNDAI yetkili servisinde
kontrol edilmesini öneririz
ś EP% svici yukarĘ çekilmesine raĒmen
el Ireni gösterge lamEasĘ yanmaz veya
yanĘp sönmez ise EP% uygulanmamĘĲ
olaEilir
ś EP% gösterge lamEasĘ yandĘĒĘnda el
Ireni gösterge lamEasĘ yanĘp sönerse svice EasĘnĘz sonra yukarĘ çekiniz
%unu Eir kez daKa tekrarlayĘnĘz EP%
uyarĘ lamEasĘ sönmez ise sistemin
+YUNDAI yetkili servisinde kontrol
edilmesini öneririz

$FLOIUHQOHPH
SürüĲ sĘrasĘnda Iren pedalĘnda bir sorun
varsa EPB svicini çekip öyle tutmak suretiyle acil Irenleme yapmak mümkündür.
Frenleme sadece EPB svicini tuttuĒunuz
sürece mümkündür.

UYARI
Acil durum dĘĲĘnda araç Kareket Kalindeyken park Irenini çekmeyiniz )ren sistemine Kasar vereEilir ve ciddi Eir kazaya
seEep olaEilir

%ilgilendirme
$FLOIUHQOHPHVÕUDVÕQGDVLVWHPLQoDOÕúWÕ÷ÕQÕ
J|VWHUPHN ]HUH HO IUHQL J|VWHUJH ODPEDVÕ
\DQDU

'Ô..$7
EP% sistemi acil Irenleme için kullanĘldĘĒĘnda sürekli Eir ses duyarsanĘz veya Eir
yanĘk kokusu alĘrsanĘz sistemin +YUNDAI yetkili servisinde kontrol edilmesini
öneririz
(3% (OHNWURQLN(O)UHQL VYLFLD\ÕUPDGÕ÷Õ
]DPDQ
EPB svici normal olarak ayĘrmaz ise aracĘn düĲük kasalĘ bir çekiciye yüklenerek
sistemin HY8NDAI yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.

(OIUHQLJµVWHUJHODPEDVĘ
Kontak anaKtarĘnĘ ŕON (AÇIK)Ŗ
konumuna getirerek Fren gösterge lambasĘnĘ kontrol ediniz
(motoru çalĘĲtĘrmayĘnĘz).
Bu ĘĲĘk kontak anaKtarĘ START veya ON
konumundayken el Ireni çekildiĒinde yanar.
AracĘ Kareket ettirmeden önce el Ireninin
tam bĘrakĘlmĘĲ ve Fren gösterge lambasĘnĘn sönmüĲ olduĒundan emin olunuz.
Motor çalĘĲĘrken el Ireni indirildiĒinde El
Freni gösterge lambasĘ sönmüyorsa Iren
sisteminde bir arĘza olabilir. DerKal kontrol edilmesi gerekir.
Mümkünse aracĘ derKal durdurunuz. Bu
mümkün deĒilse aracĘ kullanĘrken çok
dikkatli olunuz ve sürmeye ancak emniyetli bir yere ulaĲĘncaya kadar devam ediniz.
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Auto +old (varsa)
Sürücünün aracĘ Iren pedalĘna basarak
tamamen durdurmasĘndan sonra Auto
Hold sistemi Iren pedalĘna basĘlmamĘĲ
olsa bile aracĘ sabit durumda tutar.

$¦PDNL¦LQ

OCN7060016

1. Sürücü kapĘsĘ motor kaputu ve bagaM
kapaĒĘ kapalĘ iken Iren pedalĘna ve
sonra [A8TO HOLD@ svicine basĘnĘz.
Beyaz A8TO HOLD göstergesi yanar ve
sistem standby (bekleme) konumuna
geçer.

OCN7060017

2. EĒer Iren pedalĘna basarak aracĘ tamamen durdurursanĘz A8TO HOLD göstergesi beyaz renkten yeĲile döner.
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3. Fren pedalĘnĘ bĘraksanĘz bile araç sabit
durmaya devam eder.
4. EPB uygulanmĘĲ ise Auto Hold serbest
kalacaktĘr.
%ÕUDNPDNLoLQ
ś 9ites kolu D (ileri) veya R (Geri) konumunda veya düz vites modunda iken
gaz pedalĘna basarsanĘz Auto Hold sistemi otomatik olarak devreden çĘkar ve
araç Kareket etmeye baĲlar. Gösterge
yeĲilden beyaza döner.
ś EĒer araç YokuĲ KalkĘĲ AsistanĘ ve KĘz
sabitleyici kontrolü çalĘĲĘrken KĘz sabitleyici butonu kullanĘlarak ( veya -)
(varsa) tekrar çalĘĲtĘrĘlĘrsa YokuĲ KalkĘĲ
AsistanĘ gaz pedalĘnĘn durumu ne olursa
olsun serbest kalĘr. A8TO HOLD göstergesi yeĲilden beyaza döner.

UYARI
Gaz pedalĘna EasĘlarak AUTO +OLD otomatik olarak devreden çĘkarĘldĘĒĘnda
daima aracĘnĘzĘn etraIĘna göz gezdiriniz
YumuĲak Eir kalkĘĲ için gaz pedalĘna yavaĲça EasĘnĘz

06
ÔSWDOHWPHNL¦LQ

OCN7060018

1. Fren pedalĘna basĘnĘz.
2. [A8TO HOLD@ düĒmesine basĘnĘz.
A8TO HOLD Göstergesi kapanĘr.

UYARI
AracĘn Eeklenmedik ve ani Kareketini
önlemek amacĘyla aĲaĒĘdakileri yapmadan önce Auto +old iĲlevini iptal etmek
için DAÔ0A Iren pedalĘna EasĘnĘz
- YokuĲ aĲaĒĘ sürmek
- AracĘ RŔde (Geri) kullanmak
- AracĘ park edin

ś *YHQOL÷LQL]LoLQ$XWR+ROGVLVWHPLDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDRWRPDWLNRODUDN(3%
NRQXPXQDJHoHU
- 9LWHV' 6Uú YH\D1 %Rú NRQXPGD
LNHQVUFNDSÕVÕDoÕOGÕ÷ÕQGD
- .DSXWXQDoÕOGÕ÷ÕQGD
- %DJDMÕQ JHUL YLWHVWH LNHQ DoÕOPDVÕ GXUXPXQGD
- $UDoGDNLNDGDQID]ODGXUGX÷XQGD
- $UDoGLNELUH÷LPGHGXUGX÷XQGD
- $UDoELUoRNGHIDKDUHNHWHWWL÷LQGH
- $UDo WRSODPGD  GDNLNDGDQ ID]OD
GXUGX÷XQGD
%X GXUXPODUGD IUHQ X\DUÕ ÕúÕ÷Õ \DQDU
$872 +2/' J|VWHUJHVL \HúLOGHQ EH\D]D JHoHU YH ELU VHVOL X\DUÕ GX\XOXU YH
(3%¶QLQRWRPDWLNRODUDNGHYUH\HJLUGL÷LQLELOGLUPHNLoLQELUPHVDMEHOLULU7HNUDUNDONÕú\DSPDGDQ|QFHIUHQSHGDOÕQD
EDVÕQÕ] DUDFÕQ \DNÕQ oHYUHVLQL NRQWURO
HGLQL]YH(3%VYLFLQLNXOODQDUDNHOIUHQLQLPDQXHORODUDNLQGLULQL]
ś $XWR +ROG oDOÕúÕUNHQ PHNDQLN JUOW
LúLWHELOLUVLQL] %XQXQOD ELUOLNWH EX QRUPDOELUoDOÕúPDJUOWVGU

%ilgilendirme
ś $XWR +ROG DúD÷ÕGDNL GXUXPODUGD G]JQoDOÕúPD]
- 6UFNDSÕVÕDoÕOGÕ÷ÕQGD
- 9LWHV' 6Uú YH\D1 %Rú NRQXPGD
LNHQPRWRUNDSXWXDoÕOGÕ÷ÕQGD
- 9LWHVNROX3 3DUN NRQXPXQGDLVH
- %DJDMÕQ JHUL YLWHVWH LNHQ DoÕOPDVÕ GXUXPXQGD
- (OIUHQLoHNLOGL÷LQGH
- $UDoGDNLNDGDQID]ODGXUGX÷XQGD
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UYARI
ś 0otoru çalĘĲtĘrdĘĒĘnĘz zaman gaz pedalĘna yavaĲça EasĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için yokuĲ aĲaĒĘ giderken geri geri giderken veya aracĘ park
ederken Auto +old sistemini iptal ediniz

'Ô..$7
EĒer sürücü kapĘsĘ veya motor kaputu algĘlama sisteminde Eir arĘza varsa AUTO
+OLD sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir
+YUNDAI yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ
öneririz

8\DUĘPHVDMODUĘ

OCN7061154TU

$872 +2/' NDSDQÕ\RU )UHQ SHGDOÕQD
EDVÕQ
Auto Hold konumundan EPB konumuna
geçiĲ düzgün çalĘĲmĘyorsa bir uyarĘ sesi
duyulur ve bir mesaM belirir.

'Ô..$7
%u mesaM görüntülendiĒinde Auto +old
ve EP% çalĘĲmayaEilir GüvenliĒiniz için
Iren pedalĘna EasĘnĘz

OCN7061153TU

(OIUHQLRWRPDWLNRODUDNX\JXODQGÕ
Auto Hold konumundan EPB konumuna
geçilirse bir uyarĘ sesi duyulur ve bir mesaM belirir.
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06
Kilitlenmeyi Önleyen )ren
Sistemi (A%S)
UYARI

OCN7061160TU

$872+2/'LSWDOLLoLQIUHQSHGDOÕQDEDVÕQ
Auto Hold iĲlevini [A8TO HOLD@ düĒmesine basarak devreden çĘkarttĘĒĘnĘzda Iren
pedalĘna basmazsanĘz bir uyarĘ duyulur
ve bir mesaM belirir.

OCN7061155TU

$872 +2/' úDUWODUÕ NDUúÕODQPDPÕúWÕU
.DSÕPRWRUNDSXWXYHEDJDMNDSD÷ÕQÕNDSDWÕQÕ]
Sürücü kapĘsĘ motor kaputu ve bagaM kapaĒĘ açĘkken [A8TO HOLD@ düĒmesine
bastĘĒĘnĘzda bir uyarĘ duyulur ve LCD ekranda bir mesaM görünür.
Sürücü kapĘsĘnĘ kaputu ve bagaM kapaĒĘnĘ
kapattĘktan sonra [A8TO HOLD@ düĒmesine basĘnĘz.

Kilitlenmeyi Önleyen )ren Sistemi (A%S)
veya Elektronik Denge Kontrolü (ESC)
sistemleri uygun olmayan veya teKlikeli
manevralar nedeniyle ortaya çĘkaEilecek kazalarĘ önleyemez Acil Irenleme
sĘrasĘnda araç Kakimiyeti iyileĲtirilmiĲse
de mutlaka önünüzdeki araç ile güvenli
Eir mesaIe koruyunuz Zor yol koĲullarĘnda araç KĘzĘ mutlaka düĲürülmelidir AĲaĒĘda sĘralanan koĲullarda A%S veya ESC
sistemi olan araçlarĘn duruĲ mesaIesi
Eu sistemlerin olmadĘĒĘ araçlardan daKa
uzun olaEilir
AĲaĒĘdaki koĲullarda aracĘnĘzĘ düĲük KĘzlarda sürünüz
ś GevĲek zemin çakĘllĘ veya karla kaplĘ
yollarda
ś Yol yüzeyinin çukurlu ve engeEeli olduĒu yollarda
ś AracĘnĘzda lastik zinciri takĘlĘ ise
A%S veya ESC ile donatĘlmĘĲ araçlarda
emniyet özellikleri yüksek KĘzda veya
viraM alĘrken denenmemelidir %u sizi ve
diĒer araçlarĘ teKlikeye sokar
ABS sistemi Irenleme sĘrasĘnda kĘzaklamayĘ önlemeye yardĘm eden elektrik destekli bir sistemdir. ABS sistemi sürücünün
direksiyona Kakim olmasĘna ve aynĘ anda
Iren yapmasĘna izin verir.
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$%6ŔQLQ.XOODQĘPĘ
Acil bir durumda ABSŔden azami IaydayĘ
elde etmek için Iren basĘncĘnĘ deĒiĲtirmeyiniz ve Irenleri pompalamaya çalĘĲmayĘnĘz. Fren pedalĘna mümkün olduĒunca sert basĘnĘz.
Tekerlekleri kilitleyecek Ĳartlarda Irene
basarsanĘz Irenlerden bir ses duyarsĘnĘz
veya Iren pedalĘnda bununla ilgili bir Kis
algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve ABSŔnizin
devrede olduĒunu gösterir.
ABS sistemi aracĘn durma süresini veya
mesaIeyi azaltmaz.
Daima önünüzdeki araçla aranĘzda emniyetli bir mesaIe bulundurunuz.
ABS sistemi bir viraMĘ çok KĘzlĘ almaya çalĘĲmak veya ani bir Ĳerit deĒiĲikliĒi
yapmak gibi ani yön deĒiĲikliklerinden
kaynaklanan bir kaymayĘ önlemez. Yol ve
Kava ĲartlarĘna göre daima güvenli bir KĘzda sürünüz.
ABS denge kaybĘnĘ önleyemez. Sert Iren
yaparken direksiyonu daima dikkatli kullanĘnĘz. Direksiyon simidinin Ĳiddetli ve
sert Kareketi aracĘnĘzĘn karĲĘdan gelen
traIiĒe doĒru yön deĒiĲtirmesine veya yolun dĘĲĘna çĘkmasĘna neden olabilir.
GevĲek ve düz olmayan yol zeminlerinde
ABSŔnin çalĘĲmasĘ normal Iren sistemine
saKip araçlara göre daKa uzun bir mesaIede durmaya sebep olabilir.
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ABS uyarĘ ĘĲĘĒĘ (
) kontak ON durumuna getirildikten sonra birkaç saniye boyunca yanar. Bu sürede ABS kendi kendisini kontrol eder ve Ker Ĳey normalse ĘĲĘk
söner. IĲĘk sönmüyorsa ABSŔnizde bir sorun olabilir. Mümkün olduĒu kadar çabuk
HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.

UYARI
EĒer A%S uyarĘ ĘĲĘĒĘ (
) yanĘyor ve sönmüyorsa A%SŔde Eir sorun olaEilir )ren
gücünüz normal çalĘĲĘr Ciddi yaralanma
veya ölüm riskini azaltmak için mümkün
olduĒu kadar çaEuk +YUNDAI yetkili
servisine EaĲvurmanĘzĘ öneririz

'Ô..$7
ÇekiĲin iyi olmadĘĒĘ örneĒin EuzlanmĘĲ
Eir yolda sürerken ve devamlĘ Iren yaparken A%S sürekli olarak devrede ka) yanaEilir
laEilir ve A%S uyarĘ ĘĲĘĒĘ (
AracĘnĘzĘ güvenli Eir yere çekip motoru
kapatĘnĘz
0otoru yeniden çalĘĲtĘrĘnĘz EĒer A%S
gösterge lamEasĘ sönmüĲse A%S sisteminiz normaldir
Aksi Kalde A%S sisteminizde Eir sorun
olaEilir 0ümkün olduĒu kadar çaEuk
+YUNDAI yetkili servisine EaĲvurmanĘzĘ
öneririz

06
UYARI

%ilgilendirme
$NERúDOGÕ÷ÕLoLQDUDFÕQÕ]ÕWDNYL\HLOHoDOÕúWÕUGÕ÷ÕQÕ] ]DPDQ $%6 X\DUÕ ÕúÕ÷Õ
\DQDELOLU%XQXQQHGHQLGúNDNYROWDMÕGÕU$%6¶QL]GHDUÕ]DROGX÷XDQODPÕQDJHOPH] <ROD oÕNPDGDQ |QFH DNQ] úDUM
HWWLULQL]

ViraMlarda asla yol ĲartlarĘna göre çok
KĘzlĘ sürmeyiniz ve acele etmeyiniz ESC
sistemi kazalarĘ önleyemez
DönüĲlerde aĲĘrĘ KĘz ani manevralar ve
Ęslak zeminlerde kayma ciddi kazalarla
sonuçlanaEilir

Elektronik Denge Kontrolü (ESC)

(6&ŔQLQ¦DOĘĲPDVĘ
(6&21GXUXPX
Kontak ON konumuna getirildiĒinde ESC
ve ESC OFF gösterge ĘĲĘklarĘ yaklaĲĘk üç
saniye süresince yanar. Her iki ĘĲĘk da söndükten sonra ESC devreye girer.
dDOÕúÕUNHQ
ESC devredeyken ESC gösterge
lambasĘ yanĘp söner:

OCN7060021

Elektronik Denge Kontrolü (ESC) viraM
alma manevralarĘ esnasĘnda aracĘ dengelemeye yardĘmcĘ olur.
ESC direksiyonu nereye kĘrdĘĒĘnĘzĘ ve aracĘn gerçekte nereye gittiĒini kontrol eder.
ESC sistemi aracĘn Irenlerinden KerKangi
birine Irenleme basĘncĘ uygular ve sürücünün aracĘ istenen durumda tutmasĘna
yardĘm etmek için motor yönetim sistemine müdaKale eder. Güvenli sürüĲ uygulamalarĘnĘn ikamesi deĒildir. HĘzĘnĘzĘ
ve sürüĲünüzü daima yol koĲullarĘna göre
ayarlayĘnĘz.

ś Tekerlekleri kilitleyecek Ĳartlarda Irene
basarsanĘz Irenlerden bir ses duyarsĘnĘz veya Iren pedalĘnda bununla ilgili bir
Kis algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve ESCŔnizin devrede olduĒunu gösterir.
ś ESC sistemi devreye girdiĒinde motor
gaz pedalĘna normal koĲullardaki gibi
tepki vermeyebilir.
ś ESC devrede olduĒunda HĘz Sabitleyici
Kontrol Sistemi kullanĘmda ise HĘz Sabitleyici Kontrol sistemi otomatik olarak
devreden çĘkar. HĘz Sabitleyici Kontrol
Sistemi yol koĲullarĘ izin verdiĒi zaman
tekrar devreye sokulabilir. %u Eölümdeki ŕ+Ęz SaEitleyici SistemiŔne EakĘnĘz
(varsa).
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ś Çamurlu yoldan çĘkarken veya kaygan
bir yolda sürerken gaz pedalĘna Iazla
basĘlmasĘ bile motor devrini (devdak)
arttĘrmayabilir. Bu da aracĘn çekiĲini ve
dengesini saĒlamak içindir ve bir sorun
olduĒunu göstermez.
(6&2))GXUXPX
ESC çalĘĲmasĘnĘ iptal etmek için
:
ś Durum 1
ESC OFF düĒmesine kĘsa basĘnĘz. ESC OFF
göstergesi ĘĲĘĒĘ ve ÇekiĲ Kontrol Sistemi devre dĘĲĘ mesaMĘ yanar. Bu durumda
ESC'nin çekiĲ kontrolü Ionksiyonu (motor
kontrolü) devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr Iakat ESC'nin
Iren kontrolü Ionksiyonu (Irenleme kontrolü) çalĘĲmaya devam eder.
ś Durum 2
ESC OFF düĒmesine 3 saniyeden daKa
Iazla süre boyunca basĘlĘ tutunuz. ESC
OFF göstergesi ĘĲĘĒĘ veveya ÇekiĲ
Denge Kontrolü devredĘĲĘ mesaMĘ belirir
ve bir uyarĘ zili çalar. Bu durumda Kem
ESC'nin çekiĲ kontrolü Ionksiyonu (motor
kontrolü) Kem de ESC'nin Iren kontrolü
Ionksiyonu (Irenleme kontrolü) devre dĘĲĘ
bĘrakĘlĘr.
ESC kapalĘyken kontak LOCKOFF konumuna getirilirse ESC kapalĘ kalĘr. Araç
yeniden çalĘĲtĘrĘlĘnca ESC otomatik olarak
yeniden açĘlĘr.
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*|VWHUJHÕúÕNODUÕ
Ŷ ESC gösterge lambasĘ (yanĘp söner)

Ŷ ESC OFF gösterge lambasĘ (yanar)

Kontak ON konumunda iken ESC gösterge lambasĘ yanar ve sonra ESC sistemi
normal çalĘĲĘyorsa söner.
ESC devredeyken ESC gösterge lambasĘ
yanĘp söner.
ESC gösterge lambasĘ sönmüyorsa aracĘnĘzda ESC sistemi ile ilgili bir arĘza olabilir. Bu gösterge lambasĘ yandĘĒĘ zaman
aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden en yakĘn
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
ESC sistemi düĒme ile kapatĘlĘrsa ESC
OFF gösterge lambasĘ yanar.

UYARI
ESC yanĘp söndüĒü zaman Eu ESC sisteminin devrede olduĒunu gösterir
YavaĲ sürünüz ve asla KĘzlanmaya çalĘĲmayĘnĘz ESC gösterge lamEasĘ yanĘp
sönerken ESC O)) düĒmesine ASLA
EasmayĘnĘz Aksi takdirde aracĘn kontrolünü Eir kaza ile sonuçlanacak Ĳekilde
kayEedeEilirsiniz

06
'Ô..$7
AynĘ anda deĒiĲik lastiklerle veya IarklĘ eEatlarda Mantlar ile aracĘn sürülmesi
ESC sisteminde arĘzaya neden olaEilir
Lastikleri deĒiĲtirmeden önce dört lastiĒin ve MantĘn Kepsinin aynĘ Eoyutta olmasĘna dikkat ediniz AracĘnĘzĘ asla IarklĘ
Eoyutlarda Mant ve lastik takĘlmĘĲ Kalde
kullanmayĘnĘz

(6&2)) .$3$/, LNHQNXOODQĘP
6UHUNHQ
ESC KAPALI konumunu sadece kara veya
çamura gömülmüĲ bir araçta çekiĲ kuvvetini saĒlamak için ESC çalĘĲmasĘnĘ geçici
olarak durdurarak aracĘn serbest duruma
gelmesine yardĘm etmek üzere kĘsa süreli
olarak kullanabilirsiniz.
SürüĲ esnasĘnda ESCŔyi kapatmak için
düz bir yol zeminindeyken ESC OFF tuĲuna basĘnĘz.

'Ô..$7
ìanzĘman KasarĘnĘ önlemek için
ś ESC A%S ve el Ireni gösterge lamEalarĘ yanarken Eir akstaki lastiklerin aĲĘrĘ
kaymasĘna izin vermeyiniz %u konudaki onarĘmlar araç garantisini kapsamaz 0otor gücünü azaltĘnĘz ve Eu
ĘĲĘklar yanarken lastikleri aĲĘrĘ olarak
kaydĘrmayĘnĘz
ś Araç Eir dinamometre üzerinde çalĘĲĘrken ESCŔnin kapalĘ olduĒundan
emin olunuz (ESC O)) ĘĲĘĒĘ yanar)

Araç StaEilite Yönetim ProgramĘ
(VS0)
Araç Stabilite Yönetim ProgramĘ (9SM)
Elektronik Denge Kontrolü'nün (ESC) bir
iĲlevidir. Araç Stabilite Yönetim ProgramĘ
(9SM) dört lastikteki çekiĲKĘzlarĘn aniden dengesiz Kale geldiĒi durumda Ęslak
kaygan ve bozuk yollarda aniden KĘzlanĘldĘĒĘnda veya IrenlendiĒinde aracĘn dengede durmasĘna yardĘm eder.

UYARI
Araç StaEilite Yönetim ProgramĘnĘ (VS0)
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AracĘn KĘzĘnĘ ve öndeki araç ile olan
mesaIeyi DAÔ0A kontrol ediniz VS0
güvenli sürüĲ uygulamalarĘnĘn ikamesi deĒildir
ś Yol ĲartlarĘna göre asla çok KĘzlĘ sürmeyiniz VS0 sistemi kazalarĘ önleyemez Kötü Kavada kaygan ve asIaltlanmamĘĲ yolda aĲĘrĘ KĘz ciddi Eir kaza
ile sonuçlanaEilir

%ilgilendirme
(6& 2)) ÕúÕ÷ÕQÕQ NDSDQPDVÕ $%6 YH\D
VWDQGDUW IUHQ VLVWHPLQLQ oDOÕúPDVÕQÕ HWNLOHPH]
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960 QLQ¦DOĘĲPDVĘ

UYARI

96021GXUXPX
9SM Ĳu Ĳekilde çalĘĲĘr:
ś Elektronik Denge Kontrolü (ESC) açĘktĘr.
ś ABS Ker yolun IarklĘ sürtünme katsayĘsĘna göre deĒiĲen KĘz seviyelerinde çalĘĲĘr.
9SM Ĳu koĲullarda çalĘĲmaz:
ś Araç dönüĲ Kalinde iken.

ESC gösterge lamEasĘ ( ) veya EPS uyarĘ lamEasĘ ( ) yanĘk kalĘyor ve yanĘp sönüyorsa aracĘnĘzĘn VS0 sistemi ile ilgili
Eir arĘzasĘ olaEilir %u gösterge lamEasĘ
yandĘĒĘ zaman aracĘnĘzĘ Kiç vakit kayEetmeden en yakĘn +YUNDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz

dDOÕúÕUNHQ
ESCŔyi çalĘĲtĘracak Ĳartlarda Irene basarsanĘz Irenlerden bir ses duyarsĘnĘz veya
Iren pedalĘnda bununla ilgili bir Kis algĘlarsĘnĘz. Bu normaldir ve 9SMŔnizin devrede
olduĒunu gösterir.

AynĘ anda deĒiĲik lastiklerle veya IarklĘ eEatlarda Mantlar ile aracĘn sürülmesi
ESC sisteminde arĘzaya neden olaEilir
Lastikleri deĒiĲtirmeden önce dört lastiĒin ve MantĘn Kepsinin aynĘ Eoyutta olmasĘna dikkat ediniz AracĘnĘzĘ asla IarklĘ
Eoyutlarda Mant ve lastik takĘlmĘĲ Kalde
kullanmayĘnĘz

%ilgilendirme
960DúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDG]JQoDOÕúPD]
ś (÷LPOL \D GD \RNXú WDU]Õ EDQNHW \ROGD
VUúWH
ś *HUL\HVUúGXUXPXQGD
ś (6&2))J|VWHUJHÕúÕ÷Õ\DQÕ\RUNHQ
ś (36 (OHNWULN'HVWHNOL'LUHNVL\RQ VLVWH\DQÕ\RUNHQ\D
PLJ|VWHUJHODPEDVÕ
GD\DQÕSV|Q\RUNHQ
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'Ô..$7

06
YokuĲ KalkĘĲ Destek Sistemi
(+AC) (varsa)

Acil Durum )ren Sinyali (ESS)
(varsa)

YokuĲ KalkĘĲ Destek sistemi (HAC) yokuĲ
yukarĘ duran bir aracĘn Kareketlenmesi sĘrasĘnda aracĘn geri kaymasĘnĘ önlemeye
yardĘmcĘ olur. Frenler sistem taraIĘndan
otomatik olarak yaklaĲĘk 2 saniye çalĘĲtĘrĘlĘr ve gaz pedalĘna basĘldĘĒĘnda veya 2
saniye sonra Iren serbest duruma gelir.

Acil Durum Fren Sinyali aniden ve kuvvetlice Irene basĘlĘrsa stop lambasĘnĘ yakĘp söndürerek arkadaki sürücüyü uyarĘr.
AĲaĒĘdaki durumlarda sistem devreye girer:
ś Araç aniden durur. (YavaĲlama kuvveti 7
ms2'yi sürüĲ KĘzĘ ise 55 kmsaat'i geçer.)
ś ABS devreye girer.

UYARI
YokuĲ yukarĘ motor çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda daima gaz pedalĘna Easmaya KazĘr olun
+AC sistemi (kalkĘĲ yardĘmĘ) sadece yaklaĲĘk 2 saniye devreye girer

%ilgilendirme
ś 9LWHV 3 3DUN  YH\D 1 %Rú  NRQXPXQGD\NHQ+$&oDOÕúPD]
ś +$& (6& (OHNWURQLN 'HQJH .RQWURO NDSDOÕROVDELOHGHYUH\HJLUHU$QFDN
(6&QRUPDOoDOÕúPDGÕ÷ÕQGDGHYUH\HJLUPH]

Stop lambalarĘnĘ yakĘp söndürdükten sonra IlaĲör otomatik olarak AÇILIR:
ś SürüĲ KĘzĘ 40 kms altĘnda iken
ś ABS devreden çĘkarĘldĘĒĘnda ve
ś Ani Irenleme durumu bittiĒinde.
Dörtlü IlaĲör kapanĘr:
ś Araç belirli bir süre düĲük KĘzda seyrettiĒi zaman.
Sürücü düĒmeye basarak IlaĲörü manuel olarak KAPATABÔLÔR.

%ilgilendirme
'|UWO IODú|UOHU ]DWHQ \DQÕ\RUVD$FLO 'XUXP)UHQ6LQ\DOLoDOÕúPD]
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Ôyi )renleme Önerileri
UYARI
AracĘ terk ederken veya park ederken
daima tam olarak durunuz ve Iren pedalĘna Easmaya devam ediniz Vitesi P
(park) konumuna getiriniz akaEinde el
Irenini çekiniz ve kontaĒĘ LOCK/O)) konuma geçiriniz
El Ireni kullanĘlmadan veya tam olarak
çekilmeden park edilmiĲ araçlar kayaEilir ve sürücünün ve EaĲkalarĘnĘn yaralanmasĘna seEep olaEilir AracĘ terk etmeden önce 0UTLAKA el Irenini çekiniz
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Islak Irenler teKlike yaratabilir EĒer araç
su birikintisinden geçerse veya yĘkanĘrsa
Irenler Ęslanabilir.
Frenler Ęslak olduĒunda Ker zamanki kadar çabuk durmaz. IslanmĘĲ Irenler aracĘn
bir taraIa çekmesine neden olabilir.
Frenleri kurutmak için Irenleme Kareketi
normal seviyeye gelene kadar bir kaç kere
Irenlere basĘnĘz. Frenleme perIormansĘ
normal seviyeye gelmiyorsa aracĘ en kĘsa
zamanda durdurmanĘzĘ ve kontrol için
HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.
AyaĒĘnĘzĘ Irende tutarak araç SÜRMEYÔNÔ=. HaIiI olsa daKi sabit pedal basĘncĘ
Irenlerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna Iren aĲĘnmasĘna
ve muKtemelen Iren arĘzasĘna neden olabilir.
SürüĲ sĘrasĘnda bir lastik patlarsa KaIiIçe
Irene basĘnĘz ve yavaĲlarken aracĘ düz konumda tutunuz. Yeterince yavaĲladĘktan
sonra aracĘnĘzĘ yol kenarĘna çekerek güvenli bir yerde durunuz.
AracĘn ileri doĒru kaymasĘnĘ önlemek üzere araç durdurulduĒunda ayaĒĘnĘzĘ Iren
pedalĘnda kuvvetlice tutunuz.

06
SRC MODU ENTE*RE KONTROL SÔSTEMÔ ǣ:DǤ
ǣVARSAǤ
SürüĲ modu

COMFORT modu yumuĲak ve raKat bir
sürüĲ saĒlar.


A Tipi

NORMAL
ECO
SPORT
SMART
OCN7060022


B Tipi (N Line)

NORMAL mod seçildiĒinde gösterge panelinde gösterilmez.

OCN7N060002

SürüĲ modu sürücünün terciKine veya yol
ĲartlarĘna göre seçilebilir.

%ilgilendirme
*|VWHUJHSDQHOLQGHELUSUREOHPYDUVDVUú PRGX 1250$/ PRGGD ROXU YH (&2
\DGD6325PRGXQDGH÷LúWLULOHPH]

ś ECO modu :
ECO modu çevre dostu sürüĲ ile yakĘt
verimliliĒini artĘrmaya yardĘmcĘ olur.
ś NORMAL mod:
NORMAL modu yumuĲak ve raKat bir
sürüĲ saĒlar.
ś SPOR modu :
SPOR modu ise sportiI ancak sert bir
sürüĲ saĒlar.
Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda sürüĲ
modu NORMAL moda geçecektir. Ancak
ECO modu ve SMART modunda olduĒu
anlar dĘĲĘnda. Motor kapanĘp tekrar açĘlmasĘ durumunda ECO modu ve SMART
modu ayarlarĘ daKa önce belirlendiĒi Ĳekilde korunacaktĘr.
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(&2PRGX
SürüĲ Modu ECO moduna alĘndĘĒĘnda motor ve ĲanzĘman
kontrolü yakĘt verimliliĒini en iyi
Kale getirmek için deĒiĲtirilir.
ś DRI9E MODE düĒmesi kullanĘlarak ECO
modu seçildiĒinde ECO göstergesi yanar.
ś Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda SürüĲ
Modu ECO modunda kalĘr.

%ilgilendirme
<DNÕWYHULPOLOL÷LVUFQQVUúDOÕúNDQOÕNODUÕQDYH\ROúDUWODUÕQDED÷OÕGÕU
(&2PRGXGHYUH\HJLUGL÷LQGH
ś Gaz pedalĘnĘn etkileri KaIiIçe azaltĘldĘĒĘ
için KĘzlanma tepkisi biraz azalabilir.
ś Klima perIormansĘ sĘnĘrlĘdĘr.
ś Otomatik ĲanzĘmanĘnçiIt kavramalĘ
ĲanzĘmanĘn vites deĒiĲtirme düzeni deĒiĲebilir.
ś Motor gürültüsü yüksek olabilir.
YakĘt verimliliĒini arttĘrmak için ECO
modu etkinleĲtirildiĒinde yukarĘdaki durumlar normaldir.
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(&2PRGXoDOÕúPDVÕQÕQVÕQÕUODPDODUÕ
ECO modu çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki durumlar
oluĲursa ECO göstergesinde Kiçbir deĒiĲiklik olmasa bile sistemin çalĘĲmasĘ sĘnĘrlanĘr.
ś SoĒutma suyu sĘcaklĘĒĘ düĲük olduĒunda:
Motor perIormansĘ normale dönünceye
kadar sistem sĘnĘrlanĘr.
ś YokuĲ çĘkarken:
YokuĲ yukarĘ sürüĲlerde güç ve tork iKtiyacĘndan dolayĘ ECO modu tam verimli
olarak çalĘĲmayabilir.
ś Birkaç saniye boyunca gaz pedalĘnĘn
sonuna kadar basĘldĘĒĘnda:
Sistem sürücünün KĘzlanmak istediĒine karar vererek mod özelliĒini sĘnĘrlandĘrĘr.

06
6325PRGX
SPOR modu daKa iyi bir sürüĲ
perIormansĘ için direksiyon eIoru motor ve ĲanzĘman kontrolünü otomatik olarak ayarlayarak
sürüĲ dinamiĒini yönetir.
ś DRI9E MODE düĒmesi ile SPOR modu
seçildiĒinde SPOR göstergesi yanar.
ś Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda SürüĲ
Modu SPORT modunda kalĘr.
ś SPOR modu devreye girdiĒinde:
- Motor devri gaz pedalĘ bĘrakĘldĘktan
sonra bile belirli bir süre yüksek kalma eĒilimi gösterir
- HĘzlanĘrken vites yükseltmeler gecikir

%ilgilendirme
6325PRGXQGD\DNÕWYHULPOLOL÷LD]DODELOLU

60$57PRGX
SMART modu sürücünün sürüĲ

60$57 alĘĲkanlĘklarĘnĘ (örneĒin Ekono-

mik veya AgresiI (SportiI)) Iren
pedalĘna uyguladĘĒĘ basĘnçtan
veya direksiyona uygulanan tepkilerden deĒerlendirerek ECO
NORMAL ve SPORT modlarĘndan en uygun sürüĲ modunu
seçer.
ś SMART modunu seçmek için DRI9E
MODE tuĲu ile geçiĲ yapĘnĘz. SMART
modu seçildiĒinde gösterge panelindeki gösterge lambasĘ yanar.
ś SMART modu vites deĒiĲtirme düzenleri ve motor torku gibi sürücünün sürüĲ
alĘĲkanlĘklarĘna göre aracĘn sürüĲünü
otomatik olarak kontrol eder.
ś Motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda SürüĲ
Modu SMART modunda kalĘr.

%ilgilendirme
ś 60$57 PRGXQGD VDNLQ ELU WHPSR LOH
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60$57PRGDNWLINHQNDUúÕODúDELOHFH÷LQL]
oHúLWOLVUúGXUXPODUÕ
ś SürüĲ modu belirli bir süre boyunca gaz
pedalĘna KaIiI bir tempo ile basmanĘz ile
ECO moduna geçer (SürüĲünüz ekonomik olarak kategorize edilmiĲtir).
ś Belirli bir süre boyunca gaz pedalĘna ani
ve sĘk bir Ĳekilde basmanĘz durumunda sürüĲ modu SMART ECO moddan
SMART NORMAL moda geçer.
ś SürüĲ modu araç belli bir açĘ ile yukarĘ
doĒru bir eĒimde sürülmeye baĲlandĘĒĘnda otomatik olarak aynĘ sürüĲ düzeninde SMART NORMAL olarak deĒiĲir.
Araç düz bir yola girdiĒinde sürüĲ modu
otomatik olarak SMART ECO moduna
döner.
ś AracĘ aniden KĘzlandĘrdĘĒĘnĘzda veya
direksiyonu ani Kareketler ile döndürdüĒünüzde sürüĲ modu otomatik olarak SMART SPORT'a geçer (SürüĲünüz
sportiI olarak kategorize edilmiĲtir.). Bu
modda aracĘnĘz ani KĘzlanma  yavaĲlamaya imkan tanĘmak için düĲük vitesleri
terciK eder ve motor Ireni perIormansĘnĘ arttĘrĘr.
ś SMART SPORT modunda gaz pedalĘna
basmayĘ bĘraksanĘz daKi motor Ireni
perIormansĘnĘ Kala Kissedebilirsiniz.
Çünkü bir sonraki KĘzlanma için aracĘnĘz belirli bir süre daKa düĲük viteste
kalĘr. Bu nedenle bu KerKangi bir arĘza
belirtisi deĒildir normal bir sürüĲ durumudur.
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ś SürüĲ modu otomatik olarak sadece
sert sürüĲ koĲullarĘnda SMART SPORT
moduna geçer. Normal sürüĲ koĲullarĘnĘn büyük bir kĘsmĘnda sürüĲ modu olarak SMART ECO veya SMART NORMAL
modlarĘ belirlenir.
60$57PRGXQNÕVÕWODPDODUÕ
SMART mod aĲaĒĘdaki durumlarda kĘsĘtlanabilir. (Bu durumlarda OFF göstergesi
yanar.)
ś HĘz sabitleyici devreye girer :
HĘz sabitleyici sistemi araç AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici sisteminin ayarlanmĘĲ KĘzĘ ile
kontrol edildiĒi takdirde SMART modu
devre dĘĲĘ bĘrakabilir. (SMART modu yalnĘz KĘz sabitleyicinin etkinleĲtirilmesi ile
devre dĘĲĘ kalmaz.)
ś ìanzĘman yaĒĘ sĘcaklĘĒĘ ya çok düĲük ya
da çok yüksek:
SMART modu normal sürüĲ koĲullarĘnĘn
çoĒunda aktiI olabilir. Bununla birlikte
aĲĘrĘ yüksek  düĲük ĲanzĘman yaĒĘ sĘcaklĘĒĘ ĲanzĘman normal çalĘĲma aralĘĒĘ
dĘĲĘnda olmasĘ sebebiyle SMART modunu geçici olarak devre dĘĲĘ bĘrakabilir.

06
Yol EilgisayarĘnda akĘllĘ mod
geçiĲi (varsa)

60$57PRGXQGDV»U»F»Q»QV»U»Ĳ
VWLOLJµVWHUJHVL

Gösterge paneli LCD ekranĘnda Yol BilgisayarĘ modunu ( ) seçiniz ve akĘllĘ geçiĲ
ekranĘna gidiniz. SonrasĘnda sürücü seçilen sürüĲ modunu ve otomatik olarak
SMART mod taraIĘndan deĒiĲtirilen sürüĲ
modunu görebilir.

OCN7061157TU

OCN7061156TU

Sürücü (1) taraIĘndan seçilen sürüĲ modu
ve sürücünün sürüĲ stilini gösteren sürüĲ
stili göstergesi (2) ekranda görüntülenir.
OCN7061158TU

Ortadaki standart sürüĲ stili için olmakla
birlikte göstergenin sol taraIĘ 'Ekonomik'
ve saĒ taraIĘ 'Dinamik' stildir.
SürüĲ stili göstergesinin sol taraIĘ dolduĒunda ve belirli bir süre geçtikten sonra
SMART ECO modu otomatik olarak etkinleĲtirilir. SürüĲ stili göstergesinin saĒ taraIĘ dolduĒunda ve spor bir kullanĘm stili
tespit edildiĒinde SMART SPORT modu
otomatik olarak etkinleĲtirilir.
YakĘt verimliliĒi açĘsĘndan SMART ECO
modu koĲullarĘnda kalmak için göstergenin sol taraIĘnĘn dolu olmasĘna dikkat ederek sürünüz.

6-63

AracĘnĘz ile sürüĲ

ÖZEL SRì KOìULLARI
TeKlikeli sürüĲ koĲullarĘ

AracĘn sallanmasĘ

Su kar buz çamur kum gibi sürüĲ koĲullarĘ ile karĲĘlaĲtĘĒĘnĘzda aĲaĒĘdaki önlemleri uygulayĘnĘz:
ś Dikkatli sürünüz ve daKa uzun Iren mesaIesi bĘrakĘnĘz.
ś Ani Irenlemeden ve direksiyonu ani kĘrmaktan kaçĘnĘnĘz.
ś AracĘnĘz ile kara çamura veya kuma
saplanĘrsanĘz ikinci vitesi kullanĘnĘz.
Gereksiz lastik patinaMĘnĘ önlemek için
yavaĲça KĘzlanĘnĘz.
ś Buz kar veya çamura saplandĘĒĘnĘzda
ilave çekiĲ saĒlamasĘ için çekiĲ lastiklerinin altĘna kum kaya tuzu serpiniz
zincir takĘnĘz veya baĲka bir kaymayan
malzeme kullanĘnĘz.

Kar kum veya çamurdan kurtarmak için
aracĘ sallamak gerekiyorsa önce ön lastiklerin etraIĘndaki alanĘ temizlemek için
direksiyonu saĒa ve sola çeviriniz. Sonra
vitesi R (geri) ile bir ileri vites arasĘnda ileri
ve geri alĘnĘz.
Lastiklerin patinaM yapmasĘnĘ önlemeye
çalĘĲĘnĘz ve motora Iazla yüklenmeyiniz.
DebriyaMĘn aĲĘnmasĘnĘ önlemek için vites
deĒiĲtirmeden önce lastiklerin patinaMĘ
bitinceye kadar bekleyiniz. 9ites deĒiĲtirirken gaz pedalĘnĘ bĘrakĘnĘz ve ĲanzĘman
viteste iken gaz pedalĘna KaIiIçe basĘnĘz.
Lastiklerin ileri ve geri yönde yavaĲça patinaM yapmasĘ aracĘ serbest duruma getiren bir sallama Kareketine neden olur.

UYARI
Kaygan zeminlerde sürüĲ esnasĘnda otomatik/çiIt kavramalĘ ĲanzĘmanda vitesi
küçültmek kazaya neden olaEilir Tekerlek KĘzĘnda ani deĒiĲme tekerleklerin
kĘzaklanmasĘna neden olaEilir Kaygan
zeminlerde vites küçültürken dikkatli
olunuz
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UYARI
Araç sĘkĘĲtĘĒĘnda ve aĲĘrĘ patinaM olduĒunda lastiklerdeki sĘcaklĘk çok KĘzlĘ
Eiçimde yükseleEilir Lastikler Kasar
görürse lastik inmesi veya lastik patlamasĘ gerçekleĲeEilir %u durum teKlike
arz etmektedir Ŋ sizin ve EaĲka kiĲilerin
yaralanmasĘna seEep olaEilir AracĘnĘzĘn
etraIĘnda insan veya nesneler varken
Eöyle Eir Ĳeye teĲeEEüs etmeyiniz
AracĘ kurtarmaya çalĘĲĘrsanĘz araç aĲĘrĘ
ĘsĘnaEilir ve motor Eölümünün yanmasĘna veya EaĲka Eir Kasara yol açaEilir
0otorun ya da lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘnĘ
engellemek için lastiklerin patinaM yapmasĘnĘ önlemeye çalĘĲĘnĘz Lastiklere 5
km/saat KĘz üzerinde patinaM yaptĘrmayĘnĘz

06
%ilgilendirme
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'Ô..$7
%irkaç sallama denemesinden sonra
K¡l¡ kurtulamadĘysanĘz motorun aĲĘrĘ
Kararet yapmasĘnĘ ĲanzĘmana zarar vermesini ve lastik KasarĘnĘ önlemek için
aracĘ çektiriniz %ölüm  daki ŕÇekmeŖ
konusuna EaĲvurunuz

Düzgün viraM alma
9iraM alĘrken özellikle yol yüzeyi Ęslak olduĒunda Iren yapmaktan veya vites deĒiĲtirmekten kaçĘnĘnĘz. Ôdeal olan viraMlarĘ
düĲük KĘzla dönmektir.

Gece sürüĲü
Gece sürüĲleri gündüz sürüĲlerine nazaran daKa çok teKlike arz eder. HatĘrlamak
için bazĘ ip uçlarĘ ĲunlardĘr:
ś Gece görmek özellikle cadde ĘĲĘklarĘnĘn
bulunmadĘĒĘ bölgelerde daKa zor olabileceĒi için yavaĲ kullanĘnĘz ve diĒer
araçlarla aranĘzda daKa Iazla mesaIe
bĘrakĘnĘz.
ś DiĒer araçlarĘn IarlarĘndan gelen yansĘmayĘ azaltmak için aynalarĘnĘzĘ ayarlayĘnĘz.
ś FarlarĘ temiz ve ayarlĘ tutunuz. Kirli veya
yanlĘĲ ayarlanmĘĲ Iarlar gece görmeyi
daKa da zorlaĲtĘrĘr.
ś KarĲĘdan gelen araçlarĘn IarlarĘna doĒrudan bakmayĘnĘz. Geçici olarak körleĲebilirsiniz ve gözünüzün karanlĘĒa tekrar alĘĲmasĘ uzun zaman alabilir.

YaĒmurda sürüĲ
YaĒmur ve Ęslak yollar sürüĲü teKlikeli Kale
getirebilir. YaĒmurda veya kaygan zeminde araç kullanĘrken göz önünde tutmanĘz
gereken birkaç nokta:
ś YavaĲlayĘnĘz ve ek takip mesaIesi saĒlayĘnĘz. SaĒanak yaĒmur görmeyi zorlaĲtĘrĘr ve aracĘnĘzĘ durdurmak için gerekli
mesaIeyi arttĘrĘr.
ś HĘz sabitleyici kontrol sisteminizi KAPATINI= (varsa).
ś Camda çizik veya silinmemiĲ alan kalĘyorsa silecek lastiklerinizi deĒiĲtiriniz.
ś Lastik diĲ derinliĒinin yeterli olduĒundan emin olunuz. Lastikleriniz yeterli
diĲe saKip deĒilse kaygan zeminde ani
bir duruĲ kaymaya ve olasĘ bir kazaya
neden olabilir. %ölüm Ŕdeki ŕLastik
deĒiĲtirmeŖ konusuna EakĘnĘz
ś BaĲkalarĘnĘn sizi görmelerini kolaylaĲtĘrmak için IarlarĘnĘzĘ yakĘnĘz.
ś GeniĲ su birikintilerinden çok KĘzlĘ geçmek Irenlerinizi etkileyebilir. Su birikintisinden geçmek zorundaysanĘz yavaĲ
geçmeye çalĘĲĘnĘz.
ś Frenlerinizin ĘslanmĘĲ olabileceĒini düĲünüyorsanĘz Irenler normale dönünceye kadar sürerken KaIiIçe Irene basĘnĘz.
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6XELULNLQWLVL»]HULQGH
.Ę]DNODPD(WNLVL

OtoEanda sürüĲ

Yol yeteri kadar Ęslak ise ve siz de yeteri
kadar yüksek KĘzda gidiyorsanĘz aracĘnĘzĘn yol ile temasĘ azdĘr veya Kiç yoktur ve
gerçekten su üzerinde gidiyordur. Yol Ęslak
olduĒunda en iyi öneri YA9AìLAMAKTIR.
Lastik diĲleri aĲĘndĘkça Ęslak yolda kayma riski artar Eölüm  deki ŕLastik deĒiĲtirmeŖ konusuna EakĘnĘz

Lastik basĘncĘnĘ belirtilen Ĳekilde ayarlayĘnĘz. DüĲük basĘnç aĲĘrĘ ĘsĘnmaya veya lastik KasarĘna yol açabilir.
AĲĘnmĘĲ veya KasarlĘ lastikleri kullanmayĘnĘz. Bunlar çekiĲi azaltĘr veya Irenleme
iĲlemini engelleyebilir.

Su taĲkĘnĘ olan alanlarda sürüĲ
Su seviyesinin Mant göbeĒinin altĘndan
daKa alçakta olduĒundan emin olmadĘkça Su taĲkĘnĘ olan yerlerden geçmeyiniz.
Su birikintilerinden geçerken yavaĲ sürünüz. Fren perIormansĘ azalmĘĲ olabileceĒi
için yeterli durma mesaIesi bĘrakĘnĘz.
Sudan geçtikten sonra düĲük KĘzda giderken Irene KaIiIçe basarak Irenleri kurutunuz.

/DVWLNOHU

%ilgilendirme
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<DNĘWPRWRUVRĒXWPDVX\XYHPRWRU
\DĒĘ
Otoyolda yüksek KĘzda araç kullanmak
yakĘt tüketimini arttĘrĘr daKa düĲük orta
KĘzda gitmek ise daKa verimlidir. Otoyolda
araç kullanĘrken yakĘttan tasarruI etmek
için orta KĘzda gidiniz.
AracĘnĘzĘ kullanmadan önce Kem motor
soĒutma sĘvĘsĘ seviyesini Kem de motor
yaĒĘnĘ kontrol etmeyi unutmayĘnĘz.

7DKULNND\ĘĲĘ
GevĲek veya Kasar görmüĲ taKrik kayĘĲĘ
motoru aĲĘrĘ ĘsĘtabilir.
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06
KIì MEVSÔMÔNDE SRì
Sert kĘĲ koĲullarĘ KĘzlĘ lastik aĲĘnmalarĘnĘ ve
diĒer sorunlarĘ beraberinde getirir. KĘĲĘn
sürüĲ sĘrasĘnda bu sorunlarĘ asgariye indirmek için aĲaĒĘda verilmekte olan önerileri yerine getirmelisiniz:

KarlĘ veya Euzlu yol koĲullarĘ
Önünüzdeki araç ile aranĘzdaki yeterli mesaIeyi korumalĘsĘnĘz.
Frene yavaĲça basĘnĘz. HĘz yapmak ani
KĘzlanmak ani Irene basmak ve viraMlara
KĘzla girmek potansiyel olarak teKlikeli
Kareketlerdir. YavaĲlarken mümkün olduĒu kadar motor Ireni kullanĘlmalĘdĘr. KarlĘ
veya buzlu yollarda ani Iren yapĘlmasĘ aracĘn kaymasĘna yol açabilir.
AracĘnĘzĘ karla kaplĘ bir yolda sürmek için
kĘĲ lastikleri veya zincir takmanĘz gerekebilir.
Daima acil durum ekipmanlarĘ bulundurunuz. Bu gibi ekipmanlar arasĘnda lastik
zincirleri çekme KalatĘ veya çekme zincirleri el Ieneri iĲaret IiĲekleri kum Kavlu
akü ĲarM kablolarĘ buz kazĘyĘcĘ eldivenler
tulum örtü battaniye vb. yer alĘr.

.ĘĲODVWLNOHUL

UYARI
KĘĲ lastikleri aracĘn oriMinal lastikleri ile
aynĘ eEatta ve tipte olmalĘdĘr Aksi Kalde
aracĘnĘzĘn emniyeti ve sürüĲü olumsuz
yönde etkileneEilir
EĒer aracĘnĘza kĘĲ lastikleri takarsanĘz
bunlarĘn oriMinal lastiklerle aynĘ ebatta ve
yük aralĘĒĘnda radyal lastikler olmasĘna
dikkat ediniz. AracĘnĘzĘn yol tutuĲunu tüm
Kava koĲullarĘnda dengelemek için kĘĲ
lastiklerini dört tekerleĒe de takĘnĘz. KĘĲ
lastiklerinin kuru yollarda saĒladĘĒĘ çekiĲ
aracĘnĘzĘn oriMinal lastiklerininki kadar yüksek olmayabilir. Lastik satĘcĘsĘndan azami
KĘz önerilerini öĒreniniz.

%ilgilendirme
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=LQFLUOHU

UYARI
Lastik zinciri kullanĘmĘ aracĘn yol tutuĲunu olumsuz yönde etkileyeEilir
ś 3 km/sa veya zincir üreticisinin önerdiĒi KĘz limitinin altĘnda sürünüz
ś Dikkatli sürünüz ve tümseklerden
çukurlardan keskin dönüĲlerden ve
aracĘ zĘplatacak diĒer teKlikelerden
kaçĘnĘnĘz
ś Keskin dönüĲlerden ve lastikleri kilitleyeEilecek Irenlemelerden kaçĘnĘnĘz
OCN7060104

Radyal lastiklerin yanaklarĘ diĒer lastik
tiplerinden daKa ince olduĒundan bazĘ
tip lastik zincirlerinin takĘlmasĘ lastiklere
Kasar verebilir. Bu nedenle lastik zinciri
yerine kĘĲ lastiklerinin kullanĘlmasĘ önerilir. Alüminyum alaĲĘmlĘ Mantlarla donatĘlmĘĲ araçlara zincir takmayĘnĘz zorunlu
ise telli zincir kullanĘnĘz. Lastik zincirinin
mutlaka kullanĘlmasĘ gerekiyorsa oriMinal
HY8NDAI parçalarĘnĘ veya aracĘnĘz için
uygun olduĒu belirtilen eĲdeĒer olanlarĘnĘ kullanĘnĘz ve lastik zincirlerini zincirler
ile verilen talimatlara göre takĘnĘz. 8ygun
olmayan lastik zinciri nedeniyle aracĘnĘza
gelecek olan bir Kasar araç üreticisinin
garantisi dĘĲĘndadĘr.
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=LQFLULQWDNÕOPDVÕ
Lastik zinciri takarken üreticinin talimatlarĘnĘ takip ediniz ve mümkün olduĒu kadar sĘkĘ takĘnĘz. =incir takĘlĘ iken yavaĲ (30
kmsaatin altĘnda) sürünüz. EĒer zincirlerin gövdeye veya Ĳasiye temas ettiĒini
duyarsanĘz durup zincirleri sĘkĘlaĲtĘrĘnĘz.
H¡l¡ temas ediyorsa gürültü geçene kadar yavaĲlayĘnĘz. TemizlenmiĲ yola çĘkar
çĘkmaz lastik zincirlerini çĘkartĘnĘz.
Kar zinciri takarken aracĘ traIikten uzak
düz bir yere park ediniz. AracĘn Dörtlü FlaĲörlerini yakĘnĘz ve (eĒer varsa) üçgen acil
durum reIlektörlerini aracĘn arka taraIĘna
koyunuz. Kar zincirlerini takmadan önce
daima vitesi P (park) konumuna alĘn daima el Irenini çekin ve motoru kapatĘnĘz.

'Ô..$7
Lastik zincirlerini kullanacaĒĘnĘz zaman
ś YanlĘĲ Eoyutlu zincirler veya yanlĘĲ takĘlmĘĲ zincirler aracĘnĘzĘn Iren EalatalarĘna süspansiyonuna gövdesine ve
tekerleklerine Kasar vereEilir
ś SAE ŕSŖ sĘnĘIĘ veya tel zincir kullanĘnĘz
ś Zincirlerin gövdeye temas etmesi nedeniyle Eir ses iĲitirseniz araç gövdesine temasĘ önlemek için zinciri tekrar
sĘkĘnĘz
ś Gövde KasarĘnĘ önlemek için zincirleri
Ker 5a1 km yol kat ettikten sonra
tekrar sĘkĘnĘz
ś Alüminyum MantlarĘ olan araçlarda lastik zinciri kullanmayĘnĘz Zorunda kalĘrsanĘz tel tipi zincir kullanĘnĘz
ś Zincir EaĒlantĘsĘna Kasar vermesini
önlemek için 12 mm den daKa kĘsa telli
zincir kullanĘnĘz

KĘĲ önlemleri
Yüksek kaliteli etilen glikol soĒutucu kullanĘnĘz
AracĘnĘz soĒutma sisteminde yüksek kaliteli etilen glikol ile teslim edilmektedir.
AracĘnĘzda yalnĘz bu tip etilen glikol içeren
soĒutucu kullanĘlmalĘdĘr çünkü bu Ĳekilde soĒutma suyu içinde oksitlenme ve
donma önlenmekte ve devridaim pompasĘ yaĒlanmaktadĘr. SoĒutma suyunun
bölüm 9'da bulunan bakĘm ĲemasĘna göre
deĒiĲtirilmesini veya tamamlanmasĘnĘ
saĒlayĘn. KĘĲ mevsimi öncesinde soĒutucunuzun donma noktasĘnĘn kĘĲ boyunca
taKmin edilen sĘcaklĘklar için yeterli olup
olmadĘĒĘndan emin olmak için soĒutucunuzu kontrol ettiriniz.
Akü ve kaElolarĘn kontrolü
KĘĲ sĘcaklĘklarĘ akü perIormansĘna etki
eder. Akü ve kaElolarĘ 9 Eölümde EelirtildiĒi giEi kontrol ediniz Akü ĲarM seviyesi HY8NDAI yetkili servisi veya bir servis istasyonu taraIĘndan kontrol edilebilir.
Gerekiyorsa ŕkĘĲ yaĒĘŖ kullanĘmĘ
BazĘ bölgelerde kĘĲĘn daKa düĲük viskoziteye saKip ŕkĘĲ yaĒĘŖ kullanĘlmasĘ önerilir.
DaKa Iazla bilgi için Bölüm 9'a bakĘnĘz.
KĘĲ yaĒĘnĘn tipi KakkĘnda emin deĒilseniz
HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ
öneririz.
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%uMi ve ateĲleme sisteminin kontrolü
%uMileri %ölüm Ŕde anlatĘlan Ĳekilde
kontrol ediniz Gerekirse deĒiĲtiriniz. AyrĘca bütün ateĲleme kablolarĘnda ve bileĲenlerinde çatlak aĲĘnma ve Kasar kontrolü yapĘnĘz.
Kilitlerin donmaya karĲĘ korunmasĘ
Kilitlerin donmasĘnĘ önlemek için anaKtar deliklerine onaylĘ buz çözücü sĘvĘ veya
gliserin püskürtünüz. Bir kilit deliĒi buzla
kaplanmĘĲsa buzu çözmek için üzerine
onaylĘ buz çözücü sĘvĘ püskürtünüz. Bir
kilidin iç kĘsmĘ donmuĲsa ĘsĘtĘlmĘĲ bir
anaKtarla çözmeye çalĘĲĘnĘz. YaralanmayĘ önlemek için ĘsĘtĘlmĘĲ anaKtarĘ dikkatle
kullanĘnĘz.
OnaylĘ ve markalĘ antiIrizli cam temizleyici kullanĘnĘz
Cam yĘkayĘcĘsĘnĘn donmasĘnĘ önlemek
için cam yĘkama suyuna belirtilen onaylĘ cam yĘkama antiIriz çözeltisi ekleyiniz.
AntiIrizli cam yĘkayĘcĘ HY8NDAI yetkili
servisinden ve çoĒu yedek parça satĘcĘsĘndan temin edilebilir. Araç boyasĘnĘn
zarar görmesini önlemek için motor soĒutma suyu veya bir baĲka tip antiIriz çözeltisi kullanmayĘnĘz.
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El Ireninizin donmasĘna izin vermeyiniz
BazĘ koĲullarda el Ireniniz çekili durumda
donabilir. Genellikle arka Irenlerin çevresinde veya yakĘnlarĘnda kar veya buzlanma varsa veya Irenler ĘslanmĘĲsa bu durumla karĲĘlaĲĘlĘr. El Ireninin donma riski
varsa el Irenini geçici olarak çekerek vitesi P (Park) konumuna alĘnĘz. AyrĘca aracĘn kaymamasĘ için arka lastiklere takoz
koyunuz. DaKa sonra el Irenini indiriniz.
Araç altĘnda Euz ve kar Eirikmesini önleyiniz
BazĘ koĲullarda araç altĘnda çamurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert kĘĲ koĲullarĘnda araç sürerken aracĘn altĘnĘ düzenli olarak kontrol etmeli ve
ön tekerlekler ile direksiyon bileĲenlerinin
engellenmediĒinden emin olmalĘsĘnĘz.
Acil durum donanĘmlarĘnĘ Eulundurunuz
Hava koĲullarĘna baĒlĘ olarak uygun acil
durum donanĘmĘnĘ beraberinizde taĲĘmalĘsĘnĘz. Bu gibi ekipmanlar arasĘnda lastik
zincirleri çekme KalatĘ veya zincirleri el
Ieneri iĲaret IiĲekleri kum Kavlu aküĲarM kablolarĘ buz kazĘyĘcĘ eldivenler tulum örtü battaniye vb. yer alĘr.
0otor Eölmesine yaEancĘ nesneler veya
malzemeler yerleĲtirmeyiniz
Motor bölmesine KerKangi bir nesne veya
malzeme koymak motor arĘzasĘna veya
yanmasĘna neden olabilir çünkü bunlar
motorun soĒutulmasĘnĘ engelleyebilir. Bu
tür Kasarlar üretici garantisinin kapsamĘna girmez.

06
RÖMORK EKME
AracĘnĘzla römork çekmeyi düĲünüyorsanĘz ilk olarak bununla ilgili bulunduĒunuz
yerdeki yasal koĲullarĘ kontrol ediniz.
Çünkü römork araç veya bir baĲka tip
araç çekme veya çekme aparatlarĘ ile ilgili
yürürlükteki yasalar birbirinden IarklĘ olabilmektedir. Çekme iĲlemi öncesinde ayrĘntĘlar ile ilgili HY8NDAI yetkili servisinize
baĲvurmanĘzĘ öneririz.
Römork çekmenin aracĘnĘzĘ tek baĲĘna
kullanmaktan IarklĘ olduĒunu unutmayĘnĘz. Römork çekmek aracĘn yol tutuĲunda dayanĘklĘlĘĒĘnda ve yakĘt tüketiminde
deĒiĲiklik demektir. BaĲarĘlĘ ve emniyetli
römork çekme doĒru ekipmanlar gerektirir ve bunlar doĒru kullanĘlmalĘdĘr. 8ygun
olmayan Ĳekilde römork çekme nedeniyle
aracĘnĘza gelecek olan bir Kasar araç üreticisinin garanti kapsamĘ dĘĲĘndadĘr.
Bu bölüm testlerle kanĘtlanmĘĲ birçok
önemli römork çekme ipuçlarĘ ve emniyet
kurallarĘnĘ içerir. BunlarĘn birçoĒu sizin ve
yolcularĘnĘzĘn emniyeti için önemlidir. LütIen bir römork çekmeden önce bu bölümü dikkatle okuyunuz.

UYARI
AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś DoĒru ekipmanĘ kullanmazsanĘz veya
düzgün Eiçimde sürüĲ yapmazsanĘz
römork çekerken araç Kakimiyetini kayEedeEilirsiniz ÖrneĒin eĒer
römork çok aĒĘrsa Irenleme perIormansĘ azalaEilir Siz ve yolcularĘnĘz
ciddi veya ölümcül Ĳekilde yaralanaEilirsiniz Römorku ancak Eu Eölümdeki
tüm adĘmlarĘ eksiksiz yerine getirerek
çekmeye EaĲlayĘnĘz
ś Çekmeden önce toplam römork aĒĘrlĘĒĘnĘn GC: nun (%rüt %irleĲik AĒĘrlĘk) GV: nun (%rüt Araç AĒĘrlĘĒĘ)
GA: nun (%rüt Aks AĒĘrlĘĒĘ) ve römork
king pin yükünün sĘnĘr daKilinde olduĒundan emin olunuz

%ilgilendirme -(Avrupa için)
ś $UNDDNVODU]HULQGHWHNQLNRODUDNL]LQ
YHULOHQ D]DPL \N ¶L DúPDPDOÕGÕU
YHDUDoLoLQL]LQWHNQLNRODUDNL]LQYHULOHQD]DPL\NOGXUXP¶XYH\D
NJ¶Õ KDQJLVL GDKD GúNVH RQX DúPDPDOÕGÕU%XGXUXPGD0VÕQÕIÕQGDNLELU
DUDoLoLQNPVDDWOLNKÕ]ÕYH1VÕQÕIÕQGDNL ELU DUDo LoLQ  NPVDDWOLN KÕ]Õ
DúPD\ÕQÕ]
ś 0VÕQÕIÕQGDNLELUDUDoELUU|PRUNXoHNL\RUVD U|PRUN NDSOLQ VLVWHPLQH JHOHQ
LODYH\NODVWL÷LQD]DPL\NGH÷HUOHULQL
DúDELOLU DQFDN ¶L JHoHPH] %X GXUXPGD  NPVDDW GH÷HULQL DúPD\ÕQÕ]
YHODVWLNKDYDEDVÕQFÕQÕHQD]EDUDUWWÕUÕQÕ]
Ã M1: binek araç (9 koltuklu veya altĘ)
Ã N1 : ticari araç (en Iazla 35 ton)
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%ir römork çekmeye karar
verirseniz"
Bir römork çekmeye karar verdiĒinizde
dikkat etmeniz gereken bazĘ önemli noktalar ĲunlardĘr:
ś Savrulma kontrolü kullanmayĘ düĲününüz. Savrulma kontrolü KakkĘnda römork baĒlantĘ parçasĘ satĘcĘsĘndan bilgi
alabilirsiniz.
ś Motorun normal rodaM yapmasĘnĘ saĒlamak için aracĘnĘzĘn ilk 2.000 km sürecinde KerKangi bir çekme yapmayĘnĘz.
Bu kuralĘn yerine getirilmemesi ciddi
motor veya ĲanzĘman KasarĘna yol açabilir.
ś Römork çekeceĒiniz zaman çekme kiti
vb. ilave gereksinimler KakkĘnda daKa
Iazla bilgi için yetkili bir HY8NDAI servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz.
ś AracĘnĘzĘ daima makul bir KĘzda (100
kmsaatten az) veya öngörülen çekme
KĘzĘ sĘnĘrĘnda kullanĘnĘz.
ś 8zun bir yokuĲ çĘkarken 70 kmsa. veya
belirtilen KĘzĘn Kangisi daKa düĲükse
üzerine çĘkmayĘnĘz.
ś AĲaĒĘdaki sayIalarda verilen aĒĘrlĘk ve
yük sĘnĘrlarĘnĘ dikkatlice inceleyiniz.
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5µPRUNDĒĘUOĘĒĘ

King Pin AĒĘrlĘĒĘ

Toplam Römork
AĒĘrlĘĒĘ
OLMB053047

Bir römorkun maksimum güvenli aĒĘrlĘĒĘ
nedir" Asla Irenleri ile birlikte azami römork aĒĘrlĘĒĘndan daKa aĒĘr olmamalĘdĘr.
Fakat bu bile çok aĒĘr olabilir. Bu römorkunuzu nasĘl kullanmayĘ planladĘĒĘnĘza
baĒlĘdĘr. ÖrneĒin KĘz yükseklik yol zeminleri dĘĲ sĘcaklĘk ve aracĘnĘzĘn Kangi
sĘklĘkta römork çekeceĒi Kepsi önemlidir.
Ôdeal römork aĒĘrlĘĒĘ aynĘ zamanda aracĘnĘzda bulunan KerKangi bir özel ekipmana
da baĒlĘdĘr.

06
.LQJ3LQDĒĘUOĘĒĘ

Brüt Aks AĒĘrlĘĒĘ

UYARI

Brüt araç aĒĘrlĘĒĘ
OLMB053048

King pin yükü ölçülmesi önemli 5 aĒĘrlĘktan biridir çünkü aracĘnĘzĘn toplam Brüt
Araç AĒĘrlĘĒĘnĘ (G9W) etkiler. King pin
aĒĘrlĘĒĘ izin verilen azami römork king pin
yükü limitleri içinde toplam yüklü römork
aĒĘrlĘĒĘnĘn en çok 10Ŕu kadar olmalĘdĘr.
Römorkunuzu yükledikten sonra aĒĘrlĘklarĘn uygun olduĒunu görebilmek için
römorkunuzu ve king pini ayrĘ ayrĘ tartmalĘsĘnĘz. EĒer uygun deĒillerse römork içindeki bazĘ nesneleri Kareket ettirerek bunu
düzeltebilirsiniz.

AĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Römork arkasĘna ön taraIĘndan daKa
Iazla aĒĘrlĘk yerleĲtirmeyiniz Ön taraI toplam römork aĒĘrlĘĒĘnĘn yaklaĲĘk
ŔĘ kadar arka taraI toplam römork
aĒĘrlĘĒĘnĘn yaklaĲĘk 4ŔĘ kadar yüklenmelidir
ś Römorkun veya römork çekme ekipmanĘnĘn azami aĒĘrlĘk limitlerini asla
geçmeyiniz YanlĘĲ yükleme aracĘnĘzĘn
Kasar görmesi ve/veya yaralanma ile
sonuçlanaEilir AĒĘrlĘklarĘ ve yükü ticari Eir kantarda veya kantarĘ Eulunan
Eir otoyol kantar istasyonunda kontrol
ediniz
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%LUUµPRUN¦HNHUNHQUHIHUDQVDĒĘUOĘNYHPHVDIH
$YUXSDYHVD÷GDQGLUHNVL\RQOXDUDoKDULo
%enzinli motor
Smartstream 1 0PI

Konu
Fren sistemi
Azami römork aĒĘrlĘĒĘ olmadan
kg. (Ibs) Fren sistemi
ile
BaĒlantĘ aparatĘ üzerinde izin verilen
maksimum dikey statik yük
kg
Arka tekerlek merkezinden baĒlantĘ
noktasĘna önerilen mesaIe
mm

0/T

IVT

610

610

1200

1100
75
1160

MT: Düz ĲanzĘman
I9T : AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman

'R÷X$YUXSDLoLQ
%enzinli motor
Smartstream 1 0PI

Konu
Fren sistemi
Azami römork aĒĘrlĘĒĘ olmadan
kg. (Ibs) Fren sistemi
ile
BaĒlantĘ aparatĘ üzerinde izin verilen
maksimum dikey statik yük
kg
Arka tekerlek merkezinden baĒlantĘ
noktasĘna önerilen mesaIe
mm
MT: Düz ĲanzĘman
I9T : AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman
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0/T

IVT

610

610

1200

1200
75
1135

06
%DWÕ$YUXSDLoLQ
%enzinli motor
Smartstream 1 0PI

Konu
Fren sistemi
Azami römork aĒĘrlĘĒĘ olmadan
kg. (Ibs) Fren sistemi
ile
BaĒlantĘ aparatĘ üzerinde izin verilen
maksimum dikey statik yük
kg
Arka tekerlek merkezinden baĒlantĘ
noktasĘna önerilen mesaIe
mm

0/T

IVT

300

300

300

300
75
1135

MT: Düz ĲanzĘman
I9T : AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman
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Römork çekme ekipmanĘ
%DĒODQWĘSDU¦DODUĘ

(PQL\HW]LQFLUOHUL
AracĘnĘzla römork arasĘna daima zincir
takmalĘsĘnĘz.
Emniyet zincirleri KakkĘnda kullanĘm talimatĘ baĒlantĘ parçasĘ üreticisi veya römork üreticisi taraIĘndan verilmiĲ olabilir.
Emniyet zincirlerini baĒlamak için üreticisinin önerilerine uyunuz. Daima römorkunuzla birlikte dönebilmenize yetecek kadar boĲluk bĘrakĘnĘz. Emniyet zincirlerinin
yere sürtünmesine asla izin vermeyiniz.

5µPRUNIUHQOHUL
OCN7060156L

%ilgilendirme
dHNPHED÷ODQWÕVÕWDNPDGHOLNOHULDUNDODVWLNOHULQ DUNDVÕQGDNL J|YGH DOWÕQÕQ KHU LNL
WDUDIÕQGDEXOXQPDNWDGÕU
DoĒru baĒlantĘ ekipmanĘna saKip olmak
önemlidir. Yandan vuran rüzgarlar yanĘnĘzdan geçen büyük kamyonlar ve bozuk
zeminli yollar doĒru baĒlantĘya iKtiyacĘnĘz
olduĒunu gösteren birkaç sebeptir. Ôzlenmesi gereken bazĘ kurallar:
ś Bir römork baĒlantĘsĘ için aracĘnĘzĘn
gövdesinde KerKangi bir delik açmanĘz
gerekiyor mu" Gerekiyorsa sonradan
römorku bĘraktĘĒĘnĘzda bu delikleri kapattĘĒĘnĘzdan emin olunuz.
EĒer delikleri kapatmazsanĘz egzozdan
gelen karbon monoksit (CO) ve ayrĘca
kir ve su aracĘnĘzĘn içine girebilir.
ś AracĘnĘzĘn tamponlarĘ römork baĒlantĘsĘna uygun deĒildir. TamponlarĘnĘza
geçici veya diĒer tampon-tipi baĒlantĘ
parçalarĘ takmayĘnĘz. Sadece aracĘn Ĳasisine takĘlan tampona baĒlĘ olmayan
baĒlantĘ parçalarĘ kullanĘnĘz.
ś HY8NDAI aksesuarĘ çeki kancasĘ HY8NDAI yetkili servisinde mevcuttur.
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Römorkunuzda bir Irenleme sistemi varsa bunun yerel yönetmeliklere uygun olduĒunu ve normal bir Ĳekilde takĘlmĘĲ ve
çalĘĲmakta olduĒundan emin olunuz.
EĒer römorkunuz römork Irenleri yüklenmeden azami römork aĒĘrlĘĒĘnĘ geçiyorsa bu durumda kendi Irenleri olmasĘ ve
bunlarĘn yeterli olmasĘ gerekir. Römork
Irenleri için talimatĘ mutlaka okuyup uygulayĘnĘz böylece onlarĘ düzgün Ĳekilde
takabilir ayarlayabilir ve bakĘmĘnĘ yapabilirsiniz. AracĘnĘzĘn Iren sisteminde deĒiĲiklik yapmayĘnĘz. Römork Irenlerine
aracĘnĘzĘn Iren sisteminden ayrĘ olarak
basĘlmalĘdĘr.

UYARI
)ren sistemini doĒru Ĳekilde kurduĒunuzdan kesinlikle emin olmadan römorku kendi Irenleri ile kullanmayĘnĘz %u
amatörlerin yapaEileceĒi Eir iĲ deĒildir
%u iĲ için deneyimli yetkin Eir römork
servisi kullanĘnĘz

06
Römorkla SürüĲ

*HULJLWPH

Bir römork çekmek belirli bir deneyim
gerektirir. Yola çĘkmadan önce römorkunuzu tanĘmalĘsĘnĘz. AracĘ römorkun ek
yüküyle idare etme ve Irenleme Kissine
kendinizi alĘĲtĘrĘnĘz. Kullanmakta olduĒunuz aracĘn artĘk çok daKa uzun olduĒunu
ve aracĘnĘzĘn römorksuz Kalinden daKa zor
Kareket ettiĒini aklĘnĘzda tutunuz.
Yola çĘkmadan önce römork baĒlantĘsĘnĘ ve platIormunu emniyet zincirlerini
elektrik baĒlantĘsĘnĘ ĘĲĘklarĘnĘ lastiklerini
ve Irenlerini kontrol ediniz.
SürüĲ sĘrasĘnda arada bir römork içindeki
yüklerin saĒlam olduĒunu ve lambalar ile
römork içindeki diĒer lambalarĘn normal
çalĘĲmakta olduĒunu kontrol ediniz.

Direksiyonun alt kĘsmĘnĘ bir elinizle tutunuz. Römorku sola Kareket ettirmek için
elinizi sola doĒru Kareket ettiriniz. Römorku saĒa Kareket ettirmek için elinizi saĒa
doĒru Kareket ettiriniz. Geriye daima çok
yavaĲ gidiniz ve mümkünse birisinin size
kĘlavuzluk etmesini saĒlayĘnĘz.

0HVDIH

'µQ»ĲVLQ\DOOHUL

Önünüzdeki araçla aranĘzda aracĘnĘzĘ römorksuz kullanĘrken bĘraktĘĒĘnĘzĘn en az
iki katĘ mesaIe bĘrakĘnĘz. Bu ani Iren veya
dönüĲ yapmak gereken durumlarĘ önlemenize yardĘm eder.

6ROODPD
Römork çekerken daKa uzun bir sollama
mesaIesine iKtiyacĘnĘz olur. 9e artmĘĲ
olan araç uzunluĒu nedeniyle Ĳeridinize dönmeden önce geçtiĒiniz aracĘn çok
daKa ilerisine gitmeniz gerekir.

'µQ»Ĳ\DSPD
Bir römorkla döneceĒiniz zaman normalden daKa geniĲ dönünüz. Bunu yaparsanĘz
römorkunuz yumuĲak banketlere çĘkmaz
kaldĘrĘmlara traIik levKalarĘna aĒaçlara
veya baĲka nesnelere çarpmaz. SarsĘntĘlĘ
veya ani manevralardan kaçĘnĘnĘz. Oldukça önceden sinyal veriniz.
Bir römork çekerken aracĘnĘzda IarklĘ
sinyal lambalarĘ ve ilave tesisat olmalĘdĘr.
Gösterge panelinizdeki yeĲil oklar bir dönüĲ veya Ĳerit deĒiĲtirme sinyali verdiĒinizde yanĘp söner. DoĒru baĒlandĘĒĘnda
römork sinyalleri de yanĘp sönerek diĒer
sürücülere döneceĒinizi veya Ĳerit deĒiĲtireceĒinizi bildirir.
Gösterge panelinizdeki yeĲil oklar dönüĲlerde römorkun ampulleri yanmĘĲ bile
olsa yanĘp söner. Böylece arkanĘzdaki
sürücüler sinyalinizi görmedikleri Kalde
siz gördüklerini zannedebilirsiniz. Arada
bir römork ampullerinin çalĘĲĘp çalĘĲmadĘĒĘnĘ kontrol etmek önemlidir. AyrĘca
kablolarĘ Ker söktüĒünüzde ve yeniden
taktĘĒĘnĘzda da ĘĲĘklarĘ kontrol etmelisiniz.
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UYARI
Römork aydĘnlatma sistemini doĒrudan
araç aydĘnlatma sistemine EaĒlamayĘn
OnaylanmĘĲ Eir römork kaElo donanĘmĘ
kullanĘnĘz %unu kullanmamak aracĘnĘzĘn
elektrik sisteminin Kasar görmesine ve/
veya yaralanmanĘza neden olaEilir YardĘm için +YUNDAI yetkili servisine EaĲvurmanĘzĘ öneririz

(QJHEHOL\ROODUGDV»U»Ĳ
8zun veya dik bir eĒimden aĲaĒĘ inmeye baĲlamadan önce KĘzĘnĘzĘ azaltĘnĘz ve
daKa küçük bir vitese geçiniz. EĒer vites
küçültmezseniz Irenlerinizi çok Iazla kullanmak zorunda kalĘrsĘnĘz. Böylece Irenler
aĲĘrĘ ĘsĘnabilir ve yeterli derecede çalĘĲmayabilir.
YukarĘ doĒru uzun bir eĒimde motorun ve
ĲanzĘmanĘn aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘnĘ önlemek için
vites küçültünüz ve KĘzĘnĘzĘ 70 kmsa. civarĘna düĲürünüz.
EĒer römorkunuz römork Irenleri yüklenmeden azami römork aĒĘrlĘĒĘnĘ geçiyorsa
ve aracĘnĘz otomatikçiIt kavramalĘ ĲanzĘmana saKip ise römorku çekerken D (SürüĲ) konumunda sürmelisiniz.
Römorku çekerken aracĘnĘzĘ D (SürüĲ) konumunda sürmek ĲanzĘmanĘn ĘsĘnmasĘnĘ
önler ve ömrünü uzatĘr.
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0otoru ve/veya ĲanzĘmanĘ aĲĘrĘ ĘsĘnmaya karĲĘ korumak için
ś Dik eĒimlerde yokuĲ yukarĘ römork çekerken (ŔnĘn üzerinde eĒimli) motorun aĲĘrĘ ĘsĘnmadĘĒĘndan emin olmak
için Kararet göstergesini izleyiniz
+araret göstergesi iEresi kadran üzerinde ŕ13 veya + (SICAK) Eölgesine
girerse aracĘ saĒa çekiniz ve en kĘsa
zamanda emniyetli Eiçimde durunuz
ve motorun soĒumasĘnĘ Eekleyiniz
Yeniden Kareket etmek için motorun
yeterince soĒumasĘnĘ Eekleyiniz
ś EĒer azami Erüt araç aĒĘrlĘĒĘ ve azami
römork aĒĘrlĘĒĘ ile römork çekiyorsanĘz motorda veya ĲanzĘmanda aĲĘrĘ
ĘsĘnma olaEilir %u Ĳartlarda sürerken
soĒuyana kadar motorun rölantide çalĘĲmasĘna izin verinizYeniden Kareket
etmek için motorun veya ĲanzĘmanĘn
yeterince soĒumasĘnĘ Eekleyiniz
ś %ir römork çekerken özellikle yokuĲ
çĘkarken aracĘnĘzĘn KĘzĘ traIiĒin genel akĘĲĘndan çok daKa yavaĲ olaEilir EĒimli yolda römork çekerken saĒ
Ĳeridi kullanĘnĘz AracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ römorklu araçlar için EelirlenmiĲ azami
KĘz limitine eĒimin dikliĒine ve römorkunuzun aĒĘrlĘĒĘna göre ayarlayĘnĘz

06
ś Dik yokuĲlarda Eir römork çekerken
çiIt kavramalĘ ĲanzĘmanla donatĘlmĘĲ
araçlarda ĲanzĘman kavramasĘ aĲĘrĘ
ĘsĘnaEilir Kavrama aĲĘrĘ ĘsĘndĘĒĘnda
güvenli koruma modu devreye girer
EĒer güvenli koruma modu devreye
girerse gösterge panelindeki vites konum göstergesi Eir sesli uyarĘyla Eirlikte yanĘp söner
%u esnada LCD ekranda Eir uyarĘ mesaMĘ görünür ve sürüĲ sarsĘntĘlĘ olaEilir
EĒer Eu uyarĘyĘ dikkate almazsanĘz
sürüĲ koĲullarĘ daKa da kötüleĲeEilir
Normal sürüĲ koĲullarĘna dönmek için
aracĘ düz Eir yolda durdurunuz ve tekrar kalkĘĲ yapmadan önce Eirkaç dakika Iren pedalĘna EasĘnĘz

<RNXĲODUGDSDUNHWPH
Genel olarak aracĘnĘza bir römork baĒlĘ
ise yokuĲta park etmeyiniz.
Ancak römorkunuzu yokuĲta park etmek
zorundaysanĘz Ĳu Ĳekilde yapĘnĘz:
1. AracĘnĘzĘ park yerine çekiniz.
Direksiyonu kaldĘrĘma doĒru çeviriniz
(yokuĲ aĲaĒĘ iseniz saĒa yokuĲ yukarĘ
iseniz sola).
2. AracĘ P (otomatik ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda Park) konumuna veya boĲ (düz ĲanzĘmanlĘ
araçlarda) konumuna getiriniz.
3. El Irenini çekiniz ve kontaĒĘ kapatĘnĘz.
4. Araç yokuĲ aĲaĒĘ olduĒunda römorkun
lastiklerinin altĘna takoz yerleĲtiriniz.

5. AracĘ çalĘĲtĘrĘnĘz Irene basĘnĘz vitesi
boĲa alĘnĘz el Irenini bĘrakĘnĘz ve takozlar yükü emene kadar Irenleri yavaĲça
bĘrakĘnĘz.
6. Frene tekrar basĘnĘz ve el Irenini çekiniz.
7. Araç yokuĲ yukarĘ park edildiĒinde vitesi 1. vites konumuna veya P (otomatik
ĲanzĘmanlĘçiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ
araçta Park) konumuna yokuĲ aĲaĒĘ
park edildiĒinde ise R (Geri) (düz vitesli
araçlarda) konumuna getiriniz.
8. KontaĒĘ kapatĘnĘz ve ayaĒĘnĘzĘ Irenden
çekiniz Iakat el Irenini çekilmiĲ olarak
bĘrakĘnĘz.

UYARI
Ciddi veya ölümcül yaralanmayĘ önlemek için
ś El Irenini iyice çekmeden aracĘ terk
etmeyiniz EĒer motoru çalĘĲĘr durumda EĘraktĘysanĘz araç aniden Kareket
edeEilir Siz veya diĒer kiĲiler ciddi
veya ölümcül Ĳekilde yaralanaEilirsiniz
ś AracĘ yokuĲta tutmak için gaz pedalĘna
EasmayĘnĘz
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<RNXĲDSDUNHGLOPLĲDUDFĘNXOODQPD
1. 9ites kolu P (otomatik ĲanzĘmanlĘçiIt
kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda Park)
veya boĲ (düz ĲanzĘmanlĘ araçlarda)
konumundayken Irene basĘnĘz ve Iren
pedalĘnĘ basĘlĘ tutarken:
ś Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz
ś 9itesi geçiriniz ve
ś El Irenini indiriniz.
2. AyaĒĘnĘzĘ yavaĲça Iren pedalĘndan çekiniz.
3. Römork takozlardan kurtulana kadar
yavaĲça Kareket ediniz.
4. Durunuz ve birisinin takozlarĘ toplayĘp
yerine yerleĲtirmesini saĒlayĘnĘz.

Römork çekerken aracĘnĘzĘn
EakĘmĘ
Düzenli olarak römork çektiĒinizde aracĘnĘzĘn normalden daKa sĘk bakĘma iKtiyacĘ
olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken
önemli unsurlar motor yaĒĘ Otomatik
ĲanzĘmanÇiIt kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ
aks yaĒĘ ve soĒutma sistemi sĘvĘsĘdĘr. SĘkça
kontrol edilmesi gereken diĒer önemli bir
nokta Irenlerin durumudur. EĒer römork
çekiyorsanĘz yolculuĒunuza baĲlamadan
önce bu bölümleri gözden geçirmek iyi bir
Iikirdir. Römorkunuzun ve baĒlantĘ parçasĘnĘn da bakĘmlarĘnĘ yapmayĘ unutmayĘnĘz. Römorkunuzla birlikte verilen bakĘm programĘnĘ takip ediniz ve periyodik
olarak kontrol ediniz. TerciKen aracĘn ve
römorkun kontrollerini Ker sürüĲ öncesi
yapĘnĘz. Çeki kancasĘnĘn araca düzgün bir
Ĳekilde baĒlĘ olduĒundan emin olmak için
çekme baĒlantĘlarĘnĘ kontrol ediniz. Fren
lambalarĘnĘn dönüĲ sinyali lambalarĘnĘn
IarlarĘn ve uyarĘ ĘĲĘklarĘnĘn düzgün çalĘĲĘp
çalĘĲmadĘĒĘndan emin olmak için römorkun elektrik kablosunu kontrol ediniz.
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Araç KasarĘnĘ önlemek için
ś Römork kullanĘmĘ nedeniyle aĒĘrlaĲan
yük yüzünden sĘcak günlerde veya
yokuĲ çĘkarken Kararet oluĲaEilir EĒer
Kararet göstergesi aĲĘrĘ Kararet gösteriyorsa klimayĘ kapatĘnĘz ve emniyetli
Eir yerde aracĘ durdurarak motoru soĒutunuz
ś Araç çekerken otomatik/çiIt kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘnĘ daKa sĘk kontrol
ediniz (Not %u çiIt kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ araçlarda kullanĘlamaz)
ś AracĘnĘzda klima yoksa römork çekerken motor perIormansĘnĘ arttĘrmak
için Eir kondenser Ian takmalĘsĘnĘz

06
ARA AÍIRLIÍI
Sürücü kapĘsĘ eĲiĒindeki iki etiket aracĘnĘzĘn ne kadar aĒĘrlĘk taĲĘyabilecek Ĳekilde
tasarlandĘĒĘnĘ gösterir: Lastik ve Yük Bilgilendirme Etiketi ve Tip Onay Etiketi
AracĘnĘzĘ yüklemeden önce aracĘnĘzĘn
aĒĘrlĘk derecelerini aracĘn özelliklerinden
ve aracĘn Tip Onay Etiketi'nden öĒrenmek
için aĲaĒĘdaki Ĳartlara dikkat ediniz:
%az %oĲ AĒĘrlĘk
AracĘn tam dolu yakĘt deposu ve tüm
standart ekipmanĘ daKil aĒĘrlĘĒĘdĘr. Yolcular yük veya isteĒe baĒlĘ ekipman buna
daKil deĒildir.
Araç %oĲ AĒĘrlĘĒĘ
Yeni aracĘnĘzĘ bayiden aldĘĒĘnĘz zamanki
aĒĘrlĘĒĘ artĘ üzerinde bulunan donanĘmlarĘ
kapsayan aĒĘrlĘktĘr.
Yük AĒĘrlĘĒĘ
Bu rakam Baz BoĲ AĒĘrlĘĒa ilave edilen
yük ve isteĒe baĒlĘ ekipman da daKil tüm
aĒĘrlĘklarĘ kapsar.
GA:R (%rüt Aks AĒĘrlĘĒĘ)
Bu araç boĲ aĒĘrlĘĒĘ ve tüm yolcular da
daKil Ker bir aksa (ön ve arka) yüklenen
toplam aĒĘrlĘktĘr.

GA:R (%rüt Aks AĒĘrlĘĒĘ OranĘ)
Bu tek bir aksĘn (ön veya arka) taĲĘyabileceĒi azami izin verilen aĒĘrlĘktĘr. Bu rakamlar Tip Onay Etiketinde gösterilmiĲtir.
Her akstaki toplam yük asla GAWR deĒerini geçmemelidir.
GV: (%rüt Araç AĒĘrlĘĒĘ)
Bu Baz BoĲ AĒĘrlĘk artĘ Iiili AĒĘrlĘk artĘ yolculardĘr.
GV:R (%rüt Araç AĒĘrlĘĒĘ OranĘ)
Bu tam yüklü aracĘn (tüm opsiyonlar
ekipman yolcular ve yük daKil) izin verilen azami aĒĘrlĘĒĘdĘr. G9WR deĒeri sürücü
kapĘ eĲiĒinde bulunan Tip Onay Etiketi'nde gösterilir.

AĲĘrĘ yükleme
UYARI
AracĘnĘzĘn %rüt Aks AĒĘrlĘĒĘ Derecesi
(GA:R) ve %rüt Araç AĒĘrlĘĒĘ Derecesi
(GV:R) sürücü (veya ön yolcu) kapĘsĘndaki Tip Onay Etiketi nde gösterilir %u
dereceleri aĲmak kazaya veya aracĘn
Kasar görmesine neden olaEilir Yükünüzün aĒĘrlĘĒĘnĘ Ker nesneyi (ve insanlarĘ)
araca koymadan önce tartarak KesaplayaEilirsiniz AracĘnĘzĘ aĲĘrĘ yüklememeye
dikkat ediniz
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ÖN ARPIìMA ÖNLEME YARDIMCISI ǣ)CAǤ ǣKAMERA TÔPÔǤ
ǣVARSAǤ
$OJĘODPDVHQVµU»

Temel fonksiyon

OCN7060112L

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ öndeki
aracĘ algĘlayĘp izleyerek veya yolda bulunan bir yayayĘ veya bisikletliyi algĘlayarak
sürücüyü bir uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile
bir çarpĘĲmanĘn an meselesi olduĒu konusunda uyaracak ve gerekirse acil Irenleme
yapacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

7-2

OCN7060030

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

07
DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
gruEunu sökmeyiniz ve sensör gruEuna KerKangi Eir darEe vurmayĘnĘz
ś AlgĘlama sensörleri deĒiĲir ya da tamir
edilirse aracĘn +YUNDAI yetkili servisi
tarafĘndan gözden geçirilmesini öneririz
ś ASLA ön cama KerKangi Eir aksesuar
veya çĘkartma takmayĘnĘz ve ön camĘ
renklendirmeyiniz
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘ kuru tutmaya çok
dikkat ediniz
ś ASLA gösterge paneli üzerine KerKangi Eir yansĘtĘcĘ nesne (Eeyaz kaĒĘt
ayna giEi) yerleĲtirmeyiniz +erKangi
Kafif Eir yansĘma sistemin düzgün çalĘĲmasĘnĘ engelleyeEilir

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OBC3070137TU

6UúHPQL\HWL
FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
SürüĲ emniyeti seçeneĒini seçiniz veya
seçimini kaldĘrĘnĘz.
- 'Etkin Asistan' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ ve
direksiyon titreĲimi ile sürücüyü uyarĘr.
Frenleme yardĘmĘ veya direksiyon yardĘmĘ (varsa) çarpĘĲma riskine baĒlĘ olarak
uygulanacaktĘr.
- 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ ve
direksiyon titreĲimi ile sürücüyü uyarĘr.
Frenleme ve direksiyon desteĒi (varsa)
saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse sistem kapanacaktĘr.
uyarĘ lambasĘ
Gösterge panelinde
yanar.
Sürücü Ayarlar menüsünden Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ AÇIKKAPALI durumunu izleyebilir. Sistem devredeyken
uyarĘ lambasĘ sönmüyorsa sistemin
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.
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UYARI
0otor Ker çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda )CA (Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) da daima
etkinleĲir 0otor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir

DÔKKAT
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme yardĘmĘ saĒlanmaz

%ilgilendirme
(6& 2)) G÷PHVL  VDQL\HGHQ X]XQ VUH
EDVÕOÕ WXWXODUDN (6& GHYUH GÕúÕ EÕUDNÕOGÕ÷ÕQGD gQ dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPFÕVÕ
RWRPDWLN RODUDN NDSDQÕU *|VWHUJH SDQHOLQGH X\DUÕODPEDVÕ\DQDU
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OCN7071093TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
DÔKKAT

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś Yine de UyarĘ ZamanlamasĘ için Normal seçilmiĲ olsa Eile eĒer öndeki
araç aniden durursa ilk uyarĘnĘn devreye girme süresi geç olmayaEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ ]DPDQODPDVÕYH8\DUÕVHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕ
NRUXQXU
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
7HPHOIRQNVL\RQ
)RQNVL\RQX\DUÕVÕYHNRQWURO
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn temel Ionksiyonu çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ
olarak uyarĘ vermek ve aracĘn kontrolünü
saĒlamaktĘr: 'ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ' 'Acil Frenleme' ve 'AracĘ durdurma ve Iren kontrolünü sonlandĘrma'.
OBC3070003TU

Acil frenleme

OCN7071028TU

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ

ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
'ÇarpĘĲma uyarĘsĘ' mesaMĘ görünür sesli
uyarĘ duyulur.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a180
kmsaat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a85 kmsaat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś EĒer œEtkin asistanŔ seçilirse Irenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.
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ś Acil Irenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde 'Acil
Irenleme' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a75
kmsaat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a65 kmsaat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś Acil Irenleme durumunda öndeki araç
veya yaya veya bisikletli ile çarpĘĲmayĘ
önlemek için Irenleme yüksek Irenleme gücüyle desteklenir.

07
UYARI

OBC3070004TU

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma

ś Acil Irenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman gösterge panelinde 'Dikkatli sürün' uyarĘ mesaMĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün Iren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil Irenleme
ile durdurulduktan sonra Iren kontrolü
sonlanĘr.

ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś Etkin asistan veya YalnĘzca uyarĘ seçili durumdayken ESC O)) düĒmesi 3
saniyeden uzun süre EasĘlĘ tutularak
ESC devre dĘĲĘ EĘrakĘldĘĒĘnda Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ otomatik
olarak devre dĘĲĘ kalĘr %u durumda
sistem Ayarlar menüsünden ayarlanauyarĘ
maz ve gösterge panelinde
lamEasĘ yanar %u normal Eir durumdur ESC ESC O)) düĒmesine EasĘlarak açĘlĘrsa Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ son ayarĘ korur
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ker
durumda devreye girmez ve tüm çarpĘĲmalarĘ önleyemez
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr
Sadece Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘna güvenmeyiniz %unun yerine
güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna EasĘnĘz
veya aracĘ durdurunuz
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemini insanlar Kayvanlar nesneler
vs üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak
kullanmayĘnĘz %u durum ciddi Eir yaralanmaya veya ölüme seEeEiyet vereEilir
ś EĒer sürücü Eir çarpĘĲmayĘ önlemek
için frene Easarsa )CA (Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi devreye
girmeyeEilir
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ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sürücüyü geç uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak yolcularĘn yaralanmasĘna ve serEest Kalde Eulunan nesnelerin Kareket
etmesine yol açaEilir Emniyet kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serEest Kalde
Eulunan nesneleri daima güvenli Ĳekilde tutunuz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ
verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayaEilirsiniz
ś Yol ve çevre koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ düzgün çalĘĲmayaEilir veya gerekmediĒi
Kalde devreye gireEilir

UYARI
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Eir
proElem olsa daKi aracĘn temel frenleme performansĘ normal Eir Ĳekilde
çalĘĲĘr
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla EastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar
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DÔKKAT
ś Öndeki ve çevredeki aracĘn yaya ve
Eisikletlinin durumuna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲma KĘz aralĘĒĘ azalaEilir Sistem
sadece sürücüyü uyaraEilir veya sistem çalĘĲmayaEilir
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ yaklaĲan aracĘn durumu sürüĲ yönü KĘz
ve çevreye göre risk düzeyini deĒerlendirerek Eelirli koĲullarda devreye
girer

%ilgilendirme
dDUSÕúPDQÕQPXKWHPHOROGX÷XELUGXUXPGD VUFQQ \DSWÕ÷Õ IUHQOHPH \HWHUVL]
ROGX÷X ]DPDQ gQ dDUSÕúPD gQOHPH<DUGÕPFÕVÕIUHQOHPH\HGHVWHNRODELOLU
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)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070141TU
OBC3070140TU

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn doĒru
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda 'Ön
taraI emniyetini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘM
ve
görünür ve gösterge panelinde
uyarĘ lambalarĘ yanar. Sistemin HY8NDAI
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

OBC3070142TU

Ön görüĲ kamerasĘnĘn bulunduĒu ön cam
ön radar kapaĒĘ sensör kar veya yaĒmur
gibi yabancĘ bir maddeyle kaplĘ olduĒunda algĘlama perIormansĘ düĲebilir ve Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ geçici olarak sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda 'Ön taraI emniyeti sistemleri
etkisizleĲtirildi. Kamera görüĲ alanĘ engellendi' uyarĘ mesaMĘ veya 'SürüĲ emniyeti
sistemleri etkisizleĲtirildi. Radar engellendi' uyarĘ mesaMĘ görünür ve gösterge
ve
uyarĘ lambalarĘ yanar.
panelinde
Sistem kar yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan
kontrol edilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesaMĘ veya
uyarĘ lamEasĘ görünmese daKi )CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) düzgün çalĘĲmayaEilir
ś 0otor çalĘĲĘr duruma getirildikten
sonra KerKangi Eir nesne veya aracĘn
algĘlanmadĘĒĘ alanlarda (örn açĘk arazi) Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
()CA) doĒru çalĘĲmayaEilir

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ normal çalĘĲmayabilir veya sistem
beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etraIĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etraIĘndaki sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś RenklendirilmiĲ Iilm çekilmiĲ veya kaplanmĘĲ ön cam KasarlĘ cam veya yabancĘ materyalin (etiket böcek vb.) engellemesi ile kamera lensi kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda donmuĲsa
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś YoĒun yaĒmur kar veya siste sürüĲ
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲ
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ś AracĘnĘz çekiliyor
ś OrtamĘn Iazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś EtraI örneĒin bir tünel vd. gibi çok karanlĘk
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk örneĒin bir tünele girerken veya çĘkarken olduĒu gibi
aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve Iarlar açĘk ya da
canlĘ deĒil
ś BuKar duman veya gölgede sürüĲ
ś AracĘn yayanĘn veya bisikletlinin yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki araç bir otobüs aĒĘr kamyon
sĘra dĘĲĘ biçimli yük taĲĘyan bir kamyon
treyler vd.
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok stop
lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde yerleĲtirilmiĲ vd.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya canlĘ deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘ küçük veya araç
normal görünmüyor örneĒin araç yana
yatmĘĲ devrilmiĲ veya aracĘn yanĘ görünüyor vd.
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir araç yaya veya
bisikletli çĘkarsa
ś Ön radarĘn etraIĘndaki tampon darbe
almĘĲ Kasar görmüĲ veya ön radar yerinde deĒil
ś Ön radarĘn etraIĘndaki sĘcaklĘk yüksek
veya düĲük

07
ś Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda (örn. çöl çayĘrlĘk banliyö vd.) sürüĲ
ś ÔnĲaat bölgesi demiryolu vb. gibi metal nesnelerin bulunduĒu alanlarĘn yakĘnĘnda sürerken
ś YakĘnda bir korkuluk yandaki araç vd.
gibi ön radarda çok iyi yansĘyan bir
madde var
ś Öndeki bisiklet ön radarĘ yansĘtmayan
bir malzemeden yapĘlmĘĲsa
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne taraIĘndan engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok Iazla veya düĲük
ś Öndeki araç bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için sizin aracĘnĘzĘn aksi yönüne direksiyon kĘrĘyor
ś Önde bir araç varken aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ
ś ìeritten ayrĘlĘyor veya Ĳeride geri dönüyorsunuz
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etraIĘnda dönüyorsunuz
ś Öndeki aracĘn alĘĲĘlmadĘk bir biçimi var
ś Öndeki araç yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ
aĲaĒĘ sürüyor

ś EĒer bir yaya veya bisikletli eĒiliyorsa
veya tam dik Ĳekilde yürümüyorsa tam
olarak tespit edilemez
ś YayanĘn veya bisikletlinin üzerinde yaya
veya bisikletli olarak algĘlanmasĘnĘ zorlaĲtĘracak giysi veya ekipmanlar olursa

OADAS044

ś Öndeki yaya veya bisikletli çok KĘzlĘ Kareket ediyorsa
ś Öndeki yaya veya bisikletli kĘsa boyluysa veya eĒilmiĲse
ś Öndeki yayanĘn veya bisikletlinin Kareket kabiliyeti kĘsĘtlĘysa
ś Öndeki yaya veya bisikletli sürüĲ yönüne dik Kareket ediyorsa
ś Önde çok sayĘda yaya bisikletli veya
büyük bir kalabalĘk varsa
ś Yaya arka planĘn içine karĘĲarak yayanĘn
Iark edilmesini zorlaĲtĘran giysiler giyiyorsa
ś YayanĘn veya bisikletlinin çevresindeki
benzer Ĳekilli yapĘlardan ayĘrt edilmesi
zor ise
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ś KavĲak yakĘnĘndaki bir yaya bisikletli
traIik iĲaretleri binalar vs. yanĘndan
geçiyorsanĘz
ś Park yerinde sürüĲ
ś Bilet giĲesi inĲaat alanĘ stabilize yollar
kĘsmi kaplamalĘ yollar muntazam olmayan yollar KĘz kasisleri vs. üzerinden
geçerken
ś EĒimli kavisli vd. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük anormal lastik basĘncĘ vd. nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük veya
Iazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn Iazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga giriĲimi varsa

UYARI
ś ViraMda sürüĲ sĘrasĘnda

OADAS014

OADAS016

OADAS018

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
sensörlerin performansĘnĘ olumsuz
etkileyen viraMlĘ yollarda önünüzdeki
araçlarĘ yayalarĘ veya Eisikletlileri algĘlamayaEilir %u gerektiĒinde uyarĘ
frenleme yardĘmĘ olmamasĘna yol açaEilir
ViraMlĘ Eir yolda sürüĲ sĘrasĘnda güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi
saĒlamak üzere aracĘ yönlendiriniz ve
KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna
EasĘnĘz
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ś EĒimde sürüĲ

OADAS015
OADAS012

OADAS017

OADAS019

ViraMlĘ Eir yolda giderken Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ yan Ĳeritteki veya
Ĳeridin dĘĲĘndaki Eir aracĘ yayayĘ veya
Eisikletliyi kendi Ĳeridinde olarak algĘlayaEilir
%u durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyaraEilir ve fren yapaEilir
Daima aracĘn etrafĘndaki trafik koĲullarĘnĘ kontrol ediniz

OADAS010

OADAS011

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sensörlerin performansĘnĘ olumsuz etkileyen yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ
yollarda önünüzdeki araçlarĘ yayalarĘ
veya Eisikletlileri algĘlamayaEilir
%u gereksiz uyarĘya frenleme yardĘmĘna ya da gerektiĒinde uyarĘ frenleme yardĘmĘ olmamasĘna yol açaEilir
AyrĘca ileride aniden Eir araç yaya
veya Eisikletli algĘlandĘĒĘnda araç aniden yavaĲlayaEilir
YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ seyir
Kalindeyken gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere
aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve sürüĲ KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz
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ś ìerit deĒiĲtirme

OADAS031
OADAS030

[A@ : AracĘnĘz [B@: ìerit deĒiĲtiren araç

%ir araç yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan
algĘlanmaz Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ĳeritler arasĘnda ani geçiĲler
yapan Eir aracĘ Kemen algĘlamayaEilir
%u durumda güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse
güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz
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[A@ : AracĘnĘz [B@: ìerit deĒiĲtiren araç
[C@: AynĘ Ĳeritte araç

Önünüzdeki Eir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ artĘk önünüzde olan yeni aracĘ
Kemen algĘlamayaEilir %u durumda
güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için
fren pedalĘna EasĘnĘz
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ś Araç algĘlama

UYARI

OCN7060136L

EĒer önünüzdeki araçta kaEinden arkaya doĒru dĘĲarĘ çĘkan Eir yük varsa
veya önünüzdeki aracĘn yerden yüksekliĒi daKa fazlaysa daKa fazla dikkat gerekir )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) araçtan dĘĲarĘ çĘkan yükü
algĘlamayaEilir %u giEi durumlarda
arkadaki nesne ile aranĘzda güvenli Eir
frenleme mesafesi muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz

ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘnĘn kapatĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ araçlara yayalara ve Eisikletlilere Eenzer
Ĳekil veya özelliklerde nesnelerin algĘlanmasĘ durumunda da devreye gireEilir
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi Eisikletleri motosikletleri
veya valiz market araEalarĘ ya da EeEek araEalarĘ giEi daKa küçük tekerlekli nesneleri tespit etmek üzere tasarlanmamĘĲtĘr
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ güçlü elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ
kamerasĘ EaĲlatĘldĘktan sonraki 15 saniye Eoyunca çalĘĲmayaEilir
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ÖN ARPIìMA ÖNLEME YARDIMCISI ǣ)CAǤ
ǣSENSÖR )ZYONU TÔPÔǤ ǣVARSAǤ
Temel fonksiyon

KavĲakta DönüĲ )onksiyonu (varsa)

OCN7060112L

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ öndeki
aracĘ algĘlayĘp izleyerek veya yolda bulunan bir yayayĘ veya bisikletliyi algĘlayarak
sürücüyü bir uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile
bir çarpĘĲmanĘn an meselesi olduĒu konusunda uyaracak ve gerekirse acil Irenleme
yapacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
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OCN7060111

KavĲakta DönüĲ Ionksiyonu kavĲakta sinyal vererek sola dönüĲ sĘrasĘnda acil Irenleme yaparak yan Ĳeritte yaklaĲan araç ile
çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ olur.

07
$OJĘODPDVHQVµU»

DÔKKAT

OCN7060030

OCN7060029

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ
[2@: Ön radar

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
gruEunu sökmeyiniz ve sensör gruEuna KerKangi Eir darEe vurmayĘnĘz
ś AlgĘlama sensörleri deĒiĲir ya da tamir
edilirse aracĘn +YUNDAI yetkili servisi
tarafĘndan gözden geçirilmesini öneririz
ś ASLA ön cama KerKangi Eir aksesuar
veya çĘkartma takmayĘnĘz ve ön camĘ
renklendirmeyiniz
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘ kuru tutmaya çok
dikkat ediniz
ś ASLA gösterge paneli üzerine KerKangi Eir yansĘtĘcĘ nesne (Eeyaz kaĒĘt
ayna giEi) yerleĲtirmeyiniz +erKangi
Kafif Eir yansĘma sistemin düzgün çalĘĲmasĘnĘ engelleyeEilir
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka çerçevesi veya çĘkartma film veya tampon korumasĘ giEi Eir nesne yerleĲtirmeyiniz
ś Ön radarĘ ve kapaĒĘnĘ daima temiz tutunuz ve Eu parçalarĘn üzerinde kir ve
kalĘntĘ Eirikmesine izin vermeyiniz
AracĘ yalnĘzca yumuĲak Eir Eezle yĘkayĘnĘz Sensöre veya sensör kapaĒĘna
tazyikli su püskürtmeyiniz
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ś Radara veya radar çevresine gereksiz kuvvet uygulanmasĘ durumunda
gösterge panelinde uyarĘ mesaMĘ görünmese de Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ doĒru Eir Eiçimde çalĘĲmayaEilir AracĘn +YUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz
ś +asar görmüĲ ön radar kapaĒĘnĘ onarmak veya deĒiĲtirmek için yalnĘzca
oriMinal parçalar veya aracĘnĘz için Eelirtilen muadil parçalarĘ kullanĘnĘz Ön
radar kapaĒĘnĘ EoyamayĘnĘz

)onksiyon ayarlarĘ
6LVWHPIRQNVL\RQODUĘQĘD\DUODPD

OBC3070137TU

6UúHPQL\HWL
FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
SürüĲ emniyeti seçeneĒini seçiniz veya
seçimini kaldĘrĘnĘz.
- 'Etkin Asistan' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ ve
direksiyon titreĲimi ile sürücüyü uyarĘr.
Frenleme yardĘmĘ veya direksiyon yardĘmĘ (varsa) çarpĘĲma riskine baĒlĘ olarak
uygulanacaktĘr.
- 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ ve
direksiyon titreĲimi ile sürücüyü uyarĘr.
Frenleme ve direksiyon desteĒi (varsa)
saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse sistem kapanacaktĘr.
uyarĘ lambasĘ
Gösterge panelinde
yanar.
Sürücü Ayarlar menüsünden Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ AÇIKKAPALI durumunu izleyebilir. Sistem devredeyken
uyarĘ lambasĘ sönmüyorsa sistemin
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol edilmesini öneririz.
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07
UYARI
0otor Ker çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda )CA (Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) da daima
etkinleĲir 0otor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir

DÔKKAT
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme ve
direksiyon yardĘmĘ (varsa) saĒlanmaz
ś SürüĲ emniyeti ayarlarĘ Temel fonksiyon ve KavĲakta DönüĲ fonksiyonunu içerir

%ilgilendirme
(6& 2)) G÷PHVL  VDQL\HGHQ X]XQ VUH
EDVÕOÕ WXWXODUDN (6& GHYUH GÕúÕ EÕUDNÕOGÕ÷ÕQGD gQ dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPFÕVÕ
RWRPDWLN RODUDN NDSDQÕU *|VWHUJH SDQHOLQGH X\DUÕODPEDVÕ\DQDU

OCN7071093TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ için ilk
uyarĘ etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
7HPHOIRQNVL\RQ
)RQNVL\RQX\DUÕVÕYHNRQWURO
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn temel Ionksiyonu çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ
olarak uyarĘ vermek ve aracĘn kontrolünü
saĒlamaktĘr: 'ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ' 'Acil Frenleme' ve 'AracĘ durdurma ve Iren kontrolünü sonlandĘrma'.
OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś Yine de UyarĘ ZamanlamasĘ için Normal seçilmiĲ olsa Eile eĒer öndeki
araç aniden durursa ilk uyarĘnĘn devreye girme süresi geç olmayaEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ ]DPDQODPDVÕYH8\DUÕVHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕ
NRUXQXU
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OCN7071028TU

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ

ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
'ÇarpĘĲma uyarĘsĘ' mesaMĘ görünür sesli
uyarĘ duyulur.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda
sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a180
kmsaat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a85 kmsaat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś EĒer œEtkin asistanŔ seçilirse Irenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.

07

OBC3070003TU

Acil frenleme

ś Acil Irenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde 'Acil
Irenleme' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Önde bir aracĘn algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a75
kmsaat aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
ś Önde bir yaya veya bisikletlinin algĘlanmasĘ durumunda sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ
yaklaĲĘk 10a65 kmsaat aralĘĒĘndayken
çalĘĲĘr.
ś Acil Irenleme durumunda öndeki araç
veya yaya veya bisikletli ile çarpĘĲmayĘ
önlemek için Irenleme yüksek Irenleme gücüyle desteklenir.

OBC3070004TU

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma

ś Acil Irenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman gösterge panelinde 'Dikkatli sürün' uyarĘ mesaMĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün Iren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil Irenleme
ile durdurulduktan sonra Iren kontrolü
sonlanĘr.
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.DYĲDNWD'µQ»Ĳ)RQNVL\RQX YDUVD
6LVWHPX\DUÕVÕYHNRQWURO
KavĲakta DönüĲ Ionksiyonu çarpĘĲma
düzeyine göre sürücüyü uyarĘr ve aracĘ
kontrol eder: 'ÇarpĘĲma uyarĘsĘ' 'Acil Irenleme' ve 'AracĘ durdurma ve Iren kontrolünü sonlandĘrma'

OCN7071126TU

Acil frenleme

OCN7071124TU

ÇarpĘĲma uyarĘsĘ

ś Sürücüyü bir çarpĘĲma riskine karĲĘ
uyarmak amacĘyla gösterge panelinde
'ÇarpĘĲma uyarĘsĘ' mesaMĘ görünür sesli
uyarĘ duyulur.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a30
kmsa. yaklaĲan aracĘn KĘzĘ ise yaklaĲĘk
30a70 kmsa. arasĘnda olduĒunda çalĘĲĘr.
ś EĒer œEtkin asistanŔ seçilirse Irenleme
yardĘmĘ yapĘlabilir.
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ś Acil Irenleme yapĘlacaĒĘnĘ sürücüye
bildirmek için gösterge panelinde 'Acil
Irenleme' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sesli
uyarĘ verilir.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 10a30
kmsa. yaklaĲan aracĘn KĘzĘ ise yaklaĲĘk
30a70 kmsa. arasĘnda olduĒunda çalĘĲĘr.
ś Acil Irenleme durumunda yaklaĲan
araç ile çarpĘĲmayĘ önlemek için Irenleme yüksek Irenleme gücüyle desteklenir.

%ilgilendirme
6UFNROWX÷XVROGD\VD.DYúDNWD'|Qú
IRQNVL\RQX\DOQÕ]FDVUFVRODG|QHUNHQ
GHYUH\HJLUHU6UFNROWX÷XVD÷GD\VDEX
IRQNVL\RQ \DOQÕ]FD VD÷D G|QúWH GHYUH\H
JLUHU

07
UYARI

OBC3070004TU

AracĘ durdurma ve fren kontrolünü
sonlandĘrma

ś Acil Irenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman gösterge panelinde 'Dikkatli sürün' uyarĘ mesaMĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün Iren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil Irenleme
ile durdurulduktan sonra Iren kontrolü
sonlanĘr.

ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś Etkin asistan veya YalnĘzca uyarĘ seçili durumdayken ESC O)) düĒmesi 3
saniyeden uzun süre EasĘlĘ tutularak
ESC devre dĘĲĘ EĘrakĘldĘĒĘnda Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ otomatik
olarak devre dĘĲĘ kalĘr %u durumda
sistem Ayarlar menüsünden ayarlanauyarĘ
maz ve gösterge panelinde
lamEasĘ yanar %u normal Eir durumdur ESC ESC O)) düĒmesine EasĘlarak açĘlĘrsa Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ son ayarĘ korur
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ker
durumda devreye girmez ve tüm çarpĘĲmalarĘ önleyemez
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr
Sadece Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘna güvenmeyiniz %unun yerine
güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna EasĘnĘz
veya aracĘ durdurunuz
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
sistemini insanlar Kayvanlar nesneler
vs üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak
kullanmayĘnĘz %u durum ciddi Eir yaralanmaya veya ölüme seEeEiyet vereEilir
ś EĒer sürücü Eir çarpĘĲmayĘ önlemek
için frene Easarsa )CA (Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi devreye
girmeyeEilir
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ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sürücüyü geç uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak yolcularĘn yaralanmasĘna ve serEest Kalde Eulunan nesnelerin Kareket
etmesine yol açaEilir Emniyet kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serEest Kalde
Eulunan nesneleri daima güvenli Ĳekilde tutunuz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ
verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayaEilirsiniz
ś Yol ve çevre koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ düzgün çalĘĲmayaEilir veya gerekmediĒi
Kalde devreye gireEilir

UYARI
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Eir
proElem olsa daKi aracĘn temel frenleme performansĘ normal Eir Ĳekilde
çalĘĲĘr
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla EastĘĒĘnda sistemin
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar
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DÔKKAT
ś Öndeki ve çevredeki aracĘn yaya ve
Eisikletlinin durumuna EaĒlĘ olarak
Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn
çalĘĲma KĘz aralĘĒĘ azalaEilir Sistem
sadece sürücüyü uyaraEilir veya sistem çalĘĲmayaEilir
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ yaklaĲan aracĘn durumu sürüĲ yönü KĘz
ve çevreye göre risk düzeyini deĒerlendirerek Eelirli koĲullarda devreye
girer

%ilgilendirme
dDUSÕúPDQÕQPXKWHPHOROGX÷XELUGXUXPGD VUFQQ \DSWÕ÷Õ IUHQOHPH \HWHUVL]
ROGX÷X ]DPDQ gQ dDUSÕúPD gQOHPH<DUGÕPFÕVÕIUHQOHPH\HGHVWHNRODELOLU

07
)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070141TU
OBC3070140TU

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn doĒru
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda 'Ön
taraI emniyetini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘM
ve
görünür ve gösterge panelinde
uyarĘ lambalarĘ yanar. Sistemin HY8NDAI
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

OBC3070142TU

Ön görüĲ kamerasĘnĘn bulunduĒu ön cam
ön radar kapaĒĘ sensör kar veya yaĒmur
gibi yabancĘ bir maddeyle kaplĘ olduĒunda algĘlama perIormansĘ düĲebilir ve Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ geçici olarak sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda 'Ön taraI emniyeti sistemleri
etkisizleĲtirildi. Kamera görüĲ alanĘ engellendi' uyarĘ mesaMĘ veya 'SürüĲ emniyeti
sistemleri etkisizleĲtirildi. Radar engellendi' uyarĘ mesaMĘ görünür ve gösterge
ve
uyarĘ lambalarĘ yanar.
panelinde
Sistem kar yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan
kontrol edilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesaMĘ veya
uyarĘ lamEasĘ görünmese daKi )CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) düzgün çalĘĲmayaEilir
ś 0otor çalĘĲĘr duruma getirildikten
sonra KerKangi Eir nesne veya aracĘn
algĘlanmadĘĒĘ alanlarda (örn açĘk arazi) Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
()CA) doĒru çalĘĲmayaEilir

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ normal çalĘĲmayabilir veya sistem
beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etraIĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etraIĘndaki sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś RenklendirilmiĲ Iilm çekilmiĲ veya kaplanmĘĲ ön cam KasarlĘ cam veya yabancĘ materyalin (etiket böcek vb.) engellemesi ile kamera lensi kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda donmuĲsa
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś YoĒun yaĒmur kar veya siste sürüĲ
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲ
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ś AracĘnĘz çekiliyor
ś OrtamĘn Iazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś EtraI örneĒin bir tünel vd. gibi çok karanlĘk
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk örneĒin bir tünele girerken veya çĘkarken olduĒu gibi
aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve Iarlar açĘk ya da
canlĘ deĒil
ś BuKar duman veya gölgede sürüĲ
ś AracĘn yayanĘn veya bisikletlinin yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki araç bir otobüs aĒĘr kamyon
sĘra dĘĲĘ biçimli yük taĲĘyan bir kamyon
treyler vd.
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok stop
lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde yerleĲtirilmiĲ vd.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya canlĘ deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘ küçük veya araç
normal görünmüyor örneĒin araç yana
yatmĘĲ devrilmiĲ veya aracĘn yanĘ görünüyor vd.
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir araç yaya veya
bisikletli çĘkarsa
ś Ön radarĘn etraIĘndaki tampon darbe
almĘĲ Kasar görmüĲ veya ön radar yerinde deĒil
ś Ön radarĘn etraIĘndaki sĘcaklĘk yüksek
veya düĲük

07
ś Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda (örn. çöl çayĘrlĘk banliyö vd.) sürüĲ
ś ÔnĲaat bölgesi demiryolu vb. gibi metal nesnelerin bulunduĒu alanlarĘn yakĘnĘnda sürerken
ś YakĘnda bir korkuluk yandaki araç vd.
gibi ön radarda çok iyi yansĘyan bir
madde var
ś Öndeki bisiklet ön radarĘ yansĘtmayan
bir malzemeden yapĘlmĘĲsa
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne taraIĘndan engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok Iazla veya düĲük
ś Öndeki araç bir çarpĘĲmayĘ önlemek
için sizin aracĘnĘzĘn aksi yönüne direksiyon kĘrĘyor
ś Önde bir araç varken aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ
ś ìeritten ayrĘlĘyor veya Ĳeride geri dönüyorsunuz
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etraIĘnda dönüyorsunuz
ś Öndeki aracĘn alĘĲĘlmadĘk bir biçimi var
ś Öndeki araç yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ
aĲaĒĘ sürüyor

ś EĒer bir yaya veya bisikletli eĒiliyorsa
veya tam dik Ĳekilde yürümüyorsa tam
olarak tespit edilemez
ś YayanĘn veya bisikletlinin üzerinde yaya
veya bisikletli olarak algĘlanmasĘnĘ zorlaĲtĘracak giysi veya ekipmanlar olursa

OADAS044

ś Öndeki yaya veya bisikletli çok KĘzlĘ Kareket ediyorsa
ś Öndeki yaya veya bisikletli kĘsa boyluysa veya eĒilmiĲse
ś Öndeki yayanĘn veya bisikletlinin Kareket kabiliyeti kĘsĘtlĘysa
ś Öndeki yaya veya bisikletli sürüĲ yönüne dik Kareket ediyorsa
ś Önde çok sayĘda yaya bisikletli veya
büyük bir kalabalĘk varsa
ś Yaya arka planĘn içine karĘĲarak yayanĘn
Iark edilmesini zorlaĲtĘran giysiler giyiyorsa
ś YayanĘn veya bisikletlinin çevresindeki
benzer Ĳekilli yapĘlardan ayĘrt edilmesi
zor ise
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ś KavĲak yakĘnĘndaki bir yaya bisikletli
traIik iĲaretleri binalar vs. yanĘndan
geçiyorsanĘz
ś Park yerinde sürüĲ
ś Bilet giĲesi inĲaat alanĘ stabilize yollar
kĘsmi kaplamalĘ yollar muntazam olmayan yollar KĘz kasisleri vs. üzerinden
geçerken
ś EĒimli kavisli vd. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük anormal lastik basĘncĘ vd. nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük veya
Iazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn Iazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga giriĲimi varsa

UYARI
ś ViraMda sürüĲ sĘrasĘnda

OADAS014

OADAS016

OADAS018

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
sensörlerin performansĘnĘ olumsuz
etkileyen viraMlĘ yollarda önünüzdeki
araçlarĘ yayalarĘ veya Eisikletlileri algĘlamayaEilir %u gerektiĒinde uyarĘ
frenleme yardĘmĘ olmamasĘna yol açaEilir
ViraMlĘ Eir yolda sürüĲ sĘrasĘnda güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi
saĒlamak üzere aracĘ yönlendiriniz ve
KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna
EasĘnĘz
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07
ś EĒimde sürüĲ

OADAS015
OADAS012

OADAS017

OADAS019

ViraMlĘ Eir yolda giderken Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ yan Ĳeritteki veya
Ĳeridin dĘĲĘndaki Eir aracĘ yayayĘ veya
Eisikletliyi kendi Ĳeridinde olarak algĘlayaEilir
%u durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyaraEilir ve fren yapaEilir
Daima aracĘn etrafĘndaki trafik koĲullarĘnĘ kontrol ediniz

OADAS010

OADAS011

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ sensörlerin performansĘnĘ olumsuz etkileyen yokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ
yollarda önünüzdeki araçlarĘ yayalarĘ
veya Eisikletlileri algĘlamayaEilir
%u gereksiz uyarĘya frenleme yardĘmĘna ya da gerektiĒinde uyarĘ frenleme yardĘmĘ olmamasĘna yol açaEilir
AyrĘca ileride aniden Eir araç yaya
veya Eisikletli algĘlandĘĒĘnda araç aniden yavaĲlayaEilir
YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ seyir
Kalindeyken gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere
aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve sürüĲ KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz
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ś ìerit deĒiĲtirme

OADAS031
OADAS030

[A@ : AracĘnĘz [B@: ìerit deĒiĲtiren araç

%ir araç yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan
algĘlanmaz Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ĳeritler arasĘnda ani geçiĲler
yapan Eir aracĘ Kemen algĘlamayaEilir
%u durumda güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse
güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz
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[A@ : AracĘnĘz [B@: ìerit deĒiĲtiren araç
[C@: AynĘ Ĳeritte araç

Önünüzdeki Eir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ artĘk önünüzde olan yeni aracĘ
Kemen algĘlamayaEilir %u durumda
güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için
fren pedalĘna EasĘnĘz

07
ś Araç algĘlama

UYARI

OCN7060136

EĒer önünüzdeki araçta kaEinden arkaya doĒru dĘĲarĘ çĘkan Eir yük varsa
veya önünüzdeki aracĘn yerden yüksekliĒi daKa fazlaysa daKa fazla dikkat gerekir )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) araçtan dĘĲarĘ çĘkan yükü
algĘlamayaEilir %u giEi durumlarda
arkadaki nesne ile aranĘzda güvenli Eir
frenleme mesafesi muKafaza ediniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere aracĘnĘzĘ yönlendiriniz ve KĘzĘnĘzĘ
düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz

ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘnĘn kapatĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ araçlara yayalara ve Eisikletlilere Eenzer
Ĳekil veya özelliklerde nesnelerin algĘlanmasĘ durumunda da devreye gireEilir
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) sistemi Eisikletleri motosikletleri
veya valiz market araEalarĘ ya da EeEek araEalarĘ giEi daKa küçük tekerlekli nesneleri tespit etmek üzere tasarlanmamĘĲtĘr
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ güçlü elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ) araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ
kamerasĘ EaĲlatĘldĘktan sonraki 15 saniye Eoyunca çalĘĲmayaEilir
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ìERÔTTE TUTMA YARDIMCISI ǣLKAǤ ǣVARSAǤ
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ belirli bir KĘzĘn
üzerinde seyrederken Ĳerit çizgilerinin
(veya yol kenarlarĘnĘn) algĘlanmasĘnĘ saĒlamak üzere tasarlanmĘĲtĘr. Sistem sürücünün dönüĲ sinyali vermeden Ĳeritten
ayrĘlmasĘ durumunda sürücüyü uyarĘr ve
aracĘn Ĳeritten ayrĘlmasĘnĘ önlemek için
sürücüye otomatik olarak yardĘmcĘ olur.

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7071034TU

OCN7060030

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ

Ön görüĲ kamerasĘ Ĳerit çizgilerini (veya
yol kenarlarĘnĘ) algĘlamak için bir algĘlama
sensörü olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz

ùHULW*YHQOL÷L
FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
ìerit GüvenliĒi seçeneĒini seçiniz veya
seçimini kaldĘrĘnĘz.
- 'ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ' seçeneĒi
seçilirse Ĳeritten çĘkma algĘladĘĒĘnda
sistem aracĘn Ĳeridinden çĘkmasĘnĘ önlemek için sürücünün aracĘ yönlendirmesine yardĘm eder.
- 'œìeritten AyrĘlma 8yarĘsĘ' seçilirse Ĳeritten çĘkma algĘlandĘĒĘnda Ionksiyon
sesli bir uyarĘ ve direksiyonda titreĲim
ile sürücüyü uyarĘr. Sürücünün aracĘ
yönlendirmesi gerekir.
- œKapalĘŔ seçilirse sistem kapanacakgösterge
tĘr. Gösterge panelinde
lambasĘ söner.

UYARI
ś œìeritten AyrĘlma UyarĘsĘ seçilirse
yönlendirme yardĘmĘ saĒlanmaz
ś ìeridin ortasĘnda sürüĲ sĘrasĘnda ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ direksiyonu
kontrol etmez
ś KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker
zaman çevresine dikkat etmesi ve aracĘ yönlendirmesi gerekir
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07
)RQNVL\RQXQDoÕOPDVÕYHNDSDWÕOPDVÕ

%ilgilendirme
0RWRU KHU oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD ùHULWWH 7XWPD
<DUGÕPFÕVÕ GD HWNLQOHúLU *|VWHUJH SDQH J|VWHUJH ODPEDVÕ
OLQGH EH\D] UHQNOL
\DQDU
ùHULWWH7XWPD<DUGÕPFÕVÕHWNLQGXUXPGD\NHQVLVWHPLGHYUHGÕúÕEÕUDNPDNLoLQùHULWWH
6Uú<DUGÕPFÕVÕG÷PHVLQLEDVÕOÕWXWXQX]

OCN7060033

ś Avrupa Avustralya ve Rusya Kariç
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma ON konumundayken ìerit Emniyeti düĒmesine
basĘldĘĒĘnda Ionksiyon etkinleĲir ve gösbeterge panelinde beyaz gösterge
lirir.
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ AÇIK konumdayken ìerit emniyeti düĒmesine basarsanĘz
Ionksiyon kapanĘr.

%ilgilendirme
ś 0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD ùHULWWH
7XWPD<DUGÕPFÕVÕVRQD\DUÕNRUXQXU
ś ùHULWWH7XWPD<DUGÕPFÕVÕùHULWHPQL\HWL
G÷PHVL\OHNDSDWÕOGÕ÷ÕQGDùHULWHPQL\HWLD\DUODUÕGDNDSDQDFDNWÕU

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ ses düzeyini
'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

OCN7060087

ś Avrupa Avustralya ve Rusya için
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma OFF'dan ON
konumuna getirilirse Ionksiyon açĘlĘr ve
gösterge panelinde beyaz gösterge
belirir.
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ AÇIK konumdayken direksiyon üstünde yer alan ìerit emniyeti düĒmesine basĘlĘ tutarsanĘz Ionksiyon kapanĘr.
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQX\DUĘVĘYHNRQWURO»
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ ìeritten AyrĘlma
8yarĘsĘ ve ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ ile sürücüyü uyarĘr ve aracĘn kontrolünü saĒlar.

OCN7060034

OCN7060035

ùHULWWHQ$\UÕOPD8\DUÕVÕ
ś AracĘn önündeki planlanan Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘ sürücüye bildirmek için göstergösterge panelinde yeĲil renkli
ge lambasĘ yanĘp söner. AracĘn kaydĘĒĘ
yöne baĒlĘ olarak gösterge panelinde
Ĳerit çizgisi yanĘp söner ve sesli uyarĘ
verilir.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 60a200
kmsaat aralĘĒĘndayken devreye girer.
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ùHULWWH7XWPD<DUGÕPFÕVÕ
ś AracĘn önündeki planlanan Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘ sürücüye bildirmek için göstergösterge
ge panelinde yeĲil renkli
lambasĘ yanĘp söner ve direksiyon aracĘ
Ĳeridin içinde tutmak için gerekli ayarlamalarĘ yapar.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ yaklaĲĘk 60a200
kmsaat aralĘĒĘndayken devreye girer.

OCN7071035TU

(OOHUGLUHNVL\RQGDGH÷LOX\DUÕVÕ
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç
saniye çekmesi durumunda 'Direksiyonu
bĘrakmayĘn' (Ellerinizi direksiyona yerleĲtirin) uyarĘ mesaMĘ görünür ve kademeli
olarak sesli uyarĘ verilir.

07
UYARI
ś Direksiyon simidinin çok sĘkĘ tutulmasĘ
veya Eelirli Eir dereceden fazla çevrilmiĲ olmasĘ durumunda direksiyon
desteĒi saĒlanamayaEilir
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Ker zaman
devrede olmaz AracĘ Ker zaman kendi Ĳeridinde tutmak ve güvenli Ĳekilde
yönlendirmek sürücünün sorumluluĒundadĘr
ś Yol koĲullarĘna EaĒlĘ olarak Eller direksiyonda deĒil uyarĘ mesaMĘ geç verileEilir SürüĲ sĘrasĘnda elleriniz daima direksiyon simidinde EulunmalĘdĘr
ś Direksiyon simidi Kafif Eir Ĳekilde tutuluyorsa sistem sürücünün ellerinin
direksiyonda olduĒunu algĘlamadĘĒĘ
için Eller direksiyonda deĒil uyarĘ
mesaMĘ görüneEilir
ś Direksiyon simidine KerKangi Eir oEMe
takarsanĘz Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ özelliĒi düzgün çalĘĲmayaEilir

%ilgilendirme
ś %LOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL IRQNVL\RQODUÕQ D\DUODQPDVÕ\OD LOJLOL GDKD GHWD\OÕ
ELOJL LoLQ  E|OPGHNL $UDo$\DUODUÕ
NÕVPÕQDEDNÕQ
ś ùHULW oL]JLOHUL YH\D \RO NHQDUODUÕ  DOJÕODQGÕ÷ÕQGD J|VWHUJH SDQHOLQGHNL úHULW
oL]JLOHUL JULGHQ EH\D]D G|QHU YH \HúLO
J|VWHUJHODPEDVÕ\DQDU
UHQNOL

ìerit algĘlanmadĘ
Ǵ
A Tipi

Ǵ
B Tipi

OCN7060034


ìerit algĘlandĘ
Ǵ
A Tipi

OCN7060039

OCN7060035

Ǵ
B Tipi

OCN7060037

ś $UDFÕQ NXPDQGDVÕ ùHULWWH 7XWPD <DUGÕPFÕVÕ WDUDIÕQGDQ \DSÕOVD ELOH VUF
GLUHNVL\RQXNXPDQGDHGHELOLU
ś 'LUHNVL\RQ VLPLGL ùHULWWH 7XWPD <DUGÕPFÕVÕ WDUDIÕQGDQ NRQWURO HGLOGL÷LQGH
GHVWHNOHQPHGL÷L GXUXPD QD]DUDQ GDKD
D÷ÕUYH\DKDILIKLVVHGLOHELOLU
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)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar
)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OCN7071036TU

ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘnĘn doĒru bir
biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda 'LKA
(ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ) sistemini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür ve gösterge
gösterge lambasĘ yapanelinde sarĘ
nar. Bu durumda sistemin HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘnĘ kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr Sadece sisteme güvenerek teKlikeli araç
kullanmayĘnĘz
ś Yol koĲullarĘ ve çevreye EaĒlĘ olarak
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ devre dĘĲĘ
kalaEilir veya düzgün çalĘĲmayaEilir
SürüĲ sĘrasĘnda daima dikkatli olunuz
ś ìeridin düzgün Eir Eiçimde algĘlanmamasĘ durumunda Sistem SĘnĘrlamalarĘ Eölümüne EakĘnĘz
ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle ìeritte Tutma
YardĘmcĘsĘnĘn devre dĘĲĘ EĘrakĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz
ś Yüksek KĘzlarda sürüĲ sĘrasĘnda direksiyon kontrol edilmez Sürücü sistemi
kullanĘrken KĘz sĘnĘrlarĘna daima uymalĘdĘr
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ uyarĘ mesaMĘ
görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ uyarĘ sesini duyamayaEilirsiniz
ś Direksiyon simidine Eir nesne takarsanĘz direksiyona gerekli destek saĒlanamayaEilir
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya ön görüĲ kamerasĘ EaĲlatĘldĘktan sonraki 15 saniye Eoyunca
çalĘĲmayaEilir

07
ś ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Ĳu durumlarda çalĘĲmayaEilir
- DönüĲ sinyali veya dörtlü flaĲör sistemi etkin ise
- Sistem devreye girdiĒinde veya Eir
Ĳerit deĒiĲtirdikten sonra araç Ĳeridin ortasĘndan sürülüyorsa
- ESC (Elektronik Denge Kontrolü)
veya VS0 (Araç Denge Yönetimi) aktif ise
- Araç keskin Eir viraMĘ dönüyorsa
- AracĘn KĘzĘ 55 km/saatten az veya
21 km/saatten fazla ise
- Araç keskin Ĳerit deĒiĲiklikleri yaparsa
- Araç aniden fren yaparsa

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Ĳu durumlarda
normal veya beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĲaĒĘdaki nedenlerle Ĳerit kirlenmiĲ
veya zor ayĘrt edilir durumdaysa
- ìerit çizgileri (veya yol kenarĘnĘn) yaĒmur kar kir yaĒ vs. ile kaplĘysa
- ìerit çizgisinin (veya yol kenarĘnĘn)
rengi yoldan ayĘrt edilebilir deĒilse
- Yolda (veya yol kenarlarĘnda) Ĳerit
veya çizgilerin (ya da yol kenarlarĘnĘn)
çevresinde Ĳerit iĲaretlerine (veya yol
kenarĘna) benzeyen izler varsa

ś
ś
ś
ś
ś
ś
ś
ś
ś

- ìerit çizgileri (veya yol kenarĘnĘn) belirsiz veya zarar görmüĲse
- ìerit çizgisi (veya yol kenarĘ) orta çizgi aĒaç korkuluk gürültü bariyerleri
vb. taraIĘndan gölgelenmiĲse
Yolda ikiden Iazla Ĳerit çizgisinin (veya
yol kenarĘnĘn) olmasĘ
ìerit sayĘsĘ artĘyor veya azalĘyor ya da
Ĳerit çizgileri (veya yol kenarlarĘ) kesiĲiyorsa
ìerit çizgileri (veya yol kenarlarĘ) karĘĲĘk
olduĒunda veya inĲaat alanĘ içinde kaldĘĒĘnda
=igzag Ĳeritler yaya geçitleri ve yol iĲaretleri gibi yol çizgileri varsa
KavĲak civarĘnda Ĳerit çizgileri aniden
kayboluyorsa
ìerit veya yol geniĲliĒi çok geniĲ veya
çok dar ise
ìeritsiz bir yol kenarĘ varsa
Yol üzerinde giĲe kaldĘrĘm vs. gibi bir
sĘnĘr yapĘsĘ varsa
Öndeki araca olan mesaIe Iazla kĘsa
veya öndeki araç Ĳerit çizgisini (veya yol
kenarĘnĘ) kapatĘyor ise

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki
ŕ)CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ
konusuna EakĘnĘz
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KÖR NOKTA ARPIìMA UYARISI ǣ%C:Ǥ ǣVARSAǤ
Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Sistemi yaklaĲan araçlarĘn algĘlanarak sürücünün kör
noktasĘndan izlenmesini ve olasĘ çarpĘĲmalarĘn uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile sürücüye bildirilmesini saĒlamak için tasarlanmĘĲtĘr.

OHY059002

Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Sistemi kör
noktadan yüksek KĘzda yaklaĲan araçlarĘn
algĘlanmasĘnĘ ve sürücüye bildirilmesini
saĒlar.
OHY059001

Kör Nokta ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ Sistemi kör
noktada bir araç olduĒunun algĘlanmasĘnĘ
ve sürücüye bildirilmesini saĒlar.

DÔKKAT
AlgĘlama aralĘĒĘ aracĘnĘzĘn KĘzĘna EaĒlĘ
olarak deĒiĲeEilir Yine de yüksek KĘzda
geçmeniz durumunda kör noktada araç
olsa daKi sistem sizi uyarmayaEilir
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DÔKKAT
UyarĘ zamanlamasĘ yüksek KĘzla yaklaĲan aracĘn KĘzĘna EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH .|U 1RNWD dDUSÕúPD
8\DUÕVÕ.|U1RNWD(PQL\HW6LVWHPLRODUDN
LIDGHHGLOHFHNWLU
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$OJĘODPDVHQVµU»

ś EĒer tampon deĒiĲtirilmiĲ veya arka
köĲe radarĘnĘn etrafĘ Kasar görmüĲ ya
da EoyanmĘĲsa sistem düzgün çalĘĲmayaEilir
ś EĒer Eir römork portEagaM vd takĘlmĘĲsa araka köĲe radarĘnĘn performansĘnĘ olumsuz etkileyeEilir veya sistem çalĘĲmayaEilir

DÔKKAT
OCN7060046

[1@ : Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Arka köĲe radarĘnĘ veya radar gruEunu
asla sökmeyiniz veya üzerine vurmayĘnĘz
ś Arka köĲe radarlarĘ deĒiĲtirilmiĲ veya
onarĘlmĘĲsa aracĘn +YUNDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz
ś Arka köĲe radarĘna veya yakĘnĘna Eir
darEe gelirse gösterge panelinde
uyarĘ mesaMĘ verilmese Eile Kör Nokta
Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir Sistemin +YUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz
ś Arka köĲe radarĘnĘn EulunduĒu arka
tamponu onarmak için sadece oriMinal
parçalarĘ veya aracĘnĘz için Eelirtilen
muadil parçalarĘ kullanĘnĘz
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka çerçevesi veya çĘkartma film veya tampon korumasĘ giEi Eir nesne yerleĲtirmeyiniz

Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7071037TU

.|U1RNWD(PQL\HWL
FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Kör nokta emniyeti seçeneĒini seçiniz
veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ ile
sürücüyü uyarĘr.
- œKapalĘŔ seçilirse sistem kapanacaktĘr.

7-39

Sürücü yardĘmĘ sistemi

OBC3070146TU

Sistem kapalĘyken motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda gösterge panelinde œKör nokta
emniyet sistemi KapalĘŔ mesaMĘ görünür.
AyarĘ 'KapalĘ' konumundan 'YalnĘzca uyarĘ' konumuna geçirmeniz durumunda dĘĲ
dikiz aynasĘndaki uyarĘ lambasĘ üç saniye
yanĘp söner.
AyrĘca motor çalĘĲĘr durumdayken sistem
'YalnĘzca uyarĘ' konumuna geçirildiĒinde
dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ lambasĘ üç saniye yanĘp söner.

UYARI
KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve aracĘ
yönlendirmesi gerekir

%ilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD.|UQRNWD
HPQL\HWVLVWHPLVRQD\DUÕNRUXU
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OCN7071093TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
Sistemin çalĘĲmasĘ
6LVWHPX\DUĘVĘ

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Kör nokta emniyeti sistemi ses düzeyini
'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Kör Nokta Emniyet Sisteminin tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œNormalŔ seçilmiĲ olsa Eile araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk uyarĘnĘn devreye girmesi
geç görüneEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

OCN7060116

$UDoDOJÕODPD
ś Sürücüyü bir araç algĘlandĘĒĘnda uyarmak amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ yanar.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ 20 kmsaatin üstünde ve kör noktadaki aracĘn KĘzĘ 10
kmsaatin üstünde olduĒunda devreye
girer.
dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AlgĘlanan aracĘn yönünde dönüĲ sinyali
verildiĒinde çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girer.
ś Ayarlar menüsünden 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi durumunda
çarpĘĲma uyarĘsĘ aracĘnĘz kör noktadaki
aracĘn algĘlandĘĒĘ Ĳeride yaklaĲtĘĒĘnda
devreye girer.
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ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś DönüĲ sinyali kapandĘĒĘnda veya Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘzda çarpĘĲma uyarĘsĘ iptal
olur ve sistem araç algĘlama durumuna
geri döner.

UYARI
ś Arka köĲe radarĘnĘn algĘlama menzili
standart yol geniĲliĒine göre EelirlendiĒinden dar yollarda sistem iki yan
Ĳeritteki diĒer araçlarĘ algĘlayĘp sizi
uyaraEilir %unun aksine geniĲ Eir yolda sistem yan Ĳeritte giden Eir aracĘ
algĘlamayaEilir ve sizi uyarmayaEilir
ś Dörtlü flaĲör yanĘyorken dönüĲ sinyali
çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye girmez

%ilgilendirme
(÷HU VUF NROWX÷X VRO WDUDIWD\VD VROD
G|QG÷Q]GHoDUSÕúPDX\DUÕVÕYHULOHELOLU
6RO úHULWWHNL DUDoODUOD X\JXQ ELU PHVDIH\L
NRUX\XQX](÷HUVUFNROWX÷XVD÷WDUDIWD\VDVD÷DG|QG÷Q]GHoDUSÕúPDX\DUÕVÕYHULOHELOLU6D÷úHULWWHNLDUDoODUODX\JXQ
ELUPHVDIH\LNRUX\XQX]
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UYARI
Kör nokta emniyeti sistemini kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Kör Nokta Emniyet Sistemi uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise Kör
nokta emniyeti sisteminin uyarĘ sesini
duyamayaEilirsiniz
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Kör Nokta Emniyet sistemi sürücüyü
geç uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir
ś Sürücü Ker zaman aracĘn kontrolünü
muKafaza etmelidir Kör Nokta Emniyet sistemine EaĒlĘ kalmayĘn Güvenli
Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak
için fren pedalĘna EasĘnĘz veya aracĘ
durdurunuz

07
)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070147TU
OBC3070148TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün bir
biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge panelinde 'Kör nokta emniyet sistemini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür
ve sistem otomatik olarak kapanĘr veya
sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr. Sistemin HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini
öneririz.

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork veya
taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda algĘlama perIormansĘ düĲebilir ve Kör Nokta
Emniyet sistemi geçici olarak sĘnĘrlanabilir
veya devre dĘĲĘ kalabilir.
Bu durumda œKör Nokta Emniyet sistemi
etkisizleĲtirildi. Radar engellendi' uyarĘ
mesaMĘ gösterge panelinde görülür.
YabancĘ madde veya römork vd. kaldĘrĘlĘp motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda sistem
normal Ĳekilde çalĘĲacaktĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda gösterge panelinde œYan
ayna uyarĘ sembolünü kontrol edinŔ mesaMĘ görünür. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili Eir uyarĘ görüntülenmemesine raĒmen Kör Nokta Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmĘyor
olaEilir
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi motor çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra KerKangi
Eir cismin algĘlanmadĘĒĘ veya motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra yaEancĘ
Eir cismin algĘlama sensörünü engellediĒi alanlarda (örn açĘk arazi) doĒru
çalĘĲmayaEilir

DÔKKAT
Kör Nokta Emniyet sistemini kullanmak
için Eir römork portEagaM vd takarken
ya da veya EunlarĘ çĘkarĘrken Kör Nokta
Emniyet sistemini kapatĘn

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Kör Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś ìiddetli kar Ĳiddetli yaĒmur vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś Arka köĲe radarĘ kar yaĒmur kir vd. ile
kaplanmĘĲ.
ś Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki sĘcaklĘk yüksek veya düĲük
ś Bir karayolu (veya otoban) rampasĘnda
sürüĲ
ś DöĲenmiĲ yolda (veya dĘĲ zeminde) normalde olmamasĘ gereken metalik bir
malzeme (genellikle demiryolu inĲasĘ
sebebiyle) kalmĘĲ olabilir.
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ś AracĘn yanĘnda gürültü önleme bariyerleri korkuluklar ayĘrĘcĘ bariyerler giriĲ
bariyerleri sokak lambalarĘ iĲaretler
tüneller duvarlar vd. (çiIt binalar daKil)
gibi sabit bir engel var
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda (örn. çöl çayĘrlĘk banliyö vd.) sürüĲ
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn Iazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Yoldaki bir su birikintisi gibi Ęslak bir yol
zemininde sürüĲ
ś DiĒer araçlar aracĘnĘzĘn arkasĘna çok yakĘn seyrediyor veya diĒer araç aracĘnĘzĘn
çok yakĘnĘndan geçiyor
ś DiĒer aracĘn KĘzĘ sizi kĘsa sürede geçecek kadar yüksek
ś AracĘnĘz diĒer bir aracĘn yanĘndan geçiyor
ś AracĘnĘz Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś AracĘnĘz yanĘnĘzdaki araç ile aynĘ anda
çalĘĲmĘĲ ve KĘzlanmĘĲtĘr
ś Yan Ĳeritteki araç sizden iki Ĳerit uzaĒa
gittiĒinde veya sizden iki Ĳerit uzaktaki
bir araç Kemen yanĘnĘzdaki Ĳeride girdiĒinde.
ś Arka köĲe radarĘ etraIĘna bir römork
veya taĲĘyĘcĘ takĘlmasĘ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etraIĘndaki tampon
bir tampon çĘkartmasĘ tampon koruyucu bisiklet taĲĘma aparatĘ vd. gibi nesnelerle kapanmĘĲ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etraIĘndaki tampon
darbe almĘĲ Kasar görmüĲ veya radar
yerinden çĘkmĘĲ
ś AĒĘr yük anormal lastik basĘncĘ vd. nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük veya
Iazla

07
AĲaĒĘdaki nesneler algĘlandĘĒĘnda Kör
Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem aniden çalĘĲabilir:
ś Bir motosiklet veya bisiklet algĘlandĘĒĘnda
ś Düz yataklĘ römork gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Otobüs veya kamyon gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Bir yaya Kayvan alĘĲveriĲ arabasĘ veya
bebek puseti gibi Kareket eden bir engel algĘlandĘĒĘnda
ś Spor araba gibi yüksek olmayan bir araç
algĘlandĘĒĘnda

DÔKKAT
Ön görüĲ kamerasĘnĘn sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki
)CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
ve ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ (LKA) konularĘna EakĘnĘz

UYARI
ś ViraMda sürüĲ sĘrasĘnda

OHY059008

Kör Nokta Emniyet Sistemi viraMlĘ Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz

OHY059009

Kör Nokta Emniyet Sistemi viraMlĘ Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem aynĘ Ĳeritteki Eir aracĘ
algĘlayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
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ś Yolun EirleĲtiĒi / EölündüĒü yerlerde
sürüĲ sĘrasĘnda

ś ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken

OJX1079059

Kör Nokta Emniyet Sistemi yolun EirleĲtiĒi veya EölündüĒü noktalarda
sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir
Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
ś EĒimde sürüĲ

OCN7060050

ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken Kör Nokta Emniyet
Sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir Sistem
Ĳerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu yollardaki aracĘ tespit edemeyeEilir (örn
kavĲak alt geçitlerinde kademeli ayrĘlmĘĲ kavĲaklarda vs)
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz

UYARI

OCN7060049

Kör Nokta Emniyet Sistemi eĒimli Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem yan Ĳeritteki aracĘ tespit edemeyeEilir veya yeri veya EinayĘ
doĒru algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
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ś %ir römork veya EaĲka Eir araç çekerken Kör Nokta Emniyet sistemini mutlaka kapatĘnĘz
ś Kör nokta emniyeti sistemi güçlü
elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ
EaĲlatĘldĘktan sonraki 15 saniye Eoyunca çalĘĲmayaEilir

07
KÖR NOKTA ARPIìMAYI ÖNLEME YARDIMCISI ǣ%CAǤ
ǣVARSAǤ
Kör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ
yaklaĲan araçlarĘn algĘlanarak sürücünün
kör noktadan izlenmesini ve olasĘ çarpĘĲmalarĘn uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile sürücüye bildirilmesini saĒlamak için tasarlanmĘĲtĘr.
AyrĘca Ĳerit deĒiĲtirme veya park yerinden ileri doĒru çĘkĘĲ sĘrasĘnda çarpĘĲma
riski olmasĘ durumunda sistem Iren yaparak çarpĘĲmanĘn önlenmesini saĒlar.
OHY059002

Kör Noktada ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ kör noktadan yüksek KĘzda yaklaĲan
araçlarĘn algĘlanmasĘnĘ ve sürücüye bildirilmesini saĒlar.

DÔKKAT
UyarĘ zamanlamasĘ yüksek KĘzla yaklaĲan aracĘn KĘzĘna EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir
OHY059001

Kör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ
kör noktada bir araç olduĒunun algĘlanmasĘnĘ ve sürücüye bildirilmesini saĒlar.

DÔKKAT
AlgĘlama aralĘĒĘ aracĘnĘzĘn KĘzĘna EaĒlĘ
olarak deĒiĲeEilir Yine de yüksek KĘzda
geçmeniz durumunda kör noktada araç
olsa daKi fonksiyon sizi uyarmayaEilir
OHY059003

Ôlerideki Ĳeridi algĘlayarak Ĳerit deĒiĲtirme sĘrasĘnda Ionksiyonun kör noktadan
yaklaĲan bir araçla çarpĘĲma riski olduĒuna karar vermesi durumunda Ionksiyon
Irenleme yaparak çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ olur.
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$OJĘODPDVHQVµU»

OHY059004

Bir park yerinden ileri doĒru çĘkma sĘrasĘnda Ionksiyonun kör noktadan yaklaĲan
bir araçla çarpĘĲma riski olduĒuna karar
vermesi durumunda sistem Irenleme yaparak çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ
olur.

OCN7060030

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNLE|OPGH.|U1RNWDdDUSÕúPD\ÕgQOHPH<DUGÕPFÕVÕ.|U1RNWD(PQL\HW
6LVWHPLRODUDNLIDGHHGLOHFHNWLU
OCN7060046

[1@ : Ön görüĲ kamerasĘ
[2@ : Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś Arka köĲe radarĘnĘ veya radar gruEunu
asla sökmeyiniz veya üzerine vurmayĘnĘz
ś Arka köĲe radarĘna veya yakĘnĘna Eir
darEe gelirse gösterge panelinde
uyarĘ mesaMĘ verilmese Eile Kör Nokta
Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir Sistemin +YUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirilmesini öneririz
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07
ś Arka köĲe radarlarĘ deĒiĲtirilmiĲ veya
onarĘlmĘĲsa aracĘn +YUNDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz
ś Arka köĲe radarĘnĘn EulunduĒu arka
tamponu onarmak için sadece oriMinal
parçalarĘ veya aracĘnĘz için Eelirtilen
muadil parçalarĘ kullanĘnĘz
ś Ön radar kapaĒĘnĘn yakĘnĘna plaka çerçevesi veya çĘkartma film veya tampon korumasĘ giEi Eir nesne yerleĲtirmeyiniz
ś EĒer tampon deĒiĲtirilmiĲ veya arka
köĲe radarĘnĘn etrafĘ Kasar görmüĲ ya
da EoyanmĘĲsa sistem düzgün çalĘĲmayaEilir
ś EĒer Eir römork portEagaM vd takĘlmĘĲsa araka köĲe radarĘnĘn performansĘnĘ olumsuz etkileyeEilir veya sistem çalĘĲmayaEilir

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7071037TU

.|U1RNWD(PQL\HWL
FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Kör nokta emniyeti seçeneĒini seçiniz
veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- 'AktiI yardĘm' seçeneĒinin seçilmesi durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘyla
sürücüyü uyarĘr Irenleme desteĒi devreye girer.
- 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi
durumunda sistem çarpĘĲma risk düzeyine göre bir uyarĘ mesaMĘ sesli uyarĘ
ile sürücüyü uyarĘr. Frenleme desteĒi
saĒlanmaz.
- œKapalĘŔ seçilirse sistem kapanacaktĘr.
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OBC3070146TU

Sistem kapalĘyken motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda gösterge panelinde œKör nokta
emniyet sistemi KapalĘŔ mesaMĘ görünür.
AyarĘ 'KapalĘ' konumundan 'Etkin asistan'
veya 'YalnĘzca uyarĘ' konumuna geçirmeniz durumunda dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ lambasĘ üç saniye yanĘp söner.
AyrĘca motor çalĘĲĘr durumdayken sistem
'AktiI yardĘm' veya 'YalnĘzca uyarĘ' konumuna geçirildiĒinde dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ üç saniye yanĘp söner.

UYARI
ś YalnĘzca uyarĘ seçilirse frenleme yardĘmĘ saĒlanmaz
ś KapalĘ seçildiĒinde sürücünün Ker
zaman çevresine dikkat etmesi ve aracĘ yönlendirmesi gerekir

%ilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD.|UQRNWD
HPQL\HWVLVWHPLVRQD\DUÕNRUXU
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OCN7071093TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQX\DUĘVĘYHNRQWURO»

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Kör nokta emniyeti sistemi ses düzeyini
'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

OCN7060116

$UDoDOJÕODPD
ś Sürücüyü bir araç algĘlandĘĒĘnda uyarmak amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki
uyarĘ lambasĘ yanar.
ś Sistem aracĘnĘzĘn KĘzĘ 20 kmsaatin üstünde ve kör noktadaki aracĘn KĘzĘ 10
kmsaatin üstünde olduĒunda devreye
girer.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Kör Nokta Emniyet Sisteminin tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œNormalŔ seçilmiĲ olsa Eile araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk uyarĘnĘn devreye girmesi
geç görüneEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz
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dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AlgĘlanan aracĘn yönünde dönüĲ sinyali
verildiĒinde çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girer.
ś Ayarlar menüsünden 'YalnĘzca uyarĘ' seçeneĒinin seçilmesi durumunda
çarpĘĲma uyarĘsĘ aracĘnĘz kör noktadaki
aracĘn algĘlandĘĒĘ Ĳeride yaklaĲtĘĒĘnda
devreye girer.
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś DönüĲ sinyali kapandĘĒĘnda veya Ĳeritten ayrĘldĘĒĘnĘzda çarpĘĲma uyarĘsĘ iptal
olur ve sistem araç algĘlama durumuna
geri döner.
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UYARI
ś Arka köĲe radarĘnĘn algĘlama menzili
standart yol geniĲliĒine göre EelirlendiĒinden dar yollarda sistem iki yan
Ĳeritteki diĒer araçlarĘ algĘlayĘp sizi
uyaraEilir %unun aksine geniĲ Eir yolda sistem yan Ĳeritte giden Eir aracĘ
algĘlamayaEilir ve sizi uyarmayaEilir
ś TeKlike uyarĘ ĘĲĘĒĘ yanĘp sönerken dönüĲ sinyali çarpĘĲma uyarĘsĘ devreye
girmez

%ilgilendirme
(÷HU VUF NROWX÷X VRO WDUDIWD\VD VROD
G|QG÷Q]GHoDUSÕúPDX\DUÕVÕYHULOHELOLU
6RO úHULWWHNL DUDoODUOD X\JXQ ELU PHVDIH\L
NRUX\XQX](÷HUVUFNROWX÷XVD÷WDUDIWD\VDVD÷DG|QG÷Q]GHoDUSÕúPDX\DUÕVÕYHULOHELOLU6D÷úHULWWHNLDUDoODUODX\JXQ
ELUPHVDIH\LNRUX\XQX]

07
UYARI

OCN7071122TU

dDUSPDgQOHPH<DUGÕPÕ VUúVÕUDVÕQGD 
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ mesaMĘ görünür. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś Fonksiyon aracĘnĘzĘn KĘzĘ 60a200 km
saat aralĘĒĘndayken ve sürüĲ Ĳeridinin
Ker iki çizgisi de algĘlandĘĒĘnda devreye
girer.
ś Kör nokta alanĘndaki araçla çarpĘĲmayĘ önlemeye yardĘmcĘ olmak için acil
Irenlemeye yardĘm edilir.

ś Çarpma Önleme YardĘmĘ aĲaĒĘdaki
durumlarda devre dĘĲĘ EĘrakĘlĘr
- AracĘnĘz Eir sonraki Ĳeride Eelirli Eir
mesafede girerse
- AracĘnĘz çarpĘĲma riskinden uzak ise
- Direksiyon simidi aniden dönerse
- )ren pedalĘna EasĘldĘĒĘnda
- Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ
devredeyse
ś Sistemin devreye girmesi veya Ĳerit
deĒiĲikliĒinin ardĘndan Ĳeridin ortasĘna geçmeniz gerekir Araç Ĳeridin
ortasĘnda seyretmediĒi sürece fonksiyon devreye girmez
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OCN7071122TU

dDUSPDgQOHPH<DUGÕPÕ NDONÕúVÕUDVÕQGD
ś Sürücüyü bir çarpĘĲma için uyarmak
amacĘyla dĘĲ dikiz aynasĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ mesaMĘ görünür. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur.
ś Fonksiyon aracĘnĘzĘn KĘzĘ 3 kmsaatin
altĘnda kör noktadaki aracĘn KĘzĘ ise 5
kmsaatin üstünde olduĒunda devreye
girer.
ś Kör nokta alanĘndaki araçla çarpĘĲmayĘ önlemeye yardĘmcĘ olmak için acil
Irenlemeye yardĘm edilir.
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OCN7071123TU

$UDFÕ GXUGXUPD YH IUHQ NRQWUROQ VRQODQGÕUPD
ś Acil Irenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman gösterge panelinde 'Dikkatli sürün' uyarĘ mesaMĘ görülür.
GüvenliĒiniz için sürücünün Iren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil Irenleme
ile durdurulduktan sonra Iren kontrolü
sonlanĘr.

07
UYARI
Kör nokta emniyeti sistemini kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Kör Nokta Emniyet Sistemi uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise Kör
nokta emniyeti sisteminin uyarĘ sesini
duyamayaEilirsiniz
ś EĒer sürücü Eir çarpĘĲmayĘ önlemek
için fren yaparsa Kör Nokta Emniyet
Sistemi devreye girmeyeEilir
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi devredeyken sürücü gaz pedalĘna fazla EastĘĒĘnda veya direksiyonu ani Kareketlerle çevirdiĒinde sistemin frenleme
kontrolü otomatik olarak devre dĘĲĘ
kalĘr
ś Kör Nokta Emniyet Sisteminin çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden durarak
yolcularĘn yaralanmasĘna ve serEest
Kalde Eulunan nesnelerin Kareket etmesine yol açaEilir Emniyet kemerini
Ker zaman takĘnĘz ve serEest Kalde Eulunan nesneleri daima güvenli Ĳekilde
tutunuz
ś Kör Nokta Emniyet Sisteminde Eir
proElem olsa daKi aracĘn temel frenleme performansĘ normal Eir Ĳekilde
çalĘĲĘr
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi Ker durumda devreye girmez ve tüm çarpĘĲmalarĘ önleyemez

ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Kör Nokta Emniyet sistemi sürücüyü
geç uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir
ś Sürücü Ker zaman aracĘn kontrolünü
muKafaza etmelidir Kör Nokta Emniyet sistemine EaĒlĘ kalmayĘnĘz Güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza
ediniz ve gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için fren pedalĘna EasĘnĘz veya
aracĘ durdurunuz
ś Kör Nokta Emniyet Sistemini kesinlikle
insanlar Kayvanlar nesneler vs üzerinde kullanmayĘnĘz %u durum ciddi
Eir yaralanmaya veya ölüme seEeEiyet
vereEilir

UYARI
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC) durumuna EaĒlĘ olarak fren kontrolü doĒru
Eir Eiçimde devreye girmeyeEilir
ìu durumlarda yalnĘzca uyarĘ verilir
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyarĘ
lamEasĘ yandĘĒĘnda
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farklĘ
Eir fonksiyonda devredeyken
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)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070147TU
OBC3070148TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün
bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda
gösterge panelinde 'Kör nokta emniyet
sistemlerini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr
veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr. Sistemin
HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork veya
taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda algĘlama perIormansĘ düĲebilir ve Kör Nokta
Emniyet sistemi geçici olarak sĘnĘrlanabilir
veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse Kör nokta emniyetiŔ sistemi devre dĘĲĘ kaldĘ. Radar engellendi uyarĘ mesaMĘ gösterge panelinde
görüntülenir.
YabancĘ madde veya römork vd. kaldĘrĘlĘp motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda sistem
normal Ĳekilde çalĘĲacaktĘr.
EĒer Ionksiyon kaldĘrĘldĘktan sonra sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin
HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

UYARI
OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda gösterge panelinde œYan
ayna uyarĘ sembolünü kontrol edinŔ mesaMĘ görünür. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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ś Gösterge panelinde ilgili Eir uyarĘ görüntülenmemesine raĒmen Kör Nokta Emniyet sistemi düzgün çalĘĲmĘyor
olaEilir
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi motor çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra KerKangi
Eir cismin algĘlanmadĘĒĘ veya motor
çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra yaEancĘ
Eir cismin algĘlama sensörünü engellediĒi alanlarda (örn açĘk arazi) doĒru
çalĘĲmayaEilir

07
DÔKKAT
Kör Nokta Emniyet sistemini kullanmak
için Eir römork portEagaM vd takarken
ya da veya EunlarĘ çĘkarĘrken Kör Nokta
Emniyet sistemini kapatĘn

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Kör Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś ìiddetli kar Ĳiddetli yaĒmur vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś Arka köĲe radarĘ kar yaĒmur kir vd. ile
kaplanmĘĲ.
ś Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki sĘcaklĘk yüksek veya düĲük
ś Bir karayolu (veya otoban) rampasĘnda
sürüĲ
ś DöĲenmiĲ yolda (veya dĘĲ zeminde) normalde olmamasĘ gereken metalik bir
malzeme (genellikle demiryolu inĲasĘ
sebebiyle) kalmĘĲ olabilir.
ś AracĘn yanĘnda gürültü önleme bariyerleri korkuluklar ayĘrĘcĘ bariyerler giriĲ
bariyerleri sokak lambalarĘ iĲaretler
tüneller duvarlar vd. (çiIt binalar daKil)
gibi sabit bir engel var
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda (örn. çöl çayĘrlĘk banliyö vd.) sürüĲ
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn Iazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Yoldaki bir su birikintisi gibi Ęslak bir yol
zemininde sürüĲ
ś DiĒer araçlar aracĘnĘzĘn arkasĘna çok yakĘn seyrediyor veya diĒer araç aracĘnĘzĘn
çok yakĘnĘndan geçiyor

ś DiĒer aracĘn KĘzĘ sizi kĘsa sürede geçecek kadar yüksek
ś AracĘnĘz diĒer bir aracĘn yanĘndan geçiyor
ś AracĘnĘz Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś AracĘnĘz yanĘnĘzdaki araç ile aynĘ anda
çalĘĲmĘĲ ve KĘzlanmĘĲtĘr
ś Yan Ĳeritteki araç sizden iki Ĳerit uzaĒa
gittiĒinde veya sizden iki Ĳerit uzaktaki
bir araç Kemen yanĘnĘzdaki Ĳeride girdiĒinde.
ś Arka köĲe radarĘ etraIĘna bir römork
veya taĲĘyĘcĘ takĘlmasĘ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etraIĘndaki tampon
bir tampon çĘkartmasĘ tampon koruyucu bisiklet taĲĘma aparatĘ vd. gibi nesnelerle kapanmĘĲ
ś Arka köĲe radarĘnĘn etraIĘndaki tampon
darbe almĘĲ Kasar görmüĲ veya radar
yerinden çĘkmĘĲ
ś AĒĘr yük anormal lastik basĘncĘ vd. nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük veya
Iazla
AĲaĒĘdaki nesneler algĘlandĘĒĘnda Kör
Nokta Emniyet sistemi normal çalĘĲmayabilir veya sistem aniden çalĘĲabilir:
ś Bir motosiklet veya bisiklet algĘlandĘĒĘnda
ś Düz yataklĘ römork gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Otobüs veya kamyon gibi bir araç algĘlandĘĒĘnda
ś Bir yaya Kayvan alĘĲveriĲ arabasĘ veya
bebek puseti gibi Kareket eden bir engel algĘlandĘĒĘnda
ś Spor araba gibi yüksek olmayan bir araç
algĘlandĘĒĘnda
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AĲaĒĘdaki koĲullarda Iren kontrolü çalĘĲmayabilir sürücünün dikkatli olmasĘ gerekir:
ś Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton
yama üzerinde giderken araçta sert titreĲim olduĒunda
ś Kar su birikintisi buz vd. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś Lastik basĘncĘ düĲük olduĒunda veya
lastik Kasar görmüĲse
ś Fren yenilenmiĲse
ś Araç ani Ĳerit deĒiĲiklikleri yaparsa.

DÔKKAT
Ön görüĲ kamerasĘnĘn sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki
)CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)
ve ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ (LKA) konularĘna EakĘnĘz

OHY059009

Kör Nokta Emniyet Sistemi viraMlĘ Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem aynĘ Ĳeritteki Eir aracĘ
algĘlayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
ś Yolun EirleĲtiĒi / EölündüĒü yerlerde
sürüĲ sĘrasĘnda

UYARI
ś ViraMda sürüĲ sĘrasĘnda

OJX1079059

OHY059008

Kör Nokta Emniyet Sistemi viraMlĘ Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
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Kör Nokta Emniyet Sistemi yolun EirleĲtiĒi veya EölündüĒü noktalarda
sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir
Sistem yan Ĳeritteki aracĘ algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz

07
ś EĒimde sürüĲ

ś ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken

OCN7060049

Kör Nokta Emniyet Sistemi eĒimli Eir
yolda sürüĲ sĘrasĘnda doĒru çalĘĲmayaEilir Sistem yan Ĳeritteki aracĘ tespit edemeyeEilir veya yeri veya EinayĘ
doĒru algĘlayamayaEilir
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz
ś ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken

OCN7060050

ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken Kör Nokta Emniyet
Sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir Sistem
Ĳerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu yollardaki aracĘ tespit edemeyeEilir (örn
kavĲak alt geçitlerinde kademeli ayrĘlmĘĲ kavĲaklarda vs)
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz

UYARI

OHY059008

ìerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu
yerlerde sürerken Kör Nokta Emniyet
Sistemi düzgün çalĘĲmayaEilir Sistem
Ĳerit yüksekliklerinin farklĘ olduĒu yollardaki aracĘ tespit edemeyeEilir (örn
kavĲak alt geçitlerinde kademeli ayrĘlmĘĲ kavĲaklarda vs)
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz

ś %ir römork veya EaĲka Eir araç çekerken Kör Nokta Emniyet sistemini mutlaka kapatĘnĘz
ś Kör nokta emniyeti sistemi güçlü
elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś Kör Nokta Emniyet Sistemi araç çalĘĲtĘrĘldĘktan ya da ön görüĲ kamerasĘ
veya arka köĲe radarlarĘ EaĲlatĘldĘktan
sonraki 15 saniye Eoyunca devreye girmeyeEilir
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*VENLÔ IKIì UYARISI ǣSE:Ǥ ǣVARSAǤ
$OJĘODPDVHQVµU»

OHY050024

Araç durduktan sonra yolcu bir kapĘyĘ
açar açmaz arkadan yaklaĲan bir araç algĘlandĘĒĘnda çarpĘĲmayĘ önlemeye yardĘmcĘ olmak için Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ bir
mesaM ve sesli bir uyarĘ ile sürücüyü uyarĘr.

DÔKKAT
UyarĘ zamanlamasĘ yüksek KĘzla yaklaĲan aracĘn KĘzĘna EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir
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OCN7060046

Yan ve arkadaki alanlarĘ algĘlamak üzere
arka radarlar arka tamponun içine yerleĲtirilmiĲtir. Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘnĘn düzgün
çalĘĲmasĘ için Ker zaman arka tamponu
temiz tutun.

'Ô..$7
Arka köĲe radarĘna iliĲkin önlemler KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki
Kör Nokta ÇarpĘĲma UyarĘsĘ (%C:) veya
Kör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ (%CA) konusunu inceleyiniz

07
)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7071093TU

OCN7071042TU

*YHQOLdÕNÕú<DUGÕPÕ
Arka Çapraz TraIik Emniyeti sistemini etkinleĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Kör Nokta Emniyeti Ɵ Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ seçeneĒini seçiniz. Sistemi devre dĘĲĘ
bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

UYARI
%eklenmeyen ve ani durumlara Ĳoför Ker
zaman dikkatli olmalĘdĘr Güvenli ÇĘkĘĲ
YardĘmĘ seçimi kaldĘrĘlĘrsa sistem size
yardĘmcĘ olamaz

%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD *YHQOL
dÕNÕú8\DUÕVÕVRQD\DUÕNRUXQXU
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQX\DUĘVĘ

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Kör nokta emniyeti sistemi ses düzeyini
'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘnĘn tüm
fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œNormalŔ seçilmiĲ olsa Eile araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk uyarĘnĘn devreye girmesi
geç görüneEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ ]DPDQODPDVÕYH8\DUÕVHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕ
NRUXQXU
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OCN7071043TU

$UDoWDQoÕNDUNHQoDUSPDX\DUÕVÕ
ś Arkadan yaklaĲan bir araç tespit edildiĒi
sĘrada KerKangi bir kapĘ açĘlĘrsa gösterge panelinde TraIiĒe dikkat edin uyarĘ
mesaMĘ belirecek ve sesli bir uyarĘ verilecektir.
ś Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ aracĘnĘzĘn KĘzĘ 3
kmsaatin altĘnda arkadan yaklaĲan
aracĘn KĘzĘ ise 5 kmsaatin üstünde olduĒunda devreye girer.

07
UYARI
Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘ sesini duyamayaEilirsiniz
ś Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ Ker durumda
devreye girmez ve tüm çarpĘĲmalarĘ
önleyemez
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ sürücüyü geç
uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir +er
zaman aracĘn etrafĘnĘ kontrol edin
ś Sürücü ve yolcular araçtan çĘkarken
oluĲaEilecek kazalardan sorumludur
Araçtan çĘktĘĒĘnĘzda Ker zaman etrafĘ
kontrol ediniz
ś Asla kasten Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘnĘ
çalĘĲtĘrmayĘnĘz %unu yapmak ciddi
raKatsĘzlĘklara veya ölüme neden olaEilir

ś Kör Nokta Emniyeti sisteminde Eir sorun olduĒunda Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ
çalĘĲmaz Kör nokta emniyeti sisteminin uyarĘ mesaMĘ Ĳu durumlarda görünecektir
- Kör Nokta Emniyeti sistem sensörü
veya çevre sensörü kirlenmiĲ veya
kaplanmĘĲ
- Kör Nokta Emniyeti sistemi yolcularĘ
uyarmĘyor veya yanlĘĲ uyarĘyor

%ilgilendirme
0RWRU GXUGXNWDQ VRQUD *YHQOL dÕNÕú
8\DUÕVÕ \DNODúÕN  GDNLND oDOÕúÕU DQFDN
NDSÕODUNLOLWOHQGL÷L]DPDQGXUXU

)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar
)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070148TU

Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘnĘn düzgün bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge
panelinde 'Kör nokta emniyet sistemini
kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr veya sistemin
iĲlevi sĘnĘrlanĘr. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

DÔKKAT
Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘnĘ kullanmak için
Eir römork portEagaM vd takarken ya
da veya EunlarĘ çĘkarĘrken Güvenli ÇĘkĘĲ
UyarĘsĘnĘ kapatĘnĘz

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ

OBC3070147TU

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork veya
taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda algĘlama perIormansĘ düĲebilir ve Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ geçici olarak sĘnĘrlanabilir veya
devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse Kör nokta emniyetiŔ sistemi devre dĘĲĘ kaldĘ. Radar engellendi uyarĘ mesaMĘ gösterge panelinde
görüntülenir.
YabancĘ madde veya römork vd. kaldĘrĘlĘp motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda sistem
normal Ĳekilde çalĘĲacaktĘr.
EĒer Ionksiyon kaldĘrĘldĘktan sonra sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin
HY8NDAI yetkili servisi taraIĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili Eir uyarĘ görüntülenmemesine raĒmen Güvenli
ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ düzgün çalĘĲmĘyor olaEilir
ś Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ motor çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra KerKangi Eir
cismin algĘlanmadĘĒĘ veya motor çalĘĲtĘrĘldĘktan Kemen sonra yaEancĘ Eir
cismin algĘlama sensörünü engellediĒi alanlarda (örn açĘk arazi) doĒru çalĘĲmayaEilir
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ìu durumlarda Güvenli ÇĘkĘĲ 8yarĘsĘ normal çalĘĲmayabilir veya Ionksiyon beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĒaçlar veya bitkilerin Iazla büyümüĲ
olduĒu yerlerde araçtan çĘkma
ś Yolun Ęslak olduĒu yerlerde araçtan çĘkma
ś YaklaĲan aracĘn KĘzĘ çok yüksek veya
çok yavaĲ

UYARI
ś Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ güçlü elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś Güvenli ÇĘkĘĲ UyarĘsĘ araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ EaĲlatĘldĘktan sonraki 3 saniye Eoyunca çalĘĲmayaEilir

07
HIZ LÔMÔTLEYÔCÔ ǣMSLAǤ ǣVARSAǤ

OTM070111L

OCN7060143

(1) HĘz Limitleyici aktiI göstergesi
(2) Ayarlanan KĘz
Belirli bir KĘzĘn üzerine çĘkmayĘ istemediĒiniz zaman KĘz sĘnĘrĘnĘ ayarlayabilirsiniz.
Önceden ayarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘnĘn üzerinde
bir KĘzla sürdüĒünüzde aracĘn KĘzĘ ayarlĘ
sĘnĘr içine girene kadar HĘz Limitleyici çalĘĲĘr (ayarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ yanĘp söner ve
sesli alarm duyulur).

Sistemin çalĘĲmasĘ

OCN7060144

2. DüĒmeyi  için yukarĘya - için aĲaĒĘya
itiniz ve istenen KĘza geldiĒinde serbest bĘrakĘnĘz.
DüĒmeyi  için yukarĘya - için aĲaĒĘya doĒru basĘlĘ tutun. HĘz deĒeri önce
10'un en yakĘn katĘna yükselir veya düĲer ardĘndan 10 kmsaat aralĘklarla artĘrĘlĘr veya azaltĘlĘr.

+Ę]OLPLWLQLD\DUODPDNL¦LQ

OCN7060060

1. Ayarlamak istediĒiniz KĘzda seyreder) düĒmesini
ken SürüĲ YardĘmĘ (
basĘlĘ tutunuz. Gösterge panelinde HĘz
) göstergesi
Limitleyici aktiI (
yanar.
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6LVWHPLJH¦LFLRODUDNGHYUHGĘĲĘ
EĘUDNPDN

OTM070203L

3. AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ gösterge panelinde gösterilir.
Önceden ayarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘnĘn üzerine çĘkmak isterseniz gaz pedalĘna
baskĘ noktasĘnĘn ötesinde basarak roketleme mekanizmasĘnĘ etkinleĲtiriniz.
AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ yanĘp söner ve
aracĘn KĘzĘ sĘnĘr daKiline girinceye kadar uyarĘ sistemi çalĘĲĘr.

OCN7060063

AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘnĘ geçici olarak devre
düĒmesine basĘnĘz.
dĘĲĘ bĘrakmak için
AyarlanmĘĲ KĘz sĘnĘrĘ devre dĘĲĘ kalĘr ancak
) göstergesi
HĘz Limitleyici aktiI (
yanmaya devam eder.

6LVWHPL\HQLGHQEDĲODWPDN

%ilgilendirme
ś *D] SHGDOÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH
EDVÕOPDGÕ÷Õ VUHFH DUDo D\DUODQDQ KÕ]
VÕQÕUÕQÕNRUXU
ś *D] SHGDOÕQD EDVNÕ QRNWDVÕQÕQ |WHVLQGH
EDVÕOGÕ÷ÕQGDYLWHVGúUPHPHNDQL]PDVÕQGDQELUWÕNODPDVHVLJHOHELOLU
OCN7060145

Sistem duraklatĘldĘktan sonra HĘz LimitleyicinĘ tekrar etkinleĲtirmek için () (-)
düĒmesine basĘnĘz.
veya
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru - düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ gösterge panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.
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07
6LVWHPLNDSDWPD

UYARI

OCN7060060

HĘz LimitleyicinĘ kapatmak için SürüĲ Yar) düĒmesine basĘnĘz. HĘz LidĘmĘ (
) göstergesi söner.
mitleyici aktiI (
HĘz LimitleyicinĘ kullanmadĘĒĘnĘz durumlarda kapatmak için mutlaka SürüĲ YardĘ) düĒmesine basĘnĘz.
mĘ (

+Ęz LimitleyicinĘ kullanĘrken aĲaĒĘdaki
önlemleri alĘnĘz
ś Araç KĘzĘnĘ Ker zaman ülkenizdeki KĘz
sĘnĘrĘna göre ayarlayĘnĘz
ś +Ęz sĘnĘrĘnĘ istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda
olmadĘĒĘnda +Ęz LimitleyicinĘ kapalĘ
)
tutunuz +Ęz Limitleyici aktif (
göstergesinin kapalĘ olduĒunu kontrol
edin
ś +Ęz Limitleyici doĒru ve güvenli sürüĲün yerine geçmez Sürücü Eeklenmeyen ve ani durumlarĘndan kaçĘnmak için daima dikkatli araç kullanmak
zorunluluĒundadĘr Yol koĲullarĘna Ker
zaman dikkat ediniz
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SRC DÔKKATÔ UYARISI ǣDA:Ǥ
Temel fonksiyon
Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ seyir Kalinde sürüĲ
KizasĘnĘ sürüĲ süresini vs. analiz ederek
sürücünün dikkat düzeyinin belirlenmesini saĒlar. Sistem sürücünün dikkat düzeyi
belirli bir düzeyin altĘna düĲtüĒünde mola
verilmesini önerir.

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ fonksiyonu
Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ özelliĒi öndeki
duran araç Kareket etmeye baĲladĘĒĘnda
sürücüyü bilgilendirir.

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7071044TU

OCN7060030

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ

Seyir Kalinde sürüĲ KizasĘ ve öndeki aracĘn kalkĘĲĘ ön görüĲ kamerasĘ bir algĘlama
sensörü olarak kullanĘlarak algĘlanĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

6UF'LNNDWL8\DUÕVÕ
FonksiyonlarĘn Ker birini etkinleĲtirmek
veya devre dĘĲĘ bĘrakmak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar menüsünden 'Sürücü
yardĘmĘ Ɵ DAW (Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ)
seçeneĒini seçiniz veya seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Dikkatsiz SürüĲ 8yarĘsĘ seçilirse sistem sürücüye sürücünün dikkat düzeyi
KakkĘnda bilgi verir ve sürücünün dikkat
durumu belirli bir düzeyin altĘna düĲtüĒünde mola verilmesini önerir.

DÔKKAT
Sürücü Dikkati UyarĘsĘ özelliĒini optimum performans düzeyinde tutmak için
ön görüĲ kamerasĘnĘn Ker zaman iyi durumda olmasĘna özen gösteriniz
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz
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OCN7071044TU

gQGHNL$UDo.DONWÕ8\DUÕVÕ
- 'Öndeki araç kalktĘ uyarĘsĘ' seçilirse
Ionksiyon öndeki duran araç Kareket
etmeye baĲladĘĒĘnda sürücüyü bilgilendirir.

07
)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
7HPHOIRQNVL\RQ
)RQNVL\RQHNUDQÕYHX\DUÕ
Sürücü Dikkati 8yarĘsĘnĘn temel Ionksiyonu sürücüyü 'Dikkat seviyesi' konusunda
bilgilendirmek ve sürücüye 'LütIen mola
verin' uyarĘsĘ verir.
Dikkat düzeyi

Sistem kapalĘ


Bekleme / Devre DĘĲĘ

OCN7071093TU

8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
DAW (Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ) için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

OCN7071045TU


Dikkatli sürüĲ

OCN7071047TU


Dikkatsiz sürüĲ

%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 6UF
'LNNDWL8\DUÕVÕVRQD\DUÕNRUXU

OCN7071046TU

OCN7071048TU

ś Sürücü kendi sürüĲ koĲullarĘnĘn durumunu gösterge panelinden izleyebilir.
- Ayarlar menüsünden 'Dikkatsiz SürüĲ
uyarĘsĘ' seçimi kaldĘrĘldĘĒĘnda 'Sistem
KapalĘ' uyarĘsĘ gösterilir.
- Fonksiyon araç KĘzĘ 0a180 kmsaat
aralĘĒĘndayken çalĘĲĘr.
- Araç KĘzĘ çalĘĲma KĘz sĘnĘrlarĘ içinde
olmadĘĒĘnda 'Devre DĘĲĘ BĘrakĘldĘŔ yazĘsĘ görünür.
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ś Sürücünün dikkat seviyesi 1 il¡ 5 ölçeĒinde görüntülenir. Seviye ne kadar
düĲük olursa sürücü o kadar dikkatsiz
demektir.
ś Sürücü belirli bir süre mola vermezse
seviye azalĘr.
0ola verme

DÔKKAT
ś Sürücü yorgun Kissetmese daKi sürüĲ
KizasĘ ve davranĘĲĘna göre Sürücü Dikkati UyarĘsĘ mola önerisi vereEilir
ś Sürücü Dikkati UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ Eir
sistemdir ve sürücünün dikkat düzeyinin düĲük olup olmadĘĒĘnĘ EelirleyemeyeEilir
ś Yorgunluk Kisseden sürücü Sürücü
Dikkati UyarĘsĘ tarafĘndan mola önerisi
yapĘlmamĘĲ olsa Eile güvenli Eir yerde
mola vermelidir

%ilgilendirme

OBC3070160TU

ś Sürücünün dikkat düzeyi 1'in altĘnda olduĒunda gösterge panelinde 'LütIen
mola verin' mesaMĘ gösterilir ve sürücünün mola vermesini öneren sesli bir
uyarĘ verilir.
ś Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ toplam sürüĲ süresi 10 dakikadan kĘsa olduĒunda veya
son mola önerisinin üstünden 10 dakika
geçmeden mola önerisinde bulunmaz.

UYARI
GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ deĒiĲtiriniz
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ś %LOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL IRQNVL\RQODUÕQ D\DUODQPDVÕ\OD LOJLOL GDKD GHWD\OÕ
ELOJL LoLQ  E|OPGHNL $UDo$\DUODUÕ
NÕVPÕQDEDNÕQÕ]
ś 6UF 'LNNDWL 8\DUÕVÕ DúD÷ÕGDNL GXUXPODUGD VRQ PROD ]DPDQÕQÕ  RODUDNVÕIÕUOD\DFDNWÕU
- 0RWRUNDSDWÕOGÕ÷ÕQGD
- 6UFHPQL\HWNHPHULQLo|]SYHVUFNDSÕVÕQÕDoWÕ÷ÕQGD
- $UDoGDNLNDGDQID]ODGXUGX÷XQGD
ś 6UF6UF'LNNDWL8\DUÕVÕQÕVÕIÕUODGÕ÷ÕQGD VRQ PROD ]DPDQÕ  RODUDN
VUFQQGLNNDWG]H\LGH<NVHNRODUDND\DUODQÕU

07
)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

QGHNL$UD¦.DONWĘ8\DUĘVĘ
IRQNVL\RQX

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OCN7071050TU

Öndeki duran araç Kareket ettiĒinde Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ gösterge panelinde 'Öndeki araç uzaklaĲĘyor' mesaMĘnĘ
gösterip sesli bir uyarĘ vererek sürücüyü
bilgilendirir.

UYARI
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘnĘn uyarĘ
mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli uyarĘ
verilmeyeEilir
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr

OCN7071051TU

Sürücü Dikkati 8yarĘsĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge panelinde
'DAW (Sürücü Dikkati 8yarĘsĘ) sistemini
kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür. Bu durumda sistemin HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

6LVWHPNĘVĘWODPDODUĘ
AĲaĒĘdaki durumlarda Sürücü Dikkati
8yarĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir:
ś Araç ile sert manevralar yapĘlĘrken
ś Araç kasĘtlĘ olarak Ĳeritlerin üzerinden
sĘk geçiyorsa
ś Araç ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ gibi Sürücü yardĘmĘ sisteminin kontrolündeyse

DÔKKAT
ś Öndeki Araç KalktĘ UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ Eir fonksiyondur ve öndeki duran
araç Ker Kareket ettiĒinde sürücüyü
EilgilendirmeyeEilir
ś +areket etmeden önce aracĘn önünü
ve yol koĲullarĘnĘ mutlaka kontrol ediniz
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gQGHNL$UDo.DONWÕ8\DUÕVÕ|]HOOL÷L
ś Önünüze aniden bir araç girdiĒinde

ś Öndeki araç ani bir dönüĲ yaptĘĒĘnda

OADAS034SD
OADAS021SD

[A@ : AracĘnĘz [B@: Araç önü

Öndeki araç aniden sola veya saĒa dönüĲ ya da 8 dönüĲü yaptĘĒĘnda Öndeki
Araç KalktĘ 8yarĘsĘ doĒru bir biçimde
çalĘĲmayabilir.
ś Öndeki araç ani kalkĘĲ yaptĘĒĘnda

OADAS034SD

[A@ : AracĘnĘz [B@: Araç önü

AracĘnĘzĘn önüne aniden bir araç girdiĒinde Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ doĒru
bir biçimde çalĘĲmayabilir.
OADAS024SD

Önünüzdeki aracĘn aniden kalkmasĘ
durumunda Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ
düzgün çalĘĲmayabilir.

7-72

07
ś Önünüzdeki araç ile aranĘzda bir yaya
veya bisiklet olduĒunda

ś GiĲe kavĲak ve benzeri yerlerden geçerken

OADAS025SD

Önünüzdeki araç ile aranĘzda yaya(lar)
veya bisiklet(ler) varsa Öndeki Araç
KalktĘ 8yarĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir.
ś Park yerinde

OADAS026SD

Çok sayĘda aracĘn olduĒu bir giĲe veya
kavĲaktan ya da Ĳeritlerin sĘk sĘk birleĲtiĒi veya ayrĘldĘĒĘ bir yerden geçerken
Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ düzgün çalĘĲmayabilir.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz

OADAS027SD

Önünüze park edilmiĲ bir araç sizden
uzaklaĲtĘĒĘnda Öndeki Araç KalktĘ 8yarĘsĘ park etmiĲ aracĘn uzaklaĲtĘĒĘnĘ bildirebilir.
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HIZ SA%ÔTLEYÔCÔ ǣCCǤ ǣVARSAǤ
Sistemin çalĘĲmasĘ
+Ę]D\DUODPDNL¦LQ
1. 30 kmsaat üzerinde olmasĘ gereken
istenen KĘz seviyesine KĘzlanĘnĘz.

OCN7060059

(1) HĘz sabitleyici göstergesi
(2) Ayarlanan KĘz
HĘz Sabitleyici Kontrolü gaz pedalĘna basmak zorunda kalmadan aracĘ 30 kmsaatin üzerindeki KĘzlarda sürmenizi saĒlar.

OCN7060060

2. Ayarlamak istediĒiniz KĘzda seyrederdüĒmesine
ken SürüĲ YardĘmĘ
basĘn. Gösterge panelinde KĘz ayarla) göstergesi yama ve Cruise (
nar.
3. Gaz pedalĘnĘ serbest bĘrakĘnĘz.
Gaz pedalĘna basĘlmasa daKi araç
ayarlanmĘĲ KĘzĘ korur.

%ilgilendirme
'LN\RNXúODUGDDUDo\RNXúDúD÷ÕYH\D\RNXú\XNDUÕ JLGHUNHQ KDILI \DYDúOD\DELOLU
YH\DKÕ]ODQDELOLU
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07
+Ę]ĘDUWWĘUPDNL¦LQ

+Ę]ĘD]DOWPDNL¦LQ

OCN7060143

ś  düĒmesini yukarĘ itiniz ve Kemen bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km artar.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken
düĒmeyi yukarĘ () itiniz ve bĘrakmayĘnĘz. Sabitlenen KĘz önce 10'un en yakĘn
katĘna çĘkarĘlĘr ve ardĘndan düĒmeye
Ker basĘldĘĒĘnda sabitlenen KĘz saatte
10 km artar.
Ôstenen KĘz gösterildiĒinde düĒmeyi bĘrakĘnĘz araç bu KĘza çĘkacaktĘr.

OCN7060144

ś DüĒmeyi aĲaĒĘ (-) itiniz ve Kemen bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km azalĘr.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken
düĒmeyi aĲaĒĘ (-) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz.
Sabitlenen KĘz önce 10'un en yakĘn katĘna düĲürülür ve ardĘndan düĒmeye Ker
basĘldĘĒĘnda sabitlenen KĘz saatte 10 km
azalĘr.
MuKaIaza etmek istediĒiniz KĘzda düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz.
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)RQNVL\RQXJH¦LFLRODUDN
GXUDNODWPDNL¦LQ

)RQNVL\RQX\HQLGHQEDĲODWPDN

OCN7060145
OCN7060063

AĲaĒĘdaki durumlarda HĘz Sabitleyici
Kontrolü duraklatĘlĘr:
ś Fren pedalĘna basĘldĘĒĘnda.
DüĒmesine basĘldĘĒĘnda.
ś
ś 9ites N (BoĲ) konuma alĘndĘĒĘnda.
ś Araç KĘzĘ yaklaĲĘk saatte 30 km'nin daKa
aĲaĒĘ düĲürüldüĒünde.
ś Elektronik Denge Kontrolü (ESC) aktiIleĲirse.
ś Manuel Modda 2. vitese düĲüldüĒünde.
Ayarlanan KĘz devre dĘĲĘ kalĘr ancak HĘz
) göstergesi
Sabitleyici Kontrolü (
yanmaya devam eder.
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 - veya
düĒmesine basĘnĘz.
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru - düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ gösterge panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.
Fonksiyonun çalĘĲmaya devam etmesi
için araç KĘzĘnĘn 30 kmsaatten Iazla olmasĘ gerekir.

07
)RQNVL\RQXNDSDWPDNL¦LQ

OCN7060060

HĘz Sabitleyici Kontrolünü kapatmak için
düĒmesine basĘSürüĲ YardĘmĘ
) göstergesi
nĘz. HĘz Sabitleyici (
söner.
HĘz Sabitleyici Kontrolünü kullanmadĘĒĘnĘz durumlarda kapatmak için mutlaka
düĒmesine basĘSürüĲ YardĘmĘ
nĘz.

UYARI

ś AracĘ saEit KĘzda tutmanĘn güvenli olmayaEileceĒi durumlarda +Ęz SaEitleyici Kontrolünü kullanmayĘnĘz
- AĒĘr trafikte seyrederken veya trafik
koĲullarĘ saEit KĘzda sürüĲü güçleĲtirdiĒinde
- YaĒmurlu Euzlu veya kar kaplĘ yollarda sürüĲ sĘrasĘnda
- Tepelik veya rüzgarlĘ yollarda sürüĲ
sĘrasĘnda
- RüzgarlĘ Eölgelerde sürüĲ sĘrasĘnda
- (Sis kar yaĒmur veya kum fĘrtĘnasĘ giEi olumsuz Kava koĲullarĘndan
kaynaklanaEilecek) sĘnĘrlĘ görüĲ alanĘyla sürüĲ sĘrasĘnda
- Düz ĲanzĘman için vites N (%oĲ) konumunda olduĒunda
ś +Ęz saEitleme sistemi devreye girerken deEriyaM pedalĘna Easmadan vitesi
N (%oĲ) konumuna getirmeyiniz
ś Araca EaĒlĘ Eir römork olduĒunda +Ęz
SaEitleyici Kontrolünü kullanmayĘnĘz

+Ęz SaEitleyici Kontrolünü kullanĘrken
aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AracĘn KĘzĘnĘ daima ülkenizdeki KĘz sĘnĘrĘnĘn altĘna ayarlayĘnĘz
ś +Ęz sĘnĘrĘnĘ istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda
olmadĘĒĘnda +Ęz SaEitleyici Kontrolünü kapalĘ tutunuz +Ęz SaEitleyici
) göstergesinin yanmadĘĒĘn(
dan emin olun
ś +Ęz SaEitleyici Kontrolü doĒru ve güvenli sürüĲün yerine geçmez Sürücü
Eeklenmeyen ve ani durumlarĘndan
kaçĘnmak için daima dikkatli araç kullanmak zorunluluĒundadĘr
ś %eklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri doĒru
dikkatlice EakĘnĘz Yol koĲullarĘna Ker
zaman dikkat ediniz
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AKILLI HIZ SA%ÔTLEYÔCÔ ǣSCCǤ ǣVARSAǤ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü öndeki aracĘ
algĘlamak istenen KĘzĘ ve öndeki araç ile
minimum mesaIeyi korumak için tasarlanmĘĲtĘr.

$OJĘODPDVHQVµU»

Sollama +Ęzlanma YardĘmĘ

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü devredeyken sistem sürücü öndeki aracĘ geçmek
istediĒine karar verirse KĘzlanma desteĒi
saĒlanĘr.

OCN7060030

OCN7060029

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ [2@: Ön radar

Ön görüĲ kamerasĘ ve ön radar öndeki
araçlarĘ algĘlamak için algĘlama sensörü
olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

DÔKKAT
AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolünün performansĘnĘ optimum düzeyde tutmak
için ön görüĲ kamerasĘ ve ön radarĘn Ker
zaman iyi durumda olmasĘna özen gösteriniz
Ön görüĲ kamerasĘ ve ön radara iliĲkin
önlemler KakkĘnda daKa fazla Eilgi için 
Eölümdeki )CA (Ön ÇarpĘĲma Önleme
YardĘmcĘsĘ) konusunu inceleyiniz
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)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7060069

OCN7060060

6LVWHPLDoPD
ś Sistemi açmak için SürüĲ YardĘmĘ
düĒmesine basĘnĘz. HĘz gösterge panelinde yazan geçerli KĘza ayarlanacaktĘr.
ś Önünüzde araç yoksa ayarlanan KĘz korunabilir ancak önünüzde araç varsa
önünüzdeki araç ile mesaIeyi korumak
için KĘz artĘrĘlabilir. Öndeki araç KĘzlanĘrsa aracĘnĘz aracĘnĘz ayarlanan KĘza çĘktĘktan sonra sabit KĘzda seyreder.

%ilgilendirme
$UDFÕQÕ]ÕQ KÕ]Õ a NPVDDW DUDVÕQGD\VD
 G÷PHVLQH EDVWÕ6Uú <DUGÕPÕ
÷ÕQÕ]GD$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL.RQWUROKÕ]Õ
NPVDDWRODUDND\DUODQÕU

$\DUODPDNLoLQ
DüĒmeye Ker basĘldĘĒĘnda araç takip mesaIesi Ĳu Ĳekilde deĒiĲir:

Mesafe 4

Mesafe 3

Mesafe 2

Mesafe 1

%ilgilendirme
ś NPVDDWKÕ]LOHVH\UHGL\RUVDQÕ]PHVDIHú|\OHNRUXQXU
0HVDIH\DNODúÕNP
0HVDIH\DNODúÕNP
0HVDIH\DNODúÕNP
0HVDIH\DNODúÕNP
ś 0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDYH\DVLVWHPJHoLFLRODUDNGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOGÕ÷ÕQGDPHVDIHVRQD\DUODQDQPHVDIHRODUDN
D\DUODQÕU
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OCN7060061

+Õ]ÕDUWWÕUPDNLoLQ
ś  düĒmesini yukarĘ itiniz ve Kemen bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km artar.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken
düĒmeyi yukarĘ () itiniz ve bĘrakmayĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 10 km artar.
Ôstenen KĘz gösterildiĒinde düĒmeyi bĘrakĘnĘz araç bu KĘza çĘkacaktĘr. HĘzĘ 180
kmsaate kadar ayarlayabilirsiniz.

UYARI
 düĒmesini kullanmadan önce sürüĲ
koĲullarĘnĘ kontrol ediniz  düĒmesini
EasĘlĘ tuttuĒunuzda sürüĲ KĘzĘ aniden
artaEilir
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OCN7060062

+Õ]ÕD]DOWPDNLoLQ
ś DüĒmeyi aĲaĒĘ (-) itiniz ve Kemen bĘrakĘnĘz. Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda sabitlenen KĘz saatte 1 km azalĘr.
ś Gösterge panelinde ayarlĘ KĘzĘ izlerken
düĒmeyi aĲaĒĘ (-) itiniz ve bĘrakmayĘnĘz.
Bu Ĳekilde düĒmeye Ker bastĘĒĘnĘzda
sabitlenen saatte KĘz 10 km azalĘr.
MuKafaza etmek istediĒiniz KĘzda düĒmeyi serbest bĘrakĘnĘz. HĘzĘ 30 kmsaate
kadar ayarlayabilirsiniz.

07

OCN7060120

)RQNVL\RQXJHoLFLRODUDNLSWDOHWPHNLoLQ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünü devre dĘĲĘ
düĒmesine veya fren
bĘrakmak için
pedalĘna basĘnĘz.

OCN7060060

)RQNVL\RQXNDSDWPDNLoLQ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü sistemini kadüĒpatmak için SürüĲ YardĘmĘ
mesine basĘnĘz.

%ilgilendirme
$UDFÕQÕ]GD +Õ] /LPLWOH\LFL YDUVD $NÕOOÕ
+Õ]6DELWOH\LFL.RQWUROQNDSDWPDNLoLQ
 G÷PHVLQL EDVÕOÕ
6Uú <DUGÕPÕ
WXWXQX]$QFDN+Õ]/LPLWOH\LFLDoÕODFDNWÕU

OCN7060121

)RQNVL\RQX\HQLGHQEDúODWPDNLoLQ
Sistem devre dĘĲĘ kaldĘktan sonra AkĘllĘ HĘz
Sabitleyiciyi tekrar etkinleĲtirmek için ()
düĒmesine basĘnĘz.
(-) veya
YukarĘ doĒru  veya aĲaĒĘ doĒru - düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ gösterge panelinde yazan KĘza ayarlanĘr.
düĒmesine bastĘĒĘnĘzda araç KĘzĘ önceden ayarlanmĘĲ KĘza geri döner.

UYARI
DüĒmesini kullanmadan önce sürüĲ
DüĒmesikoĲullarĘnĘ kontrol ediniz
ne EastĘĒĘnĘzda sürüĲ KĘzĘ aniden artaEilir veya azalaEilir
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
DOĘĲPDĲDUWODUĘ
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü aĲaĒĘdaki
koĲullar karĲĘlandĘĒĘnda devreye girer.

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici sistemi ses düzeyini
'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma
düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

%ilgilendirme
0RWRU\HQLGHQoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD8\DUÕVHVL
VHYL\HVLVRQD\DUÕNRUXQXU

7HPHOIRQNVL\RQ
ś 9ites D (SürüĲ) konumunda ise
ś Sürücü kapĘsĘ kapalĘ ise
ś El freni çekilmemiĲse (EPB)
ś AracĘnĘzĘn KĘzĘ çalĘĲma KĘz aralĘĒĘnda ise
- 10 kms a 180 kms: önünde araç olmadĘĒĘ zaman
- 0 kms a 180 kms: önünde araç olduĒu zaman
ś Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ÇekiĲ
Kontrolü Sistemi (TCS) veya ABS devredeyse
ś Araç Elektronik Denge Kontrolü (ESC)
ÇekiĲ Kontrolü Sistemi (TCS) veya ABS
kontrolünde deĒilse
ś Motor devri kĘrmĘzĘ bölgede deĒilse
ś Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ fren
kontrolü devrede deĒilse

%ilgilendirme
'XUXOGX÷XQGDDUDFÕQÕ]ÕQ|QQGHELUDUDo
\RNVDIUHQSHGDOÕQDEDVÕOGÕ÷ÕQGDVLVWHPHWNLQOHúHFHNWLU
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07
6ROODPD+Õ]ODQPD<DUGÕPÕ
Sollama HĘzlanma YardĘmĘnĘn devreye girmesi için AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünün devrede olmasĘ dönüĲ sinyali göstergesinin (soldan direksiyon için) sola dönüĲ
için etkinleĲtirilmesi veya (saĒdan direksiyon için) saĒa dönüĲ için etkinleĲtirilmesi
ve aĲaĒĘdaki koĲullarĘn yerine getirilmesi
gerekir:
ś AracĘnĘzĘn KĘzĘnĘn 60 kmsaatten fazla
olmasĘ
ś Dörtlü flaĲör sisteminin kapalĘ olmasĘ
ś AracĘnĘzĘn önünde algĘlanan bir araç olmasĘ
ś Öndeki araçla mesafeyi korumak için
yavaĲlamanĘn gerekmemesi

UYARI
ś DönüĲ sinyali göstergesi (soldan direksiyonda) sola dönüĲ için veya (saĒdan direksiyonda) saĒa dönüĲ için
etkinleĲtirildiĒinde ve önde Eir araç
olduĒunda araç geçici olarak KĘzlanaEilir Yol koĲullarĘna Ker zaman dikkat
ediniz
ś lkenizde geçerli sürüĲ yönünden EaĒĘmsĘz olarak Öndeki AracĘ Geçmek
için +Ęzlanma YardĘmĘ gerekli koĲullar
yerine geldiĒinde devreye girer SürüĲ
yönünün farklĘ olduĒu ülkelerde Eu
fonksiyonu kullanĘrken yol koĲullarĘnĘ
mutlaka kontrol ediniz

*H¦LFLRODUDNKĘ]ODQPDNL¦LQ

OCN7060065L

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü devredeyken
geçici olarak KĘzlanmak isterseniz gaz pedalĘna basĘnĘz. HĘz artarken ayarlanan KĘz
mesafe düzeyi ve Kedef mesafe gösterge
panelinde yanĘp söner.

UYARI
Önünüzde araç olduĒunda daKi KĘz ve
mesafe otomatik kontrol edilmediĒinden geçici olarak KĘzlanĘrken dikkatli
olunuz
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)onksiyon ekranĘ ve kontrolü
7HPHOIRQNVL\RQ
SCC (AkĘllĘ HĘz Sabitleyici) çalĘĲma durumunu gösterge panelindeki SürüĲ YardĘmĘ görünümünde görebilirsiniz. 4. bölümdeki ŕGörüntüleme ModlarĘ konusunu
inceleyiniz.
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü sistemin
durumuna baĒlĘ olarak aĲaĒĘdaki gibi görüntülenir.

alĘĲtĘrma
Ǵ
A Tipi

Ǵ
B Tipi

ś Devredeyken
(1) Önde araç olup olmadĘĒĘ ve seçilen
mesafe seviyesi görüntülenir.
(2) Ayarlanan KĘz görüntülenir.
(3) Önde araç olup olmadĘĒĘ ve Kedef
araç takip mesafesi görüntülenir.
ś Geçici olarak iptal edildiĒinde
gösterge görüntülenir.
(1)
(2) DaKa önce ayarlanan KĘz karartĘlĘr.
(3) Öndeki araç ve mesafe seviyesi görüntülenmez.

%ilgilendirme

OCN7060064


Geçici olarak iptal
edildi
Ǵ
A Tipi

OCN7060122
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OCN7060065

Ǵ
B Tipi

OCN7060123

ś *|VWHUJHSDQHOLQGH|QGHNLDUDFÕQPHVDIHVLVL]LQDUDFÕQÕ]YH|QGHNLDUDoDUDVÕQGDNLJHUoHNPHVDIH\HJ|UHJ|UQWOHQLU
ś +HGHI PHVDIH DUDFÕQ KÕ]ÕQD YH D\DUODQDQ PHVDIH G]H\LQH J|UH GH÷LúHELOLU
$UDo KÕ]Õ GúNVH DUDo PHVDIHVL GH÷LúVHGDKLKHGHIDUDoPHVDIHVLD]PLNWDUGD
GH÷LúHELOLU

07
*H¦LFLRODUDNIRQNVL\RQLSWDO
HGLOGLĒLQGH

UYARI
Sistem geçici olarak devre dĘĲĘ EĘrakĘldĘĒĘnda öndeki araç ile aranĘzdaki mesafe
korunmaz Seyir Kalindeyken gözünüzü
yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve
gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak
üzere sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren
pedalĘna EasĘnĘz

)RQNVL\RQNRĲXOODUĘQĘQ
NDUĲĘODQPDPDVĘ
OCN7071052TU

AĲaĒĘdaki durumlarda AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
Kontrolü otomatik olarak devre dĘĲĘ bĘrakĘlĘr:
ś Araç KĘzĘnĘn 210 kmsaatten fazla olmasĘ
durumunda
ś Araç belirli bir süre düĲük KĘzda seyrettiĒi zaman.
ś Gaz pedalĘna belirli bir süre boyunca
sürekli basĘlmasĘ
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünün çalĘĲmasĘ için gerekli koĲullarĘn yerine getirilmemesi
Sistemin otomatik olarak geçici devre
dĘĲĘ bĘrakĘlmasĘ durumunda gösterge panelinde 'SCC (AkĘllĘ HĘz Sabitleyici) iptal
edildi' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sürücüyü
uyarmak için sesli bir uyarĘ verilir.

OCN7071053TU

Sistemin çalĘĲma koĲullarĘ karĲĘlanmadĘĒĘ
düĒmesi
takdirde SürüĲ YardĘmĘ
düĒmesi düĒmesi - düĒmesi veya
ne basĘldĘĒĘnda gösterge panelinde 'AkĘllĘ
HĘz Sabitleyici Ĳart. mevcut deĒil' uyarĘsĘ
görünür ve sesli uyarĘ verilir.

Araç sistem çalĘĲmasĘ bakĘmĘndan sabit bir durumda iken AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
Kontrolü geçici olarak devre dĘĲĘ olduysa
EPB (El freni) uygulanabilir.
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7UDILNGXUXPXQGD

ÔOHULGHNL\RONRĲXOODUĘX\DUĘVĘ

OCN7071054TU

Trafikte eĒer önünüzdeki araç durursa sizin aracĘnĘz da durur. AyrĘca önünüzdeki
araç Kareket ettiĒinde sizin aracĘnĘz da
Kareket eder. Ek olarak araç durduktan ve
belli bir süre geçtikten sonra œKĘzlanmak
için düĒmeyi veya pedalĘ kullanĘnŔ mesaMĘ
gösterge panelinde görüntülenir. SürüĲe
baĲlamak için gaz pedalĘna basĘnĘz veya
düĒ düĒmesine - düĒmesine veya
mesine basĘnĘz.

UYARI
0esaM gösterge panelinde görüntülendiĒi sĘrada önde araç yoksa veya araç
sizden uzaktaysa ve  düĒmesine - düĒdüĒmesine EasĘldĘĒĘnmesine veya
da AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici otomatik olarak
iptal edilecek ve EP% devreye girecektir Sistem iptal edilse Eile gaz pedalĘna
EasĘldĘĒĘ sürece EP% (El )reni) devreye
girmeyecektir Yol koĲullarĘna Ker zaman
dikkat ediniz
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OCN7071055TU

AĲaĒĘdaki durumda sürücüyü ilerideki yol
koĲullarĘyla ilgili uyarmak için gösterge
panelinde 'Çevrenizdeki araçlara dikkat
edin' uyarĘ mesaMĘ görünür ve sesli uyarĘ
verilir.
- Belirli bir KĘzĘn altĘnda sürüĲ sĘrasĘnda
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü öndeki
araçla mesafeyi korurken öndeki aracĘn
gözden kaybolmasĘ.

UYARI
Aniden önünüze çĘkaEilecek araçlara ve
nesnelere daima dikkat ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere
sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna EasĘnĘz

07
DUSĘĲPDX\DUĘVĘ

UYARI

OCN7071028TU

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü devredeyken
öndeki araçla yüksek çarpĘĲma riski varsa
sürücüyü uyarmak için gösterge panelinde 'ÇarpĘĲma uyarĘsĘ' uyarĘ mesaMĘ görünür
ve sesli bir uyarĘ verilir. Seyir Kalindeyken
gözünüzü yoldan ayĘrmamaya özen gösteriniz ve gerekirse güvenli mesafeyi saĒlamak üzere sürüĲ KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için
fren pedalĘna basĘnĘz.

UYARI
AĲaĒĘdaki durumlarda AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü sürücüye çarpĘĲma uyarĘsĘ
yapmayaEilir
- Öndeki aracĘn yakĘnda olmasĘ veya öndeki aracĘn sizin aracĘnĘzdan KĘzlĘ veya
sizin aracĘnĘzla aynĘ KĘzda olmasĘ
- Öndeki aracĘn çok yavaĲ veya duruyor
olmasĘ
- AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü etkinleĲtirildikten Kemen sonra gaz pedalĘna
EasĘlmasĘ

AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolünü kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü doĒru
ve güvenli sürüĲün yerine geçmez
Öndeki aracĘn KĘzĘnĘ ve uzaklĘĒĘnĘ
kontrol etmekten Ker zaman sürücü
sorumludur
ś AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Eeklenmedik ve
ani durumlarĘ veya karmaĲĘk sürüĲ durumlarĘnĘ algĘlamayaEileceĒinden Ker
zaman sürüĲ koĲullarĘna dikkat edin ve
aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ kontrol ediniz
ś +Ęz limitini istemsiz olarak ayarlamaktan kaçĘnmak için sistem kullanĘmda
olmadĘĒĘnda AkĘllĘ +Ęz SaEitleyiciyi kapalĘ tutunuz
ś Araç duruyor olsa daKi AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü devredeyken kapĘyĘ
açmayĘn ve aracĘ terk etmeyiniz
ś Seçilen KĘza ve araç takip mesafesine
daima dikkat ediniz
ś Yol koĲullarĘ ve araç KĘzĘna göre güvenli mesafeyi koruyunuz Araç yüksek KĘzda sürüĲ sĘrasĘnda takip mesafesi çok kĘsa ise ciddi Eir çarpĘĲma
meydana geleEilir
ś Öndeki araçla mesafeyi korurken öndeki aracĘn gözden kayEolmasĘ durumunda sistem ayarlanmĘĲ KĘza çĘkmak
için aniden KĘzlanaEilir %eklenmeyen
ve ani durumlara Ker zaman dikkat
ediniz
ś Araç KĘzĘ yokuĲ yukarĘ sürüĲ sĘrasĘnda
azalĘp yokuĲ aĲaĒĘ sürüĲ sĘrasĘnda artaEilir
ś %ir aracĘn aniden araya girmesi giEi
durumlara karĲĘ Ker zaman dikkatli
olunuz
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ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle AkĘllĘ +Ęz
SaEitleyici Kontrolünün devre dĘĲĘ EĘrakĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz
ś AracĘnĘz çekilirken AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici
Kontrolünü mutlaka devre dĘĲĘ EĘrakĘnĘz
ś AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü güçlü
elektromanyetik dalgalarĘn etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü öndeki
Eir engeli algĘlamayĘp çarpĘĲmaya yol
açaEilir %eklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri
doĒru dikkatlice EakĘnĘz
ś Önünüzde seyreden ve sĘk Ĳerit deĒiĲtiren araçlar sistemin tepkisinde gecikmeye veya sistemin yan Ĳeritte olan
Eir araca tepki vermesine yol açaEilir
%eklenmeyen ve ani durumlarĘn olmasĘnĘ önlemek için daima ileri doĒru
dikkatlice EakĘnĘz
ś UyarĘ mesaMĘ görüntülenmediĒinde
veya sesli uyarĘ verilmediĒinde daKi
çevrenize Ker zaman dikkat ediniz ve
sürüĲ güvenliĒine özen gösteriniz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya uyarĘ sesi veriliyorsa
AkĘllĘ +Ęz SaEitleyicinin uyarĘ mesaMĘ
görülmeyeEilir ve uyarĘ sesi verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise Ön
ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘnĘn uyarĘ
sesini duyamayaEilirsiniz
ś Sürücünün yol açtĘĒĘ trafik iKlalleri
veya kazalardan araç üreticisi sorumlu
deĒildir
ś AracĘn KĘzĘnĘ daima ülkenizdeki KĘz sĘnĘrĘnĘn altĘna ayarlayĘnĘz
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%ilgilendirme
ś $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL .RQWURO DUDo
oDOÕúWÕUÕOGÕNWDQ YH\D |Q J|Uú NDPHUDVÕ
YH\D |Q UDGDU EDúODWÕOGÕNWDQ VRQUDNL 
VDQL\HER\XQFDoDOÕúPD\DELOLU
ś )UHQOHU $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL .RQWURO
LOHNRQWUROHGLOGL÷LQGHELUVHVGX\DELOLUVLQL]

)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar
)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OCN7071056TU

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünün doĒru bir
biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda 'SCC
(AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü) sistemini
kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ görünür ve gösuyarĘ lambasĘ yanar.
terge panelinde
Sistemin HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

07
)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ

OCN7071057TU

Ön radar kapaĒĘ veya sensörü kar yaĒmur veya yabancĘ maddelerle kaplĘ olduĒunda algĘlama performansĘ düĲebilir ve
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse œAkĘllĘ HĘz Sabitleyici Modu devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘ. Radar engellendi (veya SCC (AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
Modu devre dĘĲĘ bĘrakĘldĘ. Radar engellendi)) uyarĘ mesaMĘ belli bir süre göstergede
görüntülenir.
Sistem kar yaĒmur veya yabancĘ maddelerden temizlendiĒinde düzgün çalĘĲacaktĘr.

UYARI
ś Gösterge panelinde ilgili Eir uyarĘ görüntülenmemesine raĒmen AkĘllĘ +Ęz
SaEitleyici Kontrolü düzgün çalĘĲmĘyor olaEilir
ś 0otor ON konumuna getirildikten
sonra algĘlanacak Eir Ĳeyin olmadĘĒĘ alanlarda (örn açĘk arazi) AkĘllĘ +Ęz
SaEitleyici Kontrolü doĒru çalĘĲmayaEilir

ìu durumlarda AkĘllĘ HĘz Sabitleyici normal çalĘĲmayabilir veya sistem beklendiĒi
gibi çalĘĲmayabilir:
ś AlgĘlama sensörü veya etrafĘndakiler
kirlenmiĲ veya Kasar görmüĲse
ś YĘkama suyu sürekli püskürtülüyor veya
silecek açĘksa
ś RenklendirilmiĲ film çekilmiĲ veya kaplanmĘĲ ön cam KasarlĘ cam veya yabancĘ materyalin (etiket böcek vb.) engellemesi ile kamera lensi kirlenmiĲse
ś Nem giderilmemiĲ veya ön camda donmuĲsa
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn görüĲ alanĘ güneĲ parlamasĘ ile engelleniyor
ś Sokak ĘĲĘklarĘ veya yaklaĲan bir aracĘn
ĘĲĘklarĘ Ęslak yol yüzeyinden örneĒin bir
su birikintisinden yansĘyor
ś Ön görüĲ kamerasĘnĘn etrafĘndaki sĘcaklĘk yüksek veya düĲükse
ś GöĒüs paneline bir nesne konulmuĲ
ś OrtamĘn fazla aydĘnlĘk olmasĘ
ś Etraf örneĒin bir tünel vd. gibi çok karanlĘk
ś AçĘk Kavadaki aydĘnlĘk örneĒin bir tünele girerken veya çĘkarken olduĒu gibi
aniden deĒiĲtiĒinde.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve farlar açĘk ya da
canlĘ deĒil
ś YoĒun yaĒmur kar veya siste sürüĲ
ś BuKar duman veya gölgede sürüĲ
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ś AracĘn yalnĘzca bir kĘsmĘnĘn algĘlanmasĘ
ś Öndeki aracĘn stop lambalarĘ yok stop
lambalarĘ alĘĲĘlmadĘk Ĳekilde yerleĲtirilmiĲ vd.
ś DĘĲarĘdaki aydĘnlĘk az ve stop lambalarĘ
açĘk deĒil veya canlĘ deĒil
ś Öndeki aracĘn arkasĘnĘn çok küçük olmasĘ veya normal görünmemesi (örneĒin devrilmiĲ ters dönmüĲ vs. olmasĘ)
ś Öndeki aracĘn yerden yüksekliĒi düĲük
veya yüksek
ś AracĘn önüne aniden bir aracĘn çĘkmasĘ
ś AracĘnĘz çekiliyor
ś Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
ś ÔnĲaat bölgesi demiryolu vb. gibi metal nesnelerin bulunduĒu alanlarĘn yakĘnĘnda sürerken
ś YakĘnda bir korkuluk yandaki araç vd.
gibi ön radarda çok iyi yansĘyan bir
madde var
ś Ön radarĘn etrafĘndaki tampon darbe
almĘĲ Kasar görmüĲ veya ön radar yerinde deĒil
ś Ön radarĘn etrafĘndaki sĘcaklĘk yüksek
veya düĲük
ś Az sayĘda araç veya yapĘnĘn bulunduĒu
geniĲ alanlarda (örn. çöl çayĘrlĘk banliyö vd.) sürüĲ
ś Öndeki aracĘn ön radarĘ yansĘtmayan
bir malzemeden yapĘlmĘĲ olmasĘ
ś Karayolu (veya otoyol) yol ayrĘmĘ veya
giĲe yakĘnĘndan geçerken
ś Kar su birikintisi buz vd. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś 9iraMda sürüĲ sĘrasĘnda
ś Öndeki araç geç algĘlandĘ
ś Öndeki araç aniden bir nesne tarafĘndan engelleniyor
ś Öndeki araç aniden Ĳerit deĒiĲtiriyor
veya aniden KĘzĘnĘ azaltĘyor
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ś Öndeki aracĘn Ĳekli bozulmuĲ
ś Öndeki aracĘn KĘzĘ çok fazla veya düĲük
ś Önde bir araç varken aracĘnĘz düĲük
KĘzda Ĳerit deĒiĲtiriyor
ś Öndeki araç karla kaplĘ
ś KararsĘz sürüĲ
ś Döner kavĲaktasĘnĘz ve öndeki araç algĘlanmadĘ
ś Sürekli olarak bir daire etrafĘnda dönüyorsunuz
ś Park yerinde sürüĲ
ś ÔnĲaat alanĘ stabilize yollar kĘsmi kaplamalĘ yollar muntazam olmayan yollar
KĘz kasisleri vs. üzerinden geçerken
ś EĒimli kavisli vd. bir yolda sürüĲ
ś AĒaçlar veya sokak lambalarĘ bulunan
bir yolda sürüĲ
ś Olumsuz yol koĲullarĘ sürüĲ esnasĘnda
aracĘn aĲĘrĘ titreĲim yapmasĘna neden
oluyorsa
ś AĒĘr yük anormal lastik basĘncĘ vd. nedeniyle aracĘnĘzĘn yüksekliĒi düĲük veya
fazla
ś AĒaçlarĘn veya otlarĘn fazla büyüdüĒü
dar bir yoldan geçiyorsanĘz
ś Kuvvetli radyo dalgalarĘ veya elektriksel
gürültü gibi elektromanyetik dalga giriĲimi varsa
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ś 9iraMda sürüĲ sĘrasĘnda

ś EĒimde sürüĲ

OADAS014

AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü viraMlarda
aynĘ Ĳeritteki bir aracĘ algĘlamayabilir ve
aracĘn KĘzĘnĘ ayarlanmĘĲ KĘza yükseltebilir. AyrĘca ileride aniden bir araç algĘlandĘĒĘnda araç aniden yavaĲlayabilir.
9iraMlarda uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçin
ve ilerideki yol ve sürüĲ koĲullarĘna uygun bir biçimde gaz ve fren pedallarĘna
basĘn.

OADAS012

YokuĲ yukarĘ veya yokuĲ aĲaĒĘ sürüĲ sĘrasĘnda AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü
Ĳeridinizdeki Kareketli bir aracĘ algĘlamayabilir ve aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ ayarlanmĘĲ
KĘza çĘkarabilir. AyrĘca ileride aniden bir
araç algĘlandĘĒĘnda araç aniden yavaĲlar.
YokuĲlarda uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçin
ve ilerideki yol ve sürüĲ koĲullarĘna uygun bir biçimde gaz ve fren pedallarĘna
basĘnĘz.

OADAS015

Yan Ĳeritteki bir araç nedeniyle aracĘnĘzĘn KĘzĘ düĲebilir.
Gaz pedalĘna basĘnĘz ve uygun ayarlanmĘĲ KĘzĘ seçiniz. Yol koĲullarĘnĘn AkĘllĘ
HĘz Sabitleyici Kontrolünün doĒru bir
biçimde kullanĘlmasĘna uygun olduĒundan emin olunuz.
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ś ìerit deĒiĲtirme

ś Araç algĘlama

OHI058321L

OADAS030

[A@ : AracĘnĘz [B@: ìerit deĒiĲtiren araç

Bir araç yan Ĳeritten sizin Ĳeridinize
geçtiĒinde sensörün algĘlama menziline girene dek sensör tarafĘndan algĘlanmaz. AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü
Ĳeritler arasĘnda ani geçiĲler yapan bir
aracĘ Kemen algĘlamayabilir. Bu durumda güvenli bir frenleme mesafesini
muKafaza ediniz ve gerekirse güvenli
mesafeyi saĒlamak üzere KĘzĘnĘzĘ düĲürmek için fren pedalĘna basĘnĘz.
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AĲaĒĘdaki gibi durumlarda sensör Ĳeridinizdeki bazĘ araçlarĘ algĘlayamaz:
- Bir tarafa doĒru Ĳeritten çĘkmĘĲ araçlar
- YavaĲ Kareket eden araçlar veya ani
yavaĲlayan araçlar
- Gelen araçlar
- Duran araçlar
- Römork gibi arka profili küçük olan
araçlar
- Motosikletler veya bisikletler gibi dar
taĲĘtlar
- Özel araçlar
- Hayvanlar veya yayalar
AracĘn KĘzĘnĘ yol ve sürüĲ koĲullarĘna
göre fren pedalĘna basarak ayarlamanĘz gerekir.
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OCN7060105

AĲaĒĘdaki gibi durumlarda sensör öndeki aracĘ algĘlayamaz:
- Yerden daKa yüksek araçlar veya aracĘn arkasĘndan dĘĲarĘ taĲan bir yük taĲĘyan araçlar
- AĒĘr yüklerden dolayĘ önü kalkmĘĲ
araçlar
- AracĘnĘzĘn yönünü deĒiĲtirmeniz
- Dar veya keskin viraMlĘ yollarda sürüĲ
sĘrasĘnda
AracĘn KĘzĘnĘ yol ve sürüĲ koĲullarĘna
göre fren pedalĘna basarak ayarlamanĘz gerekir.

OHI058308L

ś Önünüzdeki bir araç Ĳerit deĒiĲtirdiĒinde AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolü artĘk
önünüzde olan yeni aracĘ Kemen algĘlamayabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.

OHI058323L

ś AracĘnĘz önündeki araç ile belirli bir
mesafe korurken yayalara daima dikkat
ediniz.

OHI058322L

ś Öndeki aracĘn bir kavĲakta gözden kaybolmasĘ durumunda aracĘnĘz KĘzlanabilir.
AracĘ kullanĘrken daima yol ve sürüĲ
koĲullarĘna dikkat ediniz.
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NAVÔ*ASYON DESTEKLÔ AKILLI HIZ SA%ÔTLEYÔCÔ ǣNSCCǤ
ǣVARSAǤ
Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
AkĘllĘ HĘz Sabitleyici devredeyken navigasyon sisteminin saĒladĘĒĘ yol bilgilerini
kullanarak otoyolda sürüĲ sĘrasĘnda araç
KĘzĘnĘn otomatik ayarlanmasĘnĘ saĒlar.

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

%ilgilendirme
ś 1DYLJDV\RQ 'HVWHNOL $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL IRQNVL\RQX \DOQÕ]FD JHoLú NRQWURO
\DSÕODQEHOLUOLRWR\ROODUGDNXOODQÕODELOLU
Ã*HoLú NRQWUROO RWR\RO \NVHN KÕ]OÕ
NHVLQWLVL] WUDILN DNÕúÕ VD÷OD\DQ JLULú
YHoÕNÕúVD\ÕVÕVÕQÕUOÕ\ROODUÕLIDGHHGHU
*HoLúNRQWUROO\ROODUD\DOQÕ]FDELQHN
DUDoYHPRWRVLNOHWOHULQJLULúLQHL]LQYHULOLU
ś (N RWR\ROODU JHOHFHNWHNL QDYLJDV\RQ
JQFHOOHPHOHUL\OHJHQLúOHWLOHELOLU

%ilgilendirme
1DYLJDV\RQ'HVWHNOL$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL
RWR\ROODUÕQDQD\ROODUÕQGDoDOÕúPDNWDROXS
\ROD\UÕPODUÕQGDYHNDYúDNODUGDoDOÕúPD]
Otoyolda ViraMda Otomatik YavaĲlama

Araç KĘzĘnĘn yüksek olmasĘ durumunda
Otoyolda 9iraMda Otomatik YavaĲlama
özelliĒi navigasyon sisteminde yer alan
viraM bilgisine göre viraMlarda sürüĲ güvenliĒi saĒlamanĘza yardĘmcĘ olmak için geçici olarak aracĘnĘzĘ yavaĲlatĘr veya aracĘnĘzĘn KĘzlanmasĘnĘ sĘnĘrlar.
Otoyolda AyarlĘ +ĘzĘ Otomatik DeĒiĲtirme

Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi navigasyon sisteminde yer
alan KĘz sĘnĘrĘ bilgilerine göre AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici sabit KĘzĘnĘ otomatik olarak deĒiĲtirir.
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OCN7071059TU

Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyiciyi etkinleĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumundayken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü YardĘmĘ Ɵ
Sürücü asistanĘ Ɵ Otoyol Otomatik HĘz
DeĒiĲtirme' seçeneĒini seçiniz ve sistemi
devre dĘĲĘ bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

%ilgilendirme
1DYLJDV\RQ'HVWHNOL$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFLGHELUVRUXQROGX÷XQGDIRQNVL\RQ$\DUODU
PHQVQGHQD\DUODQDPD]

07
)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ

ś Fonksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ

A Tipi

DOĘĲPDĲDUWODUĘ


B Tipi

Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
ancak aĲaĒĘdaki koĲullarĘn tümünün yerine getirilmesi durumunda çalĘĲmaya KazĘr
olur:
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünün devrede olmasĘ
ś OtoyollarĘn ana yollarĘnĘn kullanĘlmasĘ

%ilgilendirme

OCN7060082

$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFLQLQQDVÕONXOODQÕODFD÷Õ
KDNNÕQGDGDKDID]ODELOJLLoLQE|OP GH
EXOXQDQ $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL 6&& 
EDúOÕ÷ÕQÕLQFHOH\LQL]

)RQNVL\RQHNUDQĘYHNRQWURO»
Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
çalĘĲĘrken gösterge panelinde Ĳu Ĳekilde
görünür:
ś Fonksiyon bekleme konumunda

A Tipi

UYARI


B Tipi

OCN7060081

OCN7060084

Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
devrede olduĒu sĘrada bekleme durumundayken geçici yavaĲlamanĘn gerekmesi durumunda gösterge panelinde yesimgesi yanar.
Ĳil
Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi devredeyken gösterge panesimgesi ile ayarlanan KĘz
linde yeĲil
yanar ve sesli bir uyarĘ verilir.

OCN7060083

ÇalĘĲma koĲullarĘ uygun olduĒunda beyaz
göstergesi yanar.

OCN7071123TU

AĲaĒĘdaki durumlarda Dikkatli sürün
uyarĘ mesaMĘ görünür
- Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyicinin aracĘnĘzĘn KĘzĘnĘ güvenli Eir düzeye düĲürememesi
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%ilgilendirme
2WR\ROGD YLUDMGD RWRPDWLN \DYDúODPD YH
2WR\RO $\DUODQDQ +Õ] 2WRPDWLN 'H÷LúWLUVLPJHVLQLNXOODQÕU
PH|]HOOLNOHULD\QÕ
2WR\ROGD9LUDMGD2WRPDWLN<DYDúODPD
ś Araç otoyolda yaklaĲan viraMa göre KĘzĘnĘ düĲürür ve viraMĘ geçtikten sonra KĘzlanarak AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlanan
KĘzĘna gelir.
ś AracĘn KĘz düĲürme süresi aracĘn KĘzĘna
ve viraMĘn açĘsĘna göre deĒiĲir. SürüĲ KĘzĘ
ne kadar yüksek olursa KĘz düĲürme o
kadar erken baĲlar.
2WR\ROGD$\DUOÕ+Õ]Õ2WRPDWLN'H÷LúWLUPH
ś Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlanmĘĲ KĘzĘ ve otoyol KĘz sĘnĘrĘ eĲleĲtiĒi
sürece çalĘĲĘr.
ś Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi çalĘĲĘrken otoyol KĘz sĘnĘrĘnĘn deĒiĲmesi durumunda AkĘllĘ HĘz
Sabitleyici ayarlanan KĘzĘ deĒiĲen KĘz
sĘnĘrĘna otomatik olarak ayarlanĘr.
ś AkĘllĘ HĘz Sabitleyici ayarlĘ KĘzĘnĘn KĘz sĘnĘrĘndan farklĘ olmasĘ durumunda Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme
özelliĒi bekleme durumuna geçer.
ś Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒinin otoyol ana yolu dĘĲĘnda
bir yolda seyir nedeniyle bekleme durumuna geçmesi Kalinde Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi
sabit KĘzĘ ayarlamadan ana yola tekrar
çĘktĘĒĘnĘzda yeniden devreye girecektir.
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ś Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒinin fren pedalĘna veya didüĒmesine basĘlarak
reksiyondaki
bekleme durumuna geçirilmesi Kalinde bu özelliĒi tekrar etkinleĲtirmek için
düĒmesine basĘnĘz.
ś Otoyol Ayarlanan HĘz Otomatik DeĒiĲtirme özelliĒi otoyol yol ayrĘmlarĘnda ve
kavĲaklarda çalĘĲmaz.

%ilgilendirme
ś 2WR\RO $\DUODQDQ +Õ] 2WRPDWLN 'H÷LúWLUPH|]HOOL÷L\DOQÕ]FDRWR\ROODUÕQ YH\D
NDUD\ROODUÕQÕQ  KÕ] VÕQÕUODUÕQÕ WHPHO DOÕU
YH KÕ] NDPHUDODUÕQD J|UH GHYUH\H JLUPH]
ś 2WR\RO $\DUODQDQ +Õ] 2WRPDWLN 'H÷LúWLUPH |]HOOL÷L GHYUHGH\NHQ RWR\RO KÕ]
VÕQÕUÕ GH÷LúLNOLNOHULQH ED÷OÕ RODUDN DUDo
RWRPDWLNKÕ]ODQÕUYH\D\DYDúODU
ś 2WR\RO $\DUODQDQ +Õ] 2WRPDWLN 'H÷LúWLUPH |]HOOL÷LQLQ PDNVLPXP KÕ] D\DUODPDVÕQÕUÕNPVDDWRODUDNEHOLUOHQPLúWLU
ś <HQL ELU \ROXQ KÕ] VÕQÕUÕQÕQ QDYLJDV\RQ
VLVWHPLQGH JQFHOOHQPHPHVL GXUXPXQGD2WR\RO$\DUODQDQ+Õ]2WRPDWLN'H÷LúWLUPH|]HOOL÷LGR÷UXELUELoLPGHoDOÕúPD\DELOLU
ś +Õ] ELULPLQLQ ONHQL]GH NXOODQÕODQ KÕ]
ELULPLQGHQ IDUNOÕ ELU ELULPH D\DUODQPDVÕGXUXPXQGD2WR\RO$\DUODQDQ+Õ]
2WRPDWLN'H÷LúWLUPH|]HOOL÷LG]JQoDOÕúPD\DELOLU
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)onksiyonun kĘsĘtlamalarĘ
Navigasyon Destekli AkĘllĘ HĘz Sabitleyici
Kontrolü aĲaĒĘdaki durumlarda normal
çalĘĲmayabilir:
ś Navigasyonun düzgün çalĘĲmamasĘ
ś Navigasyonda KĘz sĘnĘrĘ ve yol bilgilerinin güncel olmamasĘ
ś Gerçek zamanlĘ GPS verisi veya Karita
bilgisi KatasĘ nedeniyle Karita bilgilerinin gerçek yoldan farklĘ olmasĘ
ś Bilgi-eĒlence sistemi yol arama video
çalma ses tanĘma vb. fonksiyonlarĘn
aynĘ anda çalĘĲmasĘndan dolayĘ fazla
yüklendi.
ś Navigasyonun seyir Kalindeyken bir
rota aramasĘ
ś Tünel gibi yerlerde GPS sinyallerinin kesilmesi
ś Navigasyonun seyir Kalinde güncellenmesi
ś Bilgi ve eĒlence sisteminin normal bir
biçimde çalĘĲmamasĘ nedeniyle Karita
bilgilerinin iletilmemesi
ś Bir yolun ikiye ayrĘlĘp daKa sonra tekrar
birleĲmesi

ś Sürücünün navigasyonda belirlenmiĲ
güzergaKtan ayrĘlmasĘ
ś Navigasyonun sĘfĘrlanmasĘyla Kedefe
giden güzergaKĘn deĒiĲtirilmesi veya
iptal edilmesi
ś AracĘn bir servis istasyonu veya dinlenme tesisine girmesi
ś BazĘ bölümlerin KĘz sĘnĘrĘnĘn yol durumlarĘna göre deĒiĲiklik göstermesi
ś Android Auto veya Car Play'in devrede
olmasĘ
ś Navigasyonun aracĘn mevcut konumunu tespit edememesi (örn. genel yollara bitiĲik üst geçitler daKil olmak üzere
yükseltilmiĲ yollar veya yakĘnda paralel
yollarĘn olmasĘ)
ś Navigasyonun seyir Kalinde güncelleniyor olmasĘ
ś Navigasyonun seyir Kalinde yeniden
baĲlatĘlĘyor olmasĘ
ś ìiddetli yaĒmur Ĳiddetli kar vs. gibi
olumsuz Kava koĲullarĘnĘn olmasĘ
ś YapĘm Kalindeki bir yoldan geçerken
ś Kontrollü bir yoldan geçerken
ś Keskin viraMlĘ bir yoldan geçerken
ś KavĲaklarĘn dönel kavĲaklarĘn düz giriĲ
ve çĘkĘĲlarĘn vs. olduĒu yollardan geçerken
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OJX1070280L

OJX1070281L

[1@ : Ayarlanan güzergaK
[2@: Belirlenen Kat [3@: SürüĲ güzergaKĘ
[4@: Ana yol [5@: Yolun viraMlĘ bölümü

[1@ : Ayarlanan güzergaK
[2@: Belirlenen Kat [3@: SürüĲ güzergaKĘ
[4@: Ana yol [5@: Yolun viraMlĘ bölümü

ś Navigasyonda ayarlanan güzergaK (belirlenen Kat) ile sürüĲ güzergaKĘ (ana
yol) arasĘnda fark olduĒunda Otoyolda
viraMda otomatik yavaĲlama özelliĒi sürüĲ güzergaKĘnĘn ana yol olarak tanĘnmasĘna kadar devreye girmeyebilir.
ś Navigasyonda ayarlanan güzergaK yerine ana yolda seyredilmesiyle ana yol
sürüĲ güzergaKĘ olarak tanĘndĘĒĘnda
Otoyolda viraMda otomatik yavaĲlama
özelliĒi devreye girer. 9iraMĘn uzaklĘĒĘna
ve aracĘn mevcut KĘzĘna baĒlĘ olarak
aracĘn yavaĲlamasĘ yeterli olmayabilir
veya araç aniden yavaĲlayabilir.

ś Navigasyon güzergaKĘ (ana yol) ile sürüĲ güzergaKĘ (belirlenen Kat) arasĘnda
fark olduĒunda Otoyolda viraMda otomatik yavaĲlama özelliĒi ana yolun viraM
bilgisine göre devreye girer.
ś Otoyol yol ayrĘmĘna veya kavĲaĒa girerek güzergaKtan çĘktĘĒĘnĘz tespit edildiĒinde Otoyolda viraMda otomatik yavaĲlama özelliĒi devreye girmez.
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07
UYARI

OJX1070282L

[1@ : SürüĲ güzergaKĘ [2@: Belirlenen Kat
[3@ : Yolun viraMlĘ bölümü [4@: Ana yol

ś Navigasyonda ayarlanan bir varĘĲ noktasĘ yoksa Otoyolda viraMda otomatik
yavaĲlama özelliĒi ana yoldaki viraM bilgilerine göre devreye girer.
ś Ana yoldan ayrĘlsanĘz daKi otoyolun
viraMlĘ bölümünün navigasyon bilgileri
nedeniyle Otoyolda viraMda otomatik
yavaĲlama özelliĒi geçici olarak devreye girebilir.

ś Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü güvenli sürüĲ uygulamalarĘnĘn yerine geçmez sadece Eir
konfor fonksiyonudur Gözünüzü KiçEir zaman yoldan ayĘrmayĘnĘz Trafik
kurallarĘnĘ iKlal edecek davranĘĲlardan
kaçĘnmak sürücünün sorumluluĒudur
ś Navigasyon KĘz sĘnĘrĘ Eilgileri yolun
asĘl KĘz sĘnĘrĘ Eilgilerinden farklĘ olaEilir Yolun veya Ĳeridin kendisinin KĘz
sĘnĘrĘnĘ kontrol etmek sürücünün sorumluluĒudur
ś Önde araç olmasĘ ve aracĘn sürüĲ koĲullarĘ nedeniyle Navigasyon Destekli
AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü devreye
girmeyeEilir AracĘ kullanĘrken daima
yol ve sürüĲ koĲullarĘna dikkat ediniz
ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle AkĘllĘ Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolünün kapatĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz
ś Otoyol üzerinde Eir giĲeden geçtikten
sonra Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz
SaEitleyici Kontrolü Eirinci Ĳeride göre
devreye girer DiĒer Ĳeritlerden Eirine
girmeniz durumunda sistem düzgün
çalĘĲmayaEilir
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ś Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü devredeyken sürücü gaz
pedalĘna Easarsa araç KĘzlanĘr ve sistem aracĘ yavaĲlatmaz
ś Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü devredeyken sürücünün KĘzlanĘp KĘz pedalĘndan ayaĒĘnĘ
çekmesi durumunda araç yeterince
yavaĲlamayaEilir veya kĘsa sürede güvenli Eir KĘza düĲeEilir
ś ViraMĘn çok Eüyük veya çok küçük olmasĘ durumunda Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü devreye girmeyeEilir
ś Otoyol ana yolundan çĘktĘĒĘnĘz anda
Navigasyon Destekli AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici Kontrolü otomatik olarak devre
dĘĲĘ kalĘr AracĘ kullanĘrken daima yol
ve sürüĲ koĲullarĘna dikkat ediniz
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%ilgilendirme
ś *|VWHUJHSDQHOLQGHYHQDYLJDV\RQGDJ|UOHQKÕ]ELOJLVLIDUNOÕRODELOLU
ś 1DYLJDV\RQXQ \|QOHQGLUPHVL YH 1DYLJDV\RQ 'HVWHNOL $NÕOOÕ +Õ] 6DELWOH\LFL
.RQWUROQQGHYUH\HJLUPHVLYH\DGHYUH
GÕúÕNDOPDVÕDUDVÕQGDJHFLNPHRODELOLU
ś $NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL.RQWUROQQD\DUODQPÕúKÕ]ÕQGDQGúNELUKÕ]GDVH\UHWVHQL]GDKLLOHULGHNLYLUDMOÕNÕVÕPODUQHGHQL\OHKÕ]ODQPDVÕQÕUODQDELOLU
ś .DYúDNGLQOHQPHWHVLVLJLELELU\HUHJLUPHN]HUHDQD\ROGDQoÕNDUNHQ1DYLJDV\RQ'HVWHNOL$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL.RQWUROQQ GHYUHGH ROPDVÕ GXUXPXQGD
VLVWHPEHOLUOLELUVUHGHYUHGHNDODELOLU
ś %R]XNVDWÕKOÕ\ROODUGDUúHULWOHUYHEHQ]HUL \RO NRúXOODUÕ QHGHQL\OH 1DYLJDV\RQ
'HVWHNOL$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL.RQWUROQQ VD÷ODGÕ÷Õ \DYDúODPD \HWHUOL JHOPH\HELOLU

07
ìERÔT TAKÔP YARDIMI ǣL)AǤ ǣVARSAǤ
ìerit Takip YardĘmĘ Ĳerit çizgilerinin ve(ya)
yoldaki araçlarĘn algĘlanmasĘnĘ saĒlayacak
biçimde tasarlanmĘĲ olup sürücünün aracĘ Ĳerit içinde tutmasĘna yardĘmcĘ olur.

)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7060087

OCN7060030

[1@: Ön görüĲ kamerasĘ

Ön görüĲ kamerasĘ Ĳerit çizgilerini ve öndeki araçlarĘ algĘlamak için bir algĘlama
sensörü olarak kullanĘlĘr.
AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

)RQNVL\RQXQDoÕOPDVÕYHNDSDWÕOPDVÕ
ìerit Takip YardĘmĘnĘ etkinleĲtirmek için
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumunda iken direksiyon üzerinde yer
alan ìerit Takip YardĘmcĘsĘ düĒmesine basĘnĘz. Gösterge panelinde beyaz veya yeĲil
gösterge lambasĘ yanar.
renkli
Sistemi kapatmak için düĒmeye tekrar
basĘnĘz.

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
8\DUĘYHNRQWURO

A Tipi

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘ ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

OCN7060088

OCN7060089

OCN7060091

OCN7060090


B Tipi

ùHULW7DNLS<DUGÕPÕ
Öndeki araç ve(ya) Ker iki Ĳerit çizgisi de
algĘlanĘr ve aracĘnĘzĘn KĘzĘ 180 kmsaatten
düĲük olursa gösterge panelinde yeĲil
gösterge lambasĘ yanar ve sistem
direksiyona destek saĒlayarak aracĘn Ĳeritte kalmasĘna yardĘmcĘ olur.

DÔKKAT
Direksiyona destek saĒlanmadĘĒĘnda
gösterge lamEasĘ yanĘp söner
yeĲil
ve Eeyaza döner
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UYARI

OCN7071035TU

(OOHUGLUHNVL\RQGDGH÷LOX\DUÕVÕ
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç
saniye çekmesi durumunda 'Direksiyonu
bĘrakmayĘn' (Ellerinizi direksiyona yerleĲtirin) uyarĘ mesaMĘ görünür ve kademeli
olarak sesli uyarĘ verilir.
Birinci
8yarĘ mesaMĘ
aĲama:
Ôkinci aĲama: 8yarĘ mesaMĘ (kĘrmĘzĘ direksiyon simidi) ve sesli
uyarĘ

ś ìerit Takip YardĘmĘ Ker zaman devreye
girmez AracĘ Ker zaman kendi Ĳeridinde tutmak ve güvenli Ĳekilde yönlendirmek sürücünün sorumluluĒundadĘr
ś Yol koĲullarĘna EaĒlĘ olarak Eller direksiyonda deĒil uyarĘ mesaMĘ geç verileEilir SürüĲ sĘrasĘnda elleriniz daima direksiyon simidinde EulunmalĘdĘr
ś Direksiyon simidi Kafif Eir Ĳekilde tutuluyorsa sistem sürücünün ellerinin
direksiyonda olduĒunu algĘlamadĘĒĘ
için Eller direksiyonda deĒil uyarĘ
mesaMĘ görüneEilir
ś Direksiyon simidine KerKangi Eir oEMe
takarsanĘz Eller direksiyonda deĒil
uyarĘ özelliĒi düzgün çalĘĲmayaEilir

%ilgilendirme
ś %LOJLH÷OHQFH VLVWHPLQGHNL IRQNVL\RQODUÕQ D\DUODQPDVÕ\OD LOJLOL GDKD GHWD\OÕ
ELOJL LoLQ  E|OPGHNL $UDo$\DUODUÕ
NÕVPÕQDEDNÕQÕ]
ś ùHULW oL]JLOHUL DOJÕODQGÕ÷ÕQGD J|VWHUJH
SDQHOLQGHNLúHULWoL]JLOHULJULGHQEH\D]D
G|QHU

OCN7071060TU

Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘnĘn ardĘndan sürücünün Kala ellerini direksiyona
koymamasĘ durumunda 'SürüĲ konfor
sistemleri etkin deĒil' uyarĘ mesaMĘ görülür ve ìerit Takip YardĘmĘ otomatik olarak
devre dĘĲĘ kalĘr.
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ìerit algĘlanmadĘ
Ǵ
A Tipi

OCN7060034


ìerit algĘlandĘ
Ǵ
A Tipi

)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

Ǵ
B Tipi

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OCN7060035

Ǵ
B Tipi
OCN7071101TU

ìerit Takip YardĘmĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge panelinde
'LFA (ìerit Takip YardĘmĘ) sistemini kontrol
edin' uyarĘ mesaMĘ görünür. Bu durumda
sistemin HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
OCN7060039

OCN7060037

ś ìerit çizgileri algĘlanmazsa ìerit Takip
YardĘmĘnĘn direksiyon kontrolü önde
araç olup olmamasĘna ve aracĘn sürüĲ
koĲullarĘna baĒlĘ olarak sĘnĘrlĘ olabilir.
ś AracĘn kumandasĘ ìerit Takip YardĘmĘ
tarafĘndan yapĘlsa bile sürücü direksiyonu kumanda edebilir.
ś Direksiyon simidi ìerit Takip YardĘmĘ
tarafĘndan kontrol edildiĒinde desteklenmediĒi duruma nazaran daKa aĒĘr
veya Kafif Kissedilebilir.
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UYARI
)onksiyon önlemleri KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki ìeritte Tutma
YardĘmcĘsĘ (LKA) konusuna EakĘnĘz

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
Fonksiyon kĘsĘtlamalarĘ KakkĘnda daKa
fazla bilgi için 7. bölümdeki ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ (LKA) konusuna bakĘnĘz.

07
OTOYOL SRì YARDIMI ǣHDAǤ ǣVARSAǤ
Otoyol SürüĲ YardĘmĘ otoyolda giderken
öndeki araçlar ve Ĳeritlerin algĘlanmasĘ
öndeki araç ile olan mesafenin korunmasĘ ayarlanan KĘzĘn korunmasĘ ve aracĘn
Ĳerit içinde kalmasĘna yardĘm için tasarlanmĘĲtĘr.

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7060030

OADAS035SD

OCN7060029

[1@ : Ön görüĲ kamerasĘ
[2@ : Ön radar

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

DÔKKAT
AlgĘlama Sensörleri Önlemleri KakkĘnda
daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA
(Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz
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)onksiyon ayarlarĘ

UYARI

)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ deĒiĲtiriniz

OCN7071059TU

FonksiyonlarĘn Ker birini kullanĘp kullanmamayĘ ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Sürücü asistanĘ seçeneĒini seçiniz veya
seçimini kaldĘrĘnĘz.
- Otoyol SürüĲ YardĘmĘ seçildiyse öndeki
araç ile mesafe korunur ayarlanan KĘz
korunur araç Ĳerit çizgilerinin arasĘnda
tutulur.

%ilgilendirme
ś )RQNVL\RQODUGD ELU VRUXQ ROGX÷XQGD
$\DUODUGH÷LúWLULOHPH]6LVWHPLQ+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQHNRQWUROHWWLULOPHVLQL|QHULUL]
ś 0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ
VHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕIRQNVL\RQODUWDUDIÕQGDQNRUXQXU
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OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
HDA (Otoyol SürüĲ YardĘmĘ) Sistemi ses
düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük'
olarak ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrma
Durdurma düĒmesi ON konumunda iken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
8yarĘ sesi seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

07
)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQHNUDQĘYHNRQWURO»
Otoyol SürüĲ yardĘmĘnĘn çalĘĲma durumunu gösterge panelindeki SürüĲ YardĘmĘ
görünümünde görebilirsiniz. 4. bölümdeki ŕGörüntüleme ModlarĘ konusunu inceleyiniz.
Otoyol SürüĲ yardĘmĘ sistemin durumuna
baĒlĘ olarak aĲaĒĘdaki gibi görüntülenir.

alĘĲtĘrma

(2) Ayarlanan KĘz görüntülenir.
(3) ìerit Takip YardĘmĘ göstergesi görüntüleniyor.
(4) Önde araç olup olmadĘĒĘ ve Kedef
araç takip mesafesi görüntülenir.
(5) ìeridin saptanĘp saptanmadĘĒĘ görüntülenir.
Görüntüleme KakkĘnda daKa fazla Eilgi
için  Eölümdeki AkĘllĘ +Ęz SaEitleyici
Kontrolü (SCC) ve ìerit Takip YardĘmĘ
(L)A) konularĘna EakĘnĘz

)RQNVL\RQXQDOĘĲWĘUĘOPDVĘ

OCN7060139

OCN7060138


Geçici olarak iptal
edildi

Otoyol SürüĲ YardĘmĘ otoyollarĘn ana yoluna girildiĒinde veya ana yollarda sürerken çalĘĲacak ve aĲaĒĘdaki Ĳartlar saĒlanacaktĘr:
- ìerit Takip YardĘmĘ çalĘĲĘyor
- AkĘllĘ HĘz Sabitleyici Kontrolünün devrede olmasĘ

%ilgilendirme
ś 2WR\ROGDJLGHUNHQ$NÕOOÕ+Õ]6DELWOH\LFL
.RQWUROoDOÕúPD\DEDúODUVD2WR\RO6Uú<DUGÕPÕoDOÕúDFDNWÕU
ś 2WR\ROODUÕQ DQD \ROODUÕQD JLULOGL÷LQGH
ùHULW7DNLS<DUGÕPÕNDSDOÕ\VD$NÕOOÕ+Õ]
6DELWOH\LFL .RQWURO GHYUHGH ROVD ELOH
2WR\RO6Uú<DUGÕPÕGHYUH\HJLUPH]

OCN7060141

OCN7060140

(1) Otoyol SürüĲ YardĘmĘ göstergesi ile
önde araç olup olmadĘĒĘ ve seçilen
mesafe seviyesi görüntülenir.
Ã Otoyol SürüĲ YardĘmĘ Gösterge LambasĘ
: ÇalĘĲma durumu
- YeĲil
: Bekleme konumu
- Beyaz
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ś Durdurduktan sonra yeniden baĲlatma

OCN7071054TU

Otoyol SürüĲ YardĘmĘ çalĘĲtĘĒĘnda aracĘnĘz öndeki araç durduĒunda duracaktĘr. AyrĘca önünüzdeki araç durduktan 30 sn. sonra Kareket ettiĒinde
sizin aracĘnĘz da Kareket eder. Ek olarak
araç durduktan ve 30 saniye geçtikten
sonra mKĘzlanmak için düĒmeyi veya
pedalĘ kullanĘnz mesaMĘ gösterge panelinde görüntülenir. SürüĲe baĲlamak
için gaz pedalĘna basĘnĘz veya  düĒdüĒmemesine - düĒmesine veya
sine basĘnĘz.
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ś Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘ

OCN7071035TU

Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç
saniye çekmesi durumunda 'Direksiyonu bĘrakmayĘn' (Ellerinizi direksiyona
yerleĲtirin) uyarĘ mesaMĘ görünür ve kademeli olarak sesli uyarĘ verilir.
Birinci
8yarĘ mesaMĘ
aĲama:
Ôkinci aĲama: 8yarĘ mesaMĘ (kĘrmĘzĘ
direksiyon simidi) ve
sesli uyarĘ

07

OCN7071061TU

Eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘnĘn ardĘndan sürücünün Kala ellerini direksiyona koymamasĘ durumunda HDA
(Otoyol SürüĲ YardĘmĘ) iptal edildi' uyarĘ
mesaMĘ görülür ve Otoyol SürüĲ YardĘmĘ
ve ìerit DeĒiĲtirme YardĘmĘ otomatik
olarak devre dĘĲĘ kalĘr.

UYARI
ś Güvenli sürüĲ için aracĘ kontrol etmekten Ker zaman sürücü sorumludur
ś SürüĲ sĘrasĘnda elleriniz daima direksiyon simidinde EulunmalĘdĘr
ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ aracĘ sürerken
sürücüye yardĘmcĘ olan Eir destek
fonksiyonudur tamamen otonom Eir
sürüĲ fonksiyonu deĒildir +er zaman
yol durumunu kontrol edin ve gerekiyorsa güvenli sürüĲ için uygun önlemleri alĘnĘz

ś Gözünüzü KiçEir zaman yoldan ayĘrmayĘnĘz Trafik kurallarĘnĘ iKlal edecek
davranĘĲlardan kaçĘnmak sürücünün
sorumluluĒudur Sürücünün yol açtĘĒĘ trafik iKlalleri veya kazalardan araç
üreticisi sorumlu deĒildir
ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ Eütün trafik durumlarĘnĘ algĘlayamayaEilir Sistem sĘnĘrlamalarĘna EaĒlĘ olarak fonksiyon
olasĘ çarpĘĲmalarĘ algĘlayamayaEilir
Sistemin kĘsĘtlamalarĘnĘn daima farkĘnda olun Araçlar motosikletler Eisikletler yayalar Eelirlenemeyen nesneler yapĘlar vE araca çarpaEilecek
engeller algĘlanamayaEilir
ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ aĲaĒĘdaki durumlarda otomatik olarak kapanacaktĘr
- Dinlenme alanlarĘ kesiĲme noktalarĘ giEi sistemin çalĘĲmadĘĒĘ yollarda
sürüĲ
- Navigasyon güncellenirken veya yeniden EaĲlatĘlĘrken düzgün çalĘĲmaz
ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ yol koĲullarĘna
(navigasyon Eilgisi) ve çevreye EaĒlĘ
olarak çalĘĲaEilir veya devreden çĘkaEilir
ś ìerit Takip YardĘmĘ fonksiyonu ön görüĲ kamerasĘ Ĳeritleri düzgün algĘlayamadĘĒĘnda veya eller direksiyonda deĒil uyarĘsĘ açĘkken geçici olarak devre
dĘĲĘ kalaEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Otoyol SürüĲ YardĘmĘnĘn uyarĘ sesini
duyamayaEilirsiniz
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ś EĒer araç viraM dönerken Eelirli Eir
KĘzĘn üzerinde gidiyorsa aracĘnĘz Eir
tarafa kayaEilir veya sürüĲ Ĳeridinden
çĘkaEilir
ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Otoyol SürüĲ YardĘmĘnĘn devre dĘĲĘ EĘrakĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz
ś Ellerin direksiyonda olmadĘĒĘnĘ gösteren uyarĘ mesaMĘ direksiyonun duruĲuna veya yol ĲartlarĘna göre erken veya
geç görüntüleneEilir SürüĲ sĘrasĘnda
elleriniz daima direksiyon simidinde
EulunmalĘdĘr
ś Kendi güvenliĒiniz için Otoyol SürüĲ
YardĘmĘnĘ kullanmadan önce lütfen
kullanĘm kĘlavuzunu okuyunuz
ś Otoyol SürüĲ YardĘmĘ motor çalĘĲtĘĒĘ
sĘrada algĘlama sensörleri veya navigasyon yeniden EaĲlatĘldĘĒĘnda çalĘĲmayacaktĘr

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
Otoyol SürüĲ YardĘmĘ ve Otoyol ìerit DeĒiĲtirme fonksiyonu Ĳu durumlarda normal veya beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś Navigasyonun güncellenmemiĲ olmasĘ
nedeniyle Karita bilgileri ve gerçek yol
birbirinden farklĘ
ś Gerçek zamanlĘ GPS verisi veya Karita
bilgisi KatasĘ nedeniyle Karita bilgilerinin gerçek yoldan farklĘ olmasĘ
ś Bilgi-eĒlence sistemi yol arama video
çalma ses tanĘma vb. fonksiyonlarĘn
aynĘ anda çalĘĲmasĘndan dolayĘ fazla
yüklendi.
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ś Tünel gibi yerlerde GPS sinyallerinin kesilmesi
ś Navigasyonun sĘfĘrlanmasĘyla Kedefe
giden güzergaKĘn deĒiĲtirilmesi veya
iptal edilmesi
ś AracĘn bir servis istasyonu veya dinlenme tesisine girmesi
ś Android Auto veya Car Play'in devrede
olmasĘ
ś Navigasyonun aracĘn mevcut konumunu tespit edememesi (örn. genel yollara bitiĲik üst geçitler daKil olmak üzere
yükseltilmiĲ yollar veya yakĘnda paralel
yollarĘn olmasĘ)
ś Beyaz tek noktalĘ Ĳerit çizgisi veya yol
kenarĘ algĘlanamadĘĒĘnda
ś Yol inĲaat vb. nedenlerle geçici olarak
kĘsĘtlanĘyor.
ś Yolda orta Ĳerit korkuluk vb. yapĘ yok
ś ìerit deĒiĲtirme yönünde deĒiĲtirilebilir
bir Ĳerit var

DÔKKAT
Ön GörüĲ KamerasĘ ön radar ön köĲe radar sĘnĘrlamalarĘ KakkĘnda daKa fazla Eilgi için %ölüm  deki ŕ)CA (Ön ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ)Ŗ konusuna EakĘnĘz

07
ARKA *ÖRì EKRANI ǣRVMǤ
$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7050046
OCN7050046L

[1@ : Arka görüĲ kamerasĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.

UYARI

OCN7050047

Arka GörüĲ EkranĘ aracĘn arasĘndaki alanĘ
göstererek park ederken veya geri çĘkarken size yardĘmcĘ olur.

UYARI
Kamera aracĘn arkasĘndaki tüm alanĘ
KAPSA0AZ Sürücünün park etmeden
veya geri çĘkmadan önce iç ve dĘĲ dikiz aynasĘndan aracĘn arkasĘnĘ mutlaka
kontrol etmesi gerekir

Ekrandaki görüntü nesnenin gerçek
mesafesinden farklĘ olaEilir Güvenlik
için aracĘn çevresini doĒrudan kontrol
etmeyi unutmayĘnĘz

DÔKKAT
Arka görüĲ kamerasĘnĘn merceĒini daima temiz tutunuz 0ercek yüzeyini yaEancĘ maddelerin kaplamasĘ durumunda kamera performansĘ etkileneEilir ve
Arka GörüĲ EkranĘ normal çalĘĲmayaEilir
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)onksiyon ayarlarĘ

)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ

)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

3DUN\µQOHQGLUPHOLJHULJµU»Ĳ

Arka GörüĲ EkranĘ 'Ekran AyarlarĘ'nĘ deĒiĲtirmek için sistem devredeyken ekrandaki
ayarlar simgesine ( ) dokununuz veya
Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ Park emniyeti Ɵ Kamera
ayarlarĘ' seçeneĒini seçiniz.

Fonksiyon aĲaĒĘdaki koĲullar karĲĘlandĘĒĘnda devreye girer.
- Motor çalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesini
ON konumuna getiriniz
- 9ites R (Geri) konumuna alĘnĘr ve geri
vites lambasĘ yanarsa

$UNDJµU»Ĳ»D¦ĘNWXWPD

OCN7050048

3DUN(WPH*|UQWG÷PHVL
Arka GörüĲ EkranĘnĘ etkinleĲtirmek için
Park EtmeGörünüm düĒmesine basĘnĘz.
Sistemi kapatmak için düĒmeye tekrar
basĘnĘz.
Detaylar için Fonksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
konusuna bakĘnĘz.
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ś Motor ÇalĘĲtĘrma  Durdurma düĒmesi
ON konumdayken fonksiyonu etkinleĲtirmek için Ayarlar menüsünden 'GeliĲmiĲ Ɵ Arka KamerayĘ Ekranda Koru'
öĒesini seçin ve devre dĘĲĘ bĘrakmak
için seçimi kaldĘrĘnĘz.
ś Park sĘrasĘnda aĲaĒĘdaki koĲullarĘn korunmasĘ durumunda geri görüĲ ekranda
gösterilmeye devam edecektir:
- 9ites R (Geri) konumundan N (BoĲ)
veya D (SürüĲ) konumuna geçirildiyse
- Araç KĘzĘnĘn 10 kmsaatten düĲük olmasĘ durumunda
ś Araç KĘzĘ saatte 10 km'nin üstüne çĘktĘĒĘnda geri görüĲ kapanĘr.

07
*HUL6»U»Ĳ*µU»Q»P»

dDOÕúPDúDUWODUÕ
ś Motor çalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi
ON konumundadĘr
ś ParkGörünüm düĒmesine (1) vites D
(SürüĲ) veya N (BoĲ) konumundayken
basĘldĘĒĘnda.

OCN7050048

.DSDOÕNRúXOODUÕ
ś ParkGörünüm düĒmesine (1) basĘldĘĒĘnda.
ś Bilgi ve eĒlence sistemi düĒmelerinden
(2) birine basĘldĘĒĘnda.
dDOÕúÕUNHQ
ś 9ites R (Geri) konumuna alĘndĘĒĘnda
ekranda SürüĲ arka görüntüsü gösterilirken ekran park yardĘmĘ arka görünüme geçer.
ś Ekranda SürüĲ arka görüntüsü olduĒunda ekranĘn saĒ üst köĲesinde arka
görüntünün gösterildiĒini belirten bir
simge görünür.

OCN7070062L

Sürücü seyir Kalindeyken ekranda arka
görüĲü kontrol edebilir. Bunun amacĘ sürüĲ güvenliĒi saĒlamaktĘr.

UYARI
Ekrandaki geri sürüĲ görünümü nesnenin gerçek mesafesinden farklĘ olaEilir
Güvenlik için aracĘn çevresini doĒrudan
kontrol etmeyi unutmayĘnĘz
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)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

VWWHQDUNDJµU»Q»P

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ
Arka GörüĲ EkranĘnĘn düzgün çalĘĲmamasĘ ekranda titreĲim olmasĘ veya kameranĘn görüntüyü normal bir biçimde
göstermemesi durumunda sistemin bir
HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
OCN7060147L

(1) Simgesine dokunduĒunuzda ekranda
üstten görünüm açĘlĘr ve park etme sĘrasĘnda aracĘnĘzĘn arkasĘna olan uzaklĘk gösterilir.
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Araç kĘĲ aylarĘnda uzun süre çalĘĲtĘrĘlmadĘĒĘnda veya kapalĘ bir otoparka park
edildiĒinde egzoz dumanĘ görüntüyü kĘsa
süreliĒine bulanĘklaĲtĘrabilir.

07
ARKA APRAZ TRA)ÔK ARPIìMA UYARISI ǣRCC:Ǥ ǣVARSAǤ
Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ YardĘmcĘsĘ aracĘnĘz geriye doĒru Kareket
ederken soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarĘn algĘlanmasĘna yardĘmcĘ olmak ve bir
uyarĘ mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile çarpĘĲmanĘn
an meselesi olduĒu konusunda sürücüyü
uyarmak üzere tasarlanmĘĲtĘr.

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7060046

[1@ : Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörünün ayrĘntĘlĘ konumu için
yukarĘdaki resmi inceleyiniz.
OCN7070094L

[A@ : Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma 8yarĘ sistemi çalĘĲma
menzili

DÔKKAT
UyarĘ zamanĘ yaklaĲan aracĘn KĘzĘna EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir

DÔKKAT
Arka köĲe radarĘna iliĲkin önlemler KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki
Kör Noktada ÇarpĘĲmayĘ Önleme UyarĘsĘ (%C:) sistemi konusunu inceleyiniz

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH $UND dDSUD] 7UDILN
dDUSÕúPD 8\DUÕ 6LVWHPL $UND dDSUD]
7UDILN(PQL\HWLVLVWHPLRODUDNLIDGHHGLOHFHNWLU
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)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7071093TU

OCN7071063TU

$UNDdDSUD]7UDILN(PQL\HWL
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini etkinleĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumundayken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Park emniyeti Ɵ Arka çapraz trafik güvenliĒi' seçeneĒini seçiniz. Sistemi devre dĘĲĘ
bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda Ker zaman
açĘlacaktĘr 0otor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir
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8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Arka çapraz trafik emniyeti için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ ]DPDQODPDVÕYH8\DUÕVHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕ
NRUXQXU

)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQX\DUĘVĘ

OBC3070139TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu
bir çarpĘĲma an meselesi olduĒunda sürücüyü uyarĘr.

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sisteminin tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œNormalŔ seçilmiĲ olsa Eile eĒer sol ve saĒ yanlardaki araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk
uyarĘnĘn devreye girmesi geç görüneEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

OCN7060116

OCN7060106

dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AracĘnĘzĘn solsaĒ tarafĘndan bir aracĘn
yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak için dĘĲ dikiz aynasĘ yanĘp söner
ve gösterge panelinde bir uyarĘ görünür. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur. EĒer Arka GörüĲ EkranĘ çalĘĲĘyorsa
bilgi-eĒlence sisteminin ekranĘnda bir
uyarĘ görünür.
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ś Sistem aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- 9ites R (Geri) konumunda
- Araç KĘzĘ 8 kmsaatten az
- YaklaĲan aracĘn aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 25 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km'nin üzerinde

%ilgilendirme
(÷HUoDOÕúPDNRúXOODUÕVD÷ODQÕ\RUVDDUDFÕQÕ]ÕQKÕ]ÕNPVROVDELOHVROGDQYH\DVD÷GDQELUDUDo\DNODúWÕ÷ÕQGDELUX\DUÕYHULOLU
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UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś %aĲka Eir fonksiyonun uyarĘ mesaMĘ
görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve
sesli uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ sesini duyamayaEilirsiniz
ś Yol ve sürüĲ koĲullarĘna EaĒlĘ olarak
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
sürücüyü geç uyaraEilir veya Kiç uyarmayaEilir
ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemine güvenerek Kareket etmeyiniz %unun yerine güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için
fren pedalĘna EasĘnĘz veya aracĘ durdurunuz

07
)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070169TU
OBC3070170TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin
düzgün bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge panelinde 'Arka çapraz
trafik sistemini kontrol edin' uyarĘ mesaMĘ
görünür ve sistem otomatik olarak kapanĘr veya sistemin iĲlevi sĘnĘrlanĘr. Sistemin
HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka köĲe radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork veya
taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda algĘlama performansĘ düĲebilir ve Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse œArka çapraz
trafik emniyeti sistemi devre dĘĲĘ kaldĘ.
Radar blokaMĘ' uyarĘ mesaMĘ gösterge panelinde görülür.
Bu tür yabancĘ maddeler veya römork vb.
kaldĘrĘldĘĒĘnda sistem normal Ĳekilde çalĘĲĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
sistem normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa sistemin HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan
kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda gösterge panelinde œYan
ayna uyarĘ sembolünü kontrol edinŔ mesaMĘ görünür. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesaMĘ görünmemesine raĒmen Arka Çapraz
Trafik Emniyeti fonksiyonu düzgün çalĘĲmayaEilir
ś 0otor çalĘĲĘr duruma getirildikten
sonra KerKangi Eir nesne tespit edilmeyen alanlarda (örn açĘk arazi) Arka
çapraz trafik emniyeti fonksiyonu
doĒru çalĘĲmayaEilir

UYARI
ś %ir araç veya EinanĘn yakĘnĘnda sürüĲ

DÔKKAT
%ir römork portEagaM vE takmak için
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kapatĘnĘz veya Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini kullanmak için römork
portEagaM vE çĘkarĘnĘz

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Arka çapraz trafik emniyeti Fonksiyonu normal çalĘĲmayabilir
veya sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĒaçlar veya otlarĘn aĲĘrĘ büyümüĲ olduĒu yerden ayrĘlĘrken
ś YollarĘn Ęslak olduĒu yerlerden ayrĘlĘrken
ś YaklaĲan aracĘn KĘzĘ yüksek veya yavaĲ

DÔKKAT
Arka köĲe radarĘna iliĲkin sĘnĘrlamalar
KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki Kör Noktada ÇarpĘĲmayĘ Önleme
UyarĘsĘ (%C:) sistemi konusunu inceleyiniz

7-120

OHY059017

[A@ : Bina

%ir araç veya EinanĘn yakĘnĘnda sürerken Arka Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayaEilir
%u durumda sistem gerektiĒinde sürücüyü uyarmayaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin

07
ś Araç karmaĲĘk Eir park ortamĘnda olduĒu zaman

ś Araç çaprazlamasĘna park edildiĒinde

OHY059019
OHY059018

Arka çapraz trafik emniyeti fonksiyonu park eden veya aracĘnĘzĘn yanĘndan
geçen araçlarĘ algĘlayamayaEilir (örneĒin aracĘnĘzĘn yanĘndan KĘzla geçen
Eir araç aracĘn arka tarafĘnda park
eden veya çĘkan Eir araç yaklaĲan Eir
araç dönüĲ yaptĘĒĘnda vs) %u durumlarda sistem gereksiz yere sürücüyü
uyaraEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin

[A@ : Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz
Trafik Emniyeti fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya da saĒdan yaklaĲan
aracĘ algĘlamayaEilir %u durumda sistem gerektiĒinde sürücüyü uyarmayaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin
ś Araç Eir eĒimde veya eĒimin yakĘnĘnda olduĒunda

OCN7060102

Araç yukarĘ veya aĲaĒĘ yönde Eir eĒimdeyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya
da saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayaEilir %u durumda sistem gerektiĒinde
sürücüyü uyarmayaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin
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ś %ir EinanĘn EulunduĒu park yerine çekilmesi

ś Araç geriye doĒru park edildiĒinde

OHY059020
OHY059022

[A@ : Bina [B@ :Duvar

Arka veya yan alanĘnda Eir duvar ya da
yapĘ Eulunan Eir park yerine geri park
ederken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
fonksiyonu önünüzden geçen araçlarĘ
algĘlayaEilir %u durumlarda fonksiyon gereksiz yere sürücüyü uyaraEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin

7-122

%ir park yerine geri park ederken Arka
Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu arkanĘzdan geçen araçlarĘ algĘlayaEilir
%u durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyaraEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol edin

UYARI
ś Arka çapraz trafik emniyeti fonksiyonu güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś Arka çapraz trafik emniyeti araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ etkinleĲtikten sonraki 3 saniye Eoyunca
çalĘĲmayaEilir

07
ARKA APRAZ TRA)ÔK ARPIìMA ÖNLEME YARDIMI ǣRCCAǤ
ǣVARSAǤ
Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ aracĘnĘz geriye doĒru Kareket ederken soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarĘn
algĘlanmasĘna yardĘmcĘ olmak ve bir uyarĘ
mesaMĘ ve sesli uyarĘ ile çarpĘĲmanĘn an
meselesi olduĒu konusunda sürücüyü
uyarmak üzere tasarlanmĘĲtĘr. AyrĘca çarpĘĲmayĘ önlemek için frenleme desteĒi
saĒlanĘr.

$OJĘODPDVHQVµU»

OCN7060046

[1@ : Arka köĲe radarĘ

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.

DÔKKAT
OHY059014

[A@ : Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ sistemi çalĘĲma menzili
[B@: Arka Çapraz Trafik ÇarpĘĲma Önleme YardĘmĘ çalĘĲma menzili

Arka köĲe radarĘna iliĲkin önlemler KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki
Kör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ (%CA) konusunu inceleyiniz

DÔKKAT
UyarĘ zamanĘ yaklaĲan aracĘn KĘzĘna EaĒlĘ olarak deĒiĲeEilir

%ilgilendirme
$úD÷ÕGDNL E|OPGH $UND dDSUD] 7UDILN
dDUSÕúPD8\DUÕVÕ6LVWHPLYH$UNDdDSUD]
7UDILN dDUSÕúPD gQOHPH <DUGÕPÕ $UND
dDSUD]7UDILN(PQL\HWLVLVWHPLRODUDNLIDGHHGLOHFHNWLU
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)onksiyon ayarlarĘ
)RQNVL\RQODUĘQ$\DUĘ

OCN7071093TU

OCN7071063TU

$UNDdDSUD]7UDILN(PQL\HWL
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini etkinleĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumundayken
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ
Park emniyeti Ɵ Arka çapraz trafik güvenliĒi' seçeneĒini seçiniz. Sistemi devre dĘĲĘ
bĘrakmak için seçimi kaldĘrĘnĘz.

UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi motor yeniden çalĘĲtĘrĘldĘĒĘnda Ker zaman
açĘlacaktĘr 0otor tekrar çalĘĲtĘrĘldĘktan
sonra KapalĘ seçildiĒinde sürücünün
Ker zaman çevresine dikkat etmesi ve
aracĘ dikkatli sürmesi gerekir

%ilgilendirme
$UND dDSUD] 7UDILN (PQL\HWL VLVWHPL
$UNDdDSUD]7UDILNdDUSÕúPD8\DUÕVÕVLVWHPLYH$UNDdDSUD]7UDILNdDUSÕúPDgQOHPH<DUGÕPÕQÕLoHULU
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8\DUÕ]DPDQODPDVÕ
Arka çapraz trafik emniyeti için ilk uyarĘ
etkinleĲme süresini deĒiĲtirmek için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON
konumundayken Ayarlar menüsünden
'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ zamanlamasĘ' seçeneĒini seçiniz.
Araç ilk teslim edildiĒinde 8yarĘ zamanlamasĘ 'Normal' olarak ayarlanĘr. 8yarĘ zamanlamasĘnĘ deĒiĲtirirseniz diĒer Sürücü
yardĘmĘ sistemlerinin uyarĘ zamanlarĘ deĒiĲebilir.

07
%ilgilendirme
0RWRU \HQLGHQ oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD 8\DUÕ ]DPDQODPDVÕYH8\DUÕVHVLVHYL\HVLVRQD\DUÕ
NRUXQXU

)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
)RQNVL\RQX\DUĘVĘYHNRQWURO»

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.

Arka Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu
çarpĘĲma düzeyine baĒlĘ olarak uyarĘ verir
ve aracĘ kontrol eder: 'ÇarpĘĲma 8yarĘsĘ'
'Acil Frenleme' ve 'AracĘ durdurma ve fren
kontrolünü sonlandĘrma'.

DÔKKAT
ś UyarĘ zamanlamasĘ ve UyarĘ sesi seviyesi ayarĘ Arka Çarpma Önleme YardĘmĘnĘn tüm fonksiyonlarĘ için geçerlidir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için œNormalŔ seçilmiĲ olsa Eile eĒer sol ve saĒ yanlardaki araçlar yüksek KĘzla yaklaĲĘyorsa ilk
uyarĘnĘn devreye girmesi geç görüneEilir
ś UyarĘ zamanlamasĘ için Geç seçeneĒini trafik Kafif ve seyir KĘzĘnĘz düĲük
olduĒunda seçiniz

OCN7060116

OCN7060106

dDUSÕúPDX\DUÕVÕ
ś AracĘn solsaĒ tarafĘndan bir aracĘn yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak
için dĘĲ dikiz aynasĘnĘn dĘĲĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ görünür. AynĘ zamanda
sesli bir uyarĘ duyulur. EĒer Arka GörüĲ
EkranĘ çalĘĲĘyorsa bilgi-eĒlence sisteminin ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
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ś Sistem aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- 9ites R (Geri) konumunda
- Araç KĘzĘ 8 kmsaattin altĘnda
- YaklaĲan aracĘn aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 25 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km'nin üzerinde

%ilgilendirme

OCN7060116

(÷HUoDOÕúPDNRúXOODUÕVD÷ODQÕ\RUVDDUDFÕQÕ]ÕQKÕ]ÕNPVDROVDELOHVROGDQYH\DVD÷GDQELUDUDo\DNODúWÕ÷ÕQGDELUX\DUÕYHULOLU

OCN7060106

OCN7060148L
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07
$FLOIUHQOHPH
ś AracĘn solsaĒ tarafĘndan bir aracĘn yaklaĲtĘĒĘ konusunda sürücüyü uyarmak
için dĘĲ dikiz aynasĘnĘn dĘĲĘndaki uyarĘ
lambasĘ yanĘp söner ve gösterge panelinde bir uyarĘ mesaMĘ görünür. AynĘ zamanda sesli bir uyarĘ duyulur. EĒer Arka
GörüĲ EkranĘ çalĘĲĘyorsa bilgi-eĒlence
sisteminin ekranĘnda bir uyarĘ görünür.
ś Sistem aĲaĒĘdaki koĲullarĘn Kepsi saĒlandĘĒĘnda çalĘĲĘr:
- 9ites R (Geri) konumunda
- Araç KĘzĘ 8 kmsaattin altĘnda
- YaklaĲan aracĘn aracĘnĘzĘn sol veya
saĒ tarafĘndan yaklaĲĘk 15 m mesafe
içinde olmasĘ
- Soldan veya saĒdan yaklaĲan aracĘn
KĘzĘ saatte 5 km'nin üzerinde
ś Soldan ve saĒdan yaklaĲan araçlarla
çarpĘĲmanĘn önlenmesine yardĘmcĘ olmak için acil frenleme desteĒi saĒlanĘr.

UYARI
)ren kontrolü Ĳu durumlarda sona erer
- YaklaĲan araç algĘlama menzili dĘĲĘnda olduĒunda
- YaklaĲan araç aracĘnĘzĘn arkasĘndan
geçerken
- YaklaĲan araç aracĘnĘza doĒru gitmediĒinde
- YaklaĲan araç yavaĲladĘĒĘnda
- Sürücü yeterli güçle fren pedalĘna
EastĘĒĘnda

OCN7071123TU

$UDFÕ GXUGXUPD YH IUHQ NRQWUROQ VRQODQGÕUPD
ś Acil frenleme nedeniyle araç durduĒu
zaman gösterge panelinde 'Dikkatli sürün' uyarĘ mesaMĘ görülür.
ś GüvenliĒiniz için sürücünün fren pedalĘna Kemen basmasĘ ve çevresini kontrol etmesi gerekir.
ś Araç yaklaĲĘk 2 saniyelik acil frenleme
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü
sonlanĘr.
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü fren pedalĘna fazla bastĘĒĘnda sistemin frenleme kontrolü otomatik olarak devreden
çĘkar.
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UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
kullanĘrken aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś GüvenliĒiniz için aracĘ güvenli Eir
alanda park ettikten sonra ayarlarĘnĘzĘ
deĒiĲtiriniz
ś %aĲka Eir sistemin uyarĘ mesaMĘ görüntüleniyor veya sesli uyarĘ veriliyorsa
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ mesaMĘ görülmeyeEilir ve sesli
uyarĘ verilmeyeEilir
ś %ulunduĒunuz ortam gürültülü ise
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin
uyarĘ sesini duyamayaEilirsiniz
ś EĒer sürücü Eir çarpĘĲmayĘ önlemek
için fren yaparsa Arka Çapraz Trafik
Emniyeti sistemi devreye girmeyeEilir
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda araç aniden
durarak yolcularĘn yaralanmasĘna ve
serEest Kalde Eulunan nesnelerin Kareket etmesine yol açaEilir Emniyet
kemerini Ker zaman takĘnĘz ve serEest
Kalde Eulunan nesneleri daima güvenli Ĳekilde tutunuz
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminde Eir proElem olsa daKi aracĘn temel
frenleme performansĘ normal Eir Ĳekilde çalĘĲĘr
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi
Ker durumda devreye girmez ve tüm
çarpĘĲmalarĘ önleyemez
ś Acil frenleme sĘrasĘnda sürücü gaz
pedalĘna fazla EastĘĒĘnda fonksiyonun
frenleme kontrolü otomatik olarak
devreden çĘkar

7-128

ś Güvenli sürüĲ ve aracĘn kontrolü sürücünün sorumluluĒunda kalmalĘdĘr
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti
sistemine güvenerek Kareket etmeyiniz %unun yerine güvenli Eir frenleme mesafesini muKafaza ediniz ve
gerekirse aracĘn KĘzĘnĘ azaltmak için
fren pedalĘna EasĘnĘz veya aracĘ durdurunuz
ś Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini
insanlar Kayvanlar nesneler vs üzerinde kesinlikle kasĘtlĘ olarak kullanmayĘnĘz %u durum ciddi Eir yaralanmaya veya ölüme seEeEiyet vereEilir

DÔKKAT
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC) durumuna EaĒlĘ olarak fren kontrolü doĒru
Eir Eiçimde devreye girmeyeEilir
ìu durumlarda yalnĘzca uyarĘ verilir
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyarĘ
lamEasĘ yandĘĒĘnda
- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farklĘ
Eir fonksiyonda devredeyken

%ilgilendirme
ś 6LVWHPIUHQOHPH\DSPDQÕ]D\DUGÕPHWWL÷LQGHIUHQOHPHGHVWH÷LQLQVDQL\HLoLQGHVRQDHUHFHNROPDVÕQHGHQL\OHVUFQQ GLNNDWOL ROPDVÕ JHUHNLU 6UFQQ
KHPHQIUHQSHGDOÕQDEDVÕSDUDFÕQoHYUHVLQLNRQWUROHWPHVLJHUHNLU
ś 6UF\HWHUOLJoOHIUHQSHGDOÕQDEDVWÕ÷ÕQGDIUHQNRQWUROVRQDHUHU
ś 9LWHVL 5 *HUL  NRQXPXQD JHoLUGLNWHQ
VRQUDVROGDQYHVD÷GDQ\DNODúDQDUDoODU
LoLQ IUHQOHPH NRQWURO ELU NH] GHYUH\H
JLUHU

07
)onksiyon arĘzasĘ ve sĘnĘrlamalar

)RQNVL\RQGHYUHGĘĲĘ

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

OBC3070169TU
OBC3070170TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin
düzgün bir biçimde çalĘĲmamasĘ durumunda gösterge panelinde 'Arka çapraz
trafik güvenlik sistemlerini kontrol edin'
uyarĘ mesaMĘ görünür ve fonksiyon otomatik olarak kapanĘr veya sistemin fonksiyonu sĘnĘrlanĘr. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

Arka taraf radarĘnĘn çevresindeki arka
tamponun kar veya yaĒmur gibi yabancĘ
maddelerle kaplanmasĘ veya römork veya
taĲĘyĘcĘ monte edilmesi durumunda algĘlama performansĘ düĲebilir ve Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak
sĘnĘrlanabilir veya devre dĘĲĘ kalabilir.
EĒer bu meydana gelirse Arka çapraz
trafik emniyetiŔ sistemi devre dĘĲĘ kaldĘ.
Radar engellendi uyarĘ mesaMĘ gösterge
panelinde görüntülenir.
Bu tür yabancĘ maddeler veya römork vb.
kaldĘrĘldĘĒĘnda fonksiyon normal Ĳekilde
çalĘĲĘr.
EĒer yabancĘ madde kaldĘrĘldĘktan sonra
fonksiyon normal Ĳekilde çalĘĲmĘyorsa
ilgili fonksiyonun HY8NDAI yetkili servisi
tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.

OBC3070149TU

DĘĲ dikiz aynasĘ uyarĘ lambasĘ düzgün çalĘĲmadĘĒĘnda gösterge panelinde œYan
ayna uyarĘ sembolünü kontrol edinŔ mesaMĘ görünür. Sistemin HY8NDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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UYARI
ś Gösterge panelinde uyarĘ mesaMĘ görünmemesine raĒmen Arka Çapraz
Trafik Emniyeti fonksiyonu düzgün çalĘĲmayaEilir
ś 0otor çalĘĲĘr duruma getirildikten
sonra KerKangi Eir nesne tespit edilmeyen alanlarda (örn açĘk arazi) Arka
çapraz trafik emniyeti fonksiyonu
doĒru çalĘĲmayaEilir

DÔKKAT
Arka köĲe radarĘna iliĲkin sĘnĘrlamalar
KakkĘnda daKa fazla Eilgi için  Eölümdeki Kör Nokta ÇarpĘĲmayĘ Önleme YardĘmcĘsĘ (%CA) konusunu inceleyiniz

UYARI
ś %ir araç veya EinanĘn yakĘnĘnda sürüĲ

DÔKKAT
%ir römork portEagaM vE takmak için
Arka Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonunu kapatĘnĘz veya Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini kullanmak için römork
portEagaM vE çĘkarĘnĘz

)RQNVL\RQXQNĘVĘWODPDODUĘ
ìu durumlarda Arka çapraz trafik emniyeti Fonksiyonu normal çalĘĲmayabilir
veya sistem beklendiĒi gibi çalĘĲmayabilir:
ś AĒaçlar veya otlarĘn aĲĘrĘ büyümüĲ olduĒu yerden ayrĘlĘrken
ś YollarĘn Ęslak olduĒu yerlerden ayrĘlĘrken
ś YaklaĲan aracĘn KĘzĘ yüksek veya yavaĲ
AĲaĒĘdaki koĲullarda fren kontrolü çalĘĲmayabilir sürücünün dikkatli olmasĘ gerekir:
ś Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton
yama üzerinde giderken araçta sert titreĲim olduĒunda
ś Kar su birikintisi buz vd. nedeniyle
kayganlaĲmĘĲ bir zeminde giderken
ś Lastik basĘncĘ düĲük olduĒunda veya
lastik Kasar görmüĲse
ś Fren yenilenmiĲse
ś 8zaktan AkĘllĘ Park YardĘmĘnĘn devrede
olmasĘ (varsa)
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OHY059017

[A@ : Bina

%ir araç veya EinanĘn yakĘnĘnda sürerken Arka Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya da
saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayaEilir
%u durumda sistem sürücüyü uyarmayaEilir veya gerektiĒinde frenleri
kontrol etmeyeEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz

07
ś Araç karmaĲĘk Eir park ortamĘnda olduĒu zaman

ś Araç çaprazlamasĘna park edildiĒinde

OHY059019
OHY059018

Arka çapraz trafik emniyeti fonksiyonu park eden veya aracĘnĘzĘn yanĘndan
geçen araçlarĘ algĘlayamayaEilir (örneĒin aracĘnĘzĘn yanĘndan KĘzla geçen
Eir araç aracĘn arka tarafĘnda park
eden veya çĘkan Eir araç yaklaĲan Eir
araç dönüĲ yaptĘĒĘnda vs) %u durumlarda sistem gereksiz yere sürücüyü
uyaraEilir ve fren yapaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz

[A@ : Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz
Trafik Emniyeti fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya da saĒdan yaklaĲan
aracĘ algĘlamayaEilir %u durumda sistem sürücüyü uyarmayaEilir veya gerektiĒinde frenleri kontrol etmeyeEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz
ś Araç Eir eĒimde veya eĒimin yakĘnĘnda olduĒunda

OCN7060102

Araç yukarĘ veya aĲaĒĘ yönde Eir eĒimdeyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
fonksiyonu sĘnĘrlĘ olaEilir ve soldan ya
da saĒdan yaklaĲan aracĘ algĘlamayaEilir %u durumda sistem sürücüyü
uyarmayaEilir veya gerektiĒinde frenleri kontrol etmeyeEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz
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ś %ir EinanĘn EulunduĒu park yerine çekilmesi

ś Araç geriye doĒru park edildiĒinde

OHY059020
OHY059022

[A@ : Bina [B@ :Duvar

Arka veya yan alanĘnda Eir duvar ya da
yapĘ Eulunan Eir park yerine geri park
ederken Arka Çapraz Trafik Emniyeti
fonksiyonu önünüzden geçen araçlarĘ
algĘlayaEilir %u durumlarda fonksiyon gereksiz yere sürücüyü uyaraEilir
ve fren yapaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz
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%ir park yerine geri park ederken Arka
Çapraz Trafik Emniyeti fonksiyonu arkanĘzdan geçen araçlarĘ algĘlayaEilir
%u durumlarda sistem gereksiz yere
sürücüyü uyaraEilir ve fren yapaEilir
Geri giderken Ker zaman çevrenizi
kontrol ediniz

UYARI
ś Karavan veya EaĲka Eir araç çekiyorsanĘz güvenlik nedeniyle Arka çapraz
trafik emniyeti )onksiyonunun devre
dĘĲĘ EĘrakĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz
ś Arka çapraz trafik emniyeti fonksiyonu güçlü elektromanyetik dalgalarĘn
etkisi altĘnda normal çalĘĲmayaEilir
ś Arka çapraz trafik emniyeti araç çalĘĲtĘrĘldĘktan veya arka köĲe radarlarĘ etkinleĲtikten sonraki 15 saniye Eoyunca
çalĘĲmayaEilir

07
ÖNARKA PARK MESA)ESÔ UYARISI ǣPD:Ǥ ǣVARSAǤ
ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘ araç düĲük KĘzlarda ileri veya geri giderken bir
engel algĘlandĘĒĘnda sürücüyü uyarĘr.

$OJĘODPDVHQVµU»

UYARI
ś Ön/Arka Park 0esafesi UyarĘsĘ tamamlayĘcĘ Eir sistemdir )onksiyonun çalĘĲmasĘnĘ çeĲitli faktörler (Euna çevresel
koĲullar daKildir) etkileyeEilmektedir
Park etmeden önce ve park ederken
ön ve arka görüĲü kontrol etmekten
Ker zaman sürücü sorumludur
ś Nesnelerin yayalarĘn ve özellikle çocuklarĘn yakĘnĘnda araç sürerken çok
dikkatli olunuz
%azĘ nesneler nesnenin uzaklĘĒĘ Eoyutu veya malzemesinin sensörün etkinliĒini sĘnĘrlayaEilecek olmasĘ nedeniyle arka ultrasonik park sensörleri
tarafĘndan algĘlanmayaEilir
ś Yeni aldĘĒĘnĘz aracĘn garantisi araçta
EulunanlarĘn yaralanmasĘ veya araçta
olaEilecek KasarlarĘ veya kazalarĘ kapsamamaktadĘr

OCN7050050

OCN7050051

[1@ : Ön ultrasonik park sensörleri
[2@ : Arka ultrasonik park sensörleri

AlgĘlama sensörlerinin ayrĘntĘlĘ yeri için
yukarĘdaki resme bakĘnĘz.
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DÔKKAT
AlgĘlama sensörünün optimum performansĘnĘ korumak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś ASLA algĘlama sensörünü veya sensör
gruEunu sökmeyiniz ve sensör gruEuna KerKangi Eir darEe vurmayĘnĘz
ś AlgĘlama sensörleri deĒiĲir ya da tamir
edilirse aracĘn +YUNDAI yetkili servisi
tarafĘndan gözden geçirilmesini öneririz
ś Ön/Arka Park 0esafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki durumlarda düzgün çalĘĲmayaEilir
- Sensörde nem donmuĲsa
- Sensörün kar veya su giEi yaEancĘ
madde ile örtülmüĲ olmasĘ durumunda
%u tür yaEancĘ maddeler ortadan
kaldĘrĘldĘĒĘnda sistem normal Ĳekilde çalĘĲĘr
ś Ön/Arka Park 0esafesi UyarĘsĘ aĲaĒĘdaki durumlarda arĘzalanaEilir
- %ozuk yolda mĘcĘrlĘ yolda veya çalĘlĘklarda sürüĲ
- Sensör yakĘnĘndaki araç kornalarĘ
yüksek sesli motosiklet motorlarĘ
veya KavalĘ kamyon frenleri giEi ultrasonik dalgalar çĘkaran nesneler
- ìiddetli yaĒmur veya su sĘçramasĘ
mevcut
- Sensör yakĘnĘnda kaElosuz vericiler
veya cep telefonlarĘ
- Sensörün üzeri karla kaplanmĘĲ ise

7-134

- %aĲka Eir aracĘn sensörlerinden etkilenmiĲ
- Sensörün yüzeyinde su akĘyor
- PlakanĘn asĘl konumundan farklĘ Eir
yere takĘlmĘĲ olmasĘ
ś Sensör algĘlama alanĘ aĲaĒĘdaki durumlarda azalaEilir
- Sensörün kar veya su giEi yaEancĘ
madde ile örtülmüĲ olmasĘ durumunda
%u tür yaEancĘ maddeler ortadan
kaldĘrĘldĘĒĘnda sistem normal Ĳekilde çalĘĲĘr
- +ava aĲĘrĘ sĘcak veya soĒuksa
ś AĲaĒĘdaki yaEancĘ maddeler algĘlanmayaEilir
- Ôp zincir veya küçük çuEuk giEi keskin veya ince nesneler
- KumaĲ süngersi madde veya kar
giEi sensör frekansĘnĘ emeEilecek
nesneler
- ÇapĘ 14 cm den dar ve Eoyu 1 metreden kĘsa olan nesneler

07
)onksiyon ayarlarĘ
$oÕOPDVÕYHNDSDWÕOPDVÕ
ś ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘnĘ açmak
) düĒmesine baiçin Park Emniyeti (
sĘnĘz. Sistemi kapatmak için düĒmeye
tekrar basĘnĘz.
ś Motor ÇalĘĲtĘrma  Durdurma düĒmesi
ON konumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü YardĘmĘ Ɵ Park emniyeti
Ɵ Park Mesafe 8yarĘsĘ Otomatik AçĘk'
) düĒmeseçilirse Park emniyeti (
si gösterge lambasĘ yanar. Fonksiyon
aracĘn KĘzĘ 10 kmsaatten az olduĒunda
çalĘĲĘr.
AracĘn KĘzĘ 10 kmsaati aĲtĘĒĘnda fonksiyon nesneleri algĘlamasĘna raĒmen
sürücüyü uyarmaz.

OBC3070139TU

8\DUÕVHVLVHYL\HVL
ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘ ses düzeyini 'Yüksek' 'Orta' veya 'DüĲük' olarak
ayarlamak için Motor ÇalĘĲtĘrmaDurdurma düĒmesi ON konumunda iken Ayarlar
menüsünden 'Sürücü yardĘmĘ Ɵ 8yarĘ sesi
seviyesi' seçeneĒini seçiniz.
8yarĘ sesi seviyesini deĒiĲtirirseniz diĒer
Sürücü yardĘmĘ sistemlerinin 8yarĘ sesi
seviyesi de deĒiĲebilir.
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)onksiyonun ÇalĘĲtĘrĘlmasĘ
DOĘĲPDĲDUWODUĘ

OCN7050052

ś Motor
çalĘĲĘrken
Park
emniyeti
) düĒmesine basĘldĘĒĘnda düĒme
(
gösterge ĘĲĘĒĘ yanacak ve fonksiyon
araç ileri veya geri Kareket ettiĒinde çalĘĲacaktĘr.
ś DüĒme kapalĘ konumdayken (düĒme
ĘĲĘĒĘ yanmĘyorken) vitesi R (Geri) konumuna getirdiĒinizde sistem otomatik
olarak etkinleĲir.
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ś ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘ 5 km
saat'in üzerindeki KĘzlarda düzgün çalĘĲmayabilir. AracĘn KĘzĘ 10 kmsaati aĲtĘĒĘnda sistem sürücüyü uyarmaz. EĒer
aracĘn KĘzĘ 20 kmsaati aĲarsa sistem
otomatik olarak kapanĘr (düĒme ĘĲĘĒĘ
yanmaz)
Ã EĒer aracĘnĘzda Arka Park ÇarpĘĲma
Önleme YardĘmcĘsĘ veya 8zaktan AkĘllĘ
Park YardĘmcĘsĘ var ise aracĘnĘzĘn KĘzĘ
30 kmsaatin üstüne çĘktĘĒĘnda Ön
Arka Park Mesafesi 8yarĘsĘ söner (düĒme ĘĲĘĒĘ söner).
Tekrar 20 kmsaatin altĘnda seyretseniz
daKi sistem etkinleĲmez. GerektiĒi tak) düĒmesine
dirde Park emniyeti (
basĘnĘz.
ś Bir engel tespit edildiĒinde bu gösterge panelinde ve bilgi-eĒlence sistemi
ekranĘnda görüntülenir.
ś śAynĘ anda ikiden fazla nesne algĘlanĘrsa en yakĘn olan nesne için bir uyarĘ
sesi duyulacaktĘr.

07
8\DUĘVHVLYHJµVWHUJHVLWLSOHUL
Nesneye olan uzaklĘk
60a100 cm

Ön

60a120 cm

Arka

UyarĘ göstergesi
Ôleri sürüĲ

-

Ön
30 a60 cm
Arka

-

Ön
0a30 cm
Arka

Geri Yönde SürüĲ

-

UyarĘ sesi
Alarm fasĘlalĘ olarak
çalar
Alarm fasĘlalĘ olarak
çalar

DaKa sĘk aralĘklarla
çalar.

Sürekli biçimde
çalar.

ś Her ultrasonik sensör algĘlama aralĘĒĘndaki bir nesneyi algĘladĘĒĘnda o sensöre ait gösterge yanar.
ś YalnĘzca ön sensörler sürücüyü ileriye doĒru Kareket ederken uyarĘr. Arka ve ön-yan
sensörler sürücüyü geriye doĒru Kareket ederken uyarĘr. Ancak çalĘĲabilmesi için nesnenin ön sensörlerden 60 cm'lik mesafe içinde olmasĘ gerekir.
ś 8ltrasonik sensörlerden 30 cm'lik mesafe içinde bir nesne varsa sensörler nesneyi
algĘlamayabilir veya algĘlama menzili dĘĲĘndaki bir sensör sürücüyü uyarabilir.
ś Mesafesi 8yarĘsĘ araç KĘzĘna veya nesnenin Ĳekline baĒlĘ olarak sĘrasĘyla görülmeyebilir.
ś Engeller orta sensörün önünde araca çok yakĘn veya deĒiĲik varyasyonlar Kalinde tespit edilmesi durumunda göstergeler ve uyarĘ sesleri görselde gözüken durumdan farklĘ
tepki verebilirler.
ś Göstergenin resimdeki biçimi aracĘn üzerindekinden farklĘ olabilir.

7-137

Sürücü yardĘmĘ sistemi

)onksiyon arĘzasĘ ve önlemleri

)RQNVL\RQLOHLOJLOLµQOHPOHU

)RQNVL\RQDUĘ]DVĘ

ś AracĘn tampon yüksekliĒinde veya ultrasonik sensör baĒlantĘsĘnda deĒiĲiklik
yapĘldĘĒĘ ya da bunlar Kasar gördüĒü
takdirde ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘ çalĘĲmayabilir. Fabrikada takĘlmamĘĲ
KerKangi bir donanĘm veya aksesuar da
sensör performansĘnĘ engelleyebilmektedir.
ś 8ltrasonik sensör donmuĲ kar kir veya
suyla kirlendiĒi zaman bulaĲan maddeler yumuĲak bir bez ile temizleninceye
kadar sensör çalĘĲmayabilir.
ś 8ltrasonik sensörü itmeyin çizmeyin
ve sensöre vurmayĘn. Sensörde Kasar
meydana gelebilir.
ś 8ltrasonik sensörlere veya yakĘn bölgelerine doĒrudan yüksek basĘnçlĘ su püskürtmeyiniz.

ÖnArka Park Mesafesi 8yarĘsĘ ultrasonik
sensörün düzgün çalĘĲĘp çalĘĲmadĘĒĘnĘ
belirleyebilen bir kendi kendine arĘza teĲKis fonksiyonuna saKiptir. Motor çalĘĲtĘrĘldĘktan sonra vites R (Geri) konumuna
alĘndĘĒĘnda sistemin normal çalĘĲtĘĒĘnĘ
göstermek üzere bir bip sesi duyulur.
Ancak eĒer aĲaĒĘdakilerden birisi veya
birkaçĘ meydana gelirse ilk önce ultrasonik sensörün KasarlĘ veya yabancĘ madde
ile engellenmiĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol
ediniz. Hala düzgün çalĘĲmĘyorsa sistemi
HY8NDAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
ś Sesli uyarĘ duyulmuyor.
ś Sesli alarm kesik kesik duyuluyor.
ś Gösterge panelinde œPark sensörü bloke
ya da çalĘĲmĘyorŔ uyarĘ mesaMĘ görünür.

OCN7071066TU
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UYGUNLUK %EYANI ǭVARSAǮ
Radyo frekans bileĲenleri aĲaĒĘdakilerden
oluĲur:

 SĘrbistan için

Ön radar
 Avrupa ve diĒer Avrupa bölgeleri için

OANATEL237

 8krayna için

OANATEL239

OANATEL234
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Arka köĲe radarĘ

 Moldova için

 Avrupa için

OANATEL133

 Rusya için
OANATEL112

OANATEL167

7-140

07
 8krayna için

 Moldova için

OANATEL061

 Rusya için

OANATEL078

OANATEL071
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Acil durumlar

DÖRTL )LAìÖR SÔSTEMÔ

ACÔL DURUMDA ARA
HAREKET HALÔNDEYKEN
SürüĲ sĘrasĘnda motor stop
eder ise

OCN7070001

Dörtlü flaĲör diĒer sürücülerin sizin aracĘnĘza yaklaĲĘrken sollarken veya geçerken aĲĘrĘ dikkatli olmalarĘ için bir uyarĘ
görevi yapar.
Acil onarĘm yaparken veya araç yol kenarĘnda durduĒu zaman kullanĘlmalĘdĘr.
Dörtlü flaĲörü açĘk veya kapalĘ duruma
getirmek için kontak anaKtarĘ KerKangi
bir konumdayken dörtlü flaĲör düĒmesine
basĘnĘz. DüĒme orta ön göĒüs panelinde
bulunur. Tüm sinyal lambalarĘ aynĘ anda
yanĘp söner.
ś Dörtlü flaĲör aracĘnĘz Kareket Kalinde
olsun veya olmasĘn çalĘĲĘr.
ś Dörtlü flaĲör açĘkken dönüĲ sinyalleri
çalĘĲmaz.

8-2

ś AracĘnĘzĘ düz bir doĒrultuda sürerken
KĘzĘnĘzĘ yavaĲça azaltĘnĘz. Dikkatli bir Ĳekilde aracĘnĘzĘ saĒa çekerek güvenli bir
yere park ediniz.
ś Dörtlü flaĲörlerinizi yakĘnĘz.
ś Yeniden motoru çalĘĲtĘrmayĘ deneyin.
AracĘnĘz çalĘĲmĘyorsa HY8NDAI yetkili
servisinize baĲvurmanĘzĘ öneririz.

EĒer kavĲaklar veya geçiĲlerde
motor stop ederse
EĒer kavĲaklar veya geçiĲlerde motor
stop ederse etraf güvenli olduĒu takdirde vitesi N (BoĲ) konumuna getiriniz ve
aracĘ emniyetli bir alana itiniz.

08
MOTOR ALIìMIYORSA
SürüĲ esnasĘnda lastiĒiniz
patladĘysa

0otor çalĘĲmaz ya da geç marĲ
yapĘyorsa

Araç kullanĘrken lastik patladĘĒĘnda:
ś AyaĒĘnĘzĘ gaz pedalĘndan çekiniz ve araç
düz doĒrultuda giderken kendi kendine
durmasĘnĘ bekleyiniz. Ani fren yapmayĘnĘz veya yolun saĒĘna çekmeye çalĘĲmayĘnĘz. Bu durum sizin araç Kakimiyetini
kaybedip kaza yapmanĘza yol açabilir.
Araç yeterince yavaĲladĘĒĘnda dikkatle
frene basarak yolun saĒĘna çekiniz. En
kĘsa zamanda yoldan çĘkarak saĒlam
düz bir zemin üzerinde durunuz. Otobanda iseniz iki trafik yolu arasĘndaki
orta refüMe park etmeyiniz.
ś Araç durduĒu zaman dörtlü flaĲör düĒmesine basĘn vitesi P (Park) konumuna
getirin el frenini çekin ve kontak anaKtarĘnĘ LOCKOFF konumuna getiriniz.
ś YolcularĘn tümünü araçtan indiriniz.
YolcularĘn aracĘn yola bakan tarafĘnda
deĒil diĒer tarafta durmalarĘnĘ saĒlayĘnĘz.
ś Patlak bir lastiĒi deĒiĲtirirken bu bölümün ilerisinde yer alan talimata uyunuz.

ś AracĘnĘz otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ ĲanzĘmanlĘ ise vitesin N (BoĲ) veya
P (Park) konumunda olduĒundan emin
olunuz. Motor sadece vites N (BoĲ)
veya P (Park) konumundayken çalĘĲĘr.
ś Akü baĒlantĘlarĘnĘ kontrol ediniz temiz
ve saĒlam olduĒundan emin olunuz.
ś Araç iç ĘĲĘklarĘnĘ açĘnĘz. MarĲa bastĘĒĘnĘzda ĘĲĘklar sönmeye yüz tutuyor veya
sönüyorsa akü boĲalmĘĲ demektir.
AracĘnĘzĘ iterek veya çekerek çalĘĲtĘrmaya
kalkĘĲmayĘnĘz. Bu durum aracĘnĘzda Kasara neden olabilir. %u Eölümdeki Takviye
ile ÇalĘĲtĘrma talimatĘna EakĘnĘz

DÔKKAT
AracĘn itilerek veya çekilerek çalĘĲtĘrĘlmasĘ katalitik konvertörün aĲĘrĘ yüklenmesine neden olarak emisyon kontrol
sisteminde Kasara yol açaEilir

0arĲ EastĘĒĘ Kalde motor
çalĘĲmazsa
ś YakĘt seviyesini kontrol ediniz ve gerekirse yakĘt ilave ediniz.
Motorunuz Kala çalĘĲmĘyorsa yardĘm için
HY8NDAI yetkili yetkili servisini aramanĘzĘ
öneririz.
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Acil durumlar

TAKVÔYE ÔLE ALIìTIRMA
EĒer yanlĘĲ yapĘlĘrsa takviye ile çalĘĲtĘrmak
teKlikeli olabilir. Ciddi yaralanmalarĘ veya
araç KasarĘnĘ önlemek için bu bölümdeki
takviye ile çalĘĲtĘrma yöntemini takip ediniz. Takviye ile nasĘl çalĘĲtĘracaĒĘnĘz konusunda kuĲkunuz varsa aracĘnĘzĘ takviye ile
çalĘĲtĘrma iĲini yetkin bir teknisyene veya
araç çekme servisine bĘrakmanĘzĘ Ĳiddetle
tavsiye ederiz.

UYARI
Akünün yakĘnĘnda çalĘĲĘrken veya aküyü
kullanĘrken sizin ve etrafĘnĘzdakilerin
CÔDDÔ YARALAN0ASINI veya ÖL0N
önlemek için daima aĲaĒĘdaki uyarĘlarĘ
dikkate alĘnĘz
%ir akü ile çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki
talimatĘ dikkatlice okuyunuz ve
izleyiniz
Asit sĘçramalarĘna karĲĘ gözleri
korumak için tasarlanmĘĲ göz
koruyucu kullanĘnĘz
+er türlü alev kĘvĘlcĘm veya sigara malzemesini aküden uzak
tutunuz
Akü Kücrelerinde yüksek derede yanĘcĘ Eir gaz olan KidroMen
mevcuttur ve ateĲlendiĒi zaman patlayaEilir
Aküleri çocuklardan uzak tutunuz
Aküler yüksek derecede aĲĘndĘrĘcĘ özelliĒi olan sülfürik asit
içerirler Asidin gözlerinize cildinize veya giysilerinize temas
etmesine izin vermeyiniz
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EĒer gözlerinize asit gelirse gözlerinizi
en az 15 dakika temiz suyla yĘkayĘnĘz ve
derKal tĘEEi yardĘm alĘnĘz EĒer asit cildinize temas ederse Eölgeyi tamamen
yĘkayĘnĘz %ir acĘ veya yanma Kissederseniz derKal tĘEEi yardĘm isteyiniz
ś Plastik muKafazalĘ Eir aküyü kaldĘrĘrken muKafazanĘn üzerine aĲĘrĘ EaskĘ
uygularsanĘz akü asidi kaçaĒĘ meydana geleEilir %ir akü kaldĘrĘcĘ ile veya
çapraz köĲelerden el ile kaldĘrĘnĘz
ś Akünüz donmuĲ ise aracĘ takviye ile
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz
ś AracĘn akü kaElolarĘ aküye EaĒlandĘĒĘ
zaman ASLA aküyü tekrar ĲarM etmeye
kalkĘĲmayĘnĘz
ś Elektrikli ateĲleme sistemi yüksek voltaM ile çalĘĲĘr Sistemdeki Eu parçalarla
motor çalĘĲĘrken veya kontak anaKtarĘ
ON durumunda iken ASLA temas etmeyin
ś śTakviye kaElolarĘnĘn uçlarĘnĘn EirEiri
ile temas etmesine izin vermeyin %u
kĘvĘlcĘm çĘkmasĘna neden olaEilir
ś Takviye ile çalĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman akü
donmuĲsa veya elektrolit seviyesi düĲükse çatlayaEilir veya patlayaEilir

'Ô..$7
AracĘnĘzĘn Kasar görmesini önlemek için
ś AracĘnĘzĘ takviye ile çalĘĲtĘrmak için
sadece 12 Voltluk Eir güç kaynaĒĘ (akü
veya takviye sistemi) kullanĘnĘz
ś AracĘnĘzĘ iterek çalĘĲtĘrmak suretiyle
takviyeli çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz

%ilgilendirme
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1. Takviye kablolarĘnĘn ulaĲmasĘ için
araçlarĘ birbirine yeteri kadar yaklaĲtĘrĘnĘz ancak temas etmelerine izin vermeyiniz.
2. Araç tamamen durdurulmuĲ olsa bile
motor bölmesindeki fanlardan ve Kareketli parçalardan uzak durunuz.
3. Radyo lamba klima vs. gibi tüm elektrikli ciKazlarĘ kapayĘn. 9itesi P (Park)
pozisyonuna getiriniz ve el frenini çekiniz. Ôki aracĘ da KAPALI konumuna
getiriniz.

OCN7070002

4. Takviye kablolarĘnĘ tam olarak Ĳekildeki sĘrayla baĒlayĘnĘz. Önce bir takviye
kablosunu aracĘnĘzĘn (1) kĘrmĘzĘ artĘ ()
takviye terminaline birleĲtiriniz.
5. Takviye kablosunun diĒer ucunu yardĘmcĘ aracĘn (2) kĘrmĘzĘ artĘ () akü
takviye terminaline baĒlayĘnĘz.
6. Ôkinci takviye kablosunu yardĘmcĘ aracĘn (3) siyaK eksi (-) aküsüne  Ĳasi topraĒĘna baĒlayĘnĘz.

7. Ôkinci takviye kablosunun diĒer ucunu
aracĘnĘzĘn (4) siyaK eksi (-) Ĳasi ucuna
baĒlayĘnĘz.
Takviye kablolarĘnĘn doĒru akü ve takviye kutuplarĘ veya doĒru Ĳasi dĘĲĘnda
KerKangi bir Ĳeye temas etmesine izin
vermeyiniz. BaĒlantĘlarĘ yaparken akünün üzerine eĒilmeyiniz.
8. Motoru kapatmadan önce aracĘnĘzĘ en
az 60 dakika rölantide çalĘĲtĘrĘnĘz veya
en az 30 dakika sürüĲ yapĘnĘz. Akü yeterli süre ĲarM edilmemiĲse araç yeniden çalĘĲtĘrĘlamaz. Aküyü ĲarM etmek
veya test etmek için en yakĘn servise
de gidebilirsiniz.
EĒer birkaç denemeden sonra aracĘnĘz
çalĘĲmaz ise muKtemelen servise iKtiyacĘ vardĘr. Böyle bir durumda lütfen yetkili
servis yardĘmĘna baĲvurunuz. EĒer akünüzün boĲalma nedeni belli deĒilse aracĘnĘzĘ HY8NDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi öneririz.
Takviye kablolarĘnĘ birleĲtirdiĒiniz sĘranĘn
tam tersine göre ayĘrĘnĘz.
1. Takviye kablosunu aracĘnĘzĘn (4) siyaK
eksi (-) Ĳasi ucundan ayĘrĘnĘz.
2. Takviye kablosunun diĒer ucunu yardĘmcĘ aracĘn (3) siyaK eksi (-) aküĲasi
ucundan ayĘrĘnĘz.
3. Ôkinci takviye kablosunu yardĘmcĘ aracĘn (2) kĘrmĘzĘ artĘ () akütakviye terminalinden ayĘrĘnĘz.
4. Takviye kablosunun diĒer ucunu aracĘnĘzĘn (1) kĘrmĘzĘ artĘ () takviye terminalinden ayĘrĘnĘz.
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Acil durumlar

MOTOR HARARET YAPIYORSA
Araç Kararet göstergesi motorun aĲĘrĘ ĘsĘndĘĒĘnĘ gösteriyorsa güç kaybĘ araç teklemesi veya motor vuruntusu ile karĲĘlaĲĘrsĘnĘz muKtemelen motor Kararet yapmĘĲtĘr.
Böyle olduĒunda ĲunlarĘ yapmalĘsĘnĘz:
1. SaĒa yanaĲĘnĘz ve en kĘsa zamanda
emniyetli bir Ĳekilde aracĘnĘzĘ durdurunuz.
2. 9itesi P (Park) pozisyonuna getiriniz ve
el frenini çekiniz. Klima AÇIK ise KAPATINI=.
3. Motor soĒutma suyu araç altĘndan akĘyor veya kaputtan buKar çĘkĘyorsa motoru durdurunuz. SoĒutma suyu veya
buKar kesilinceye kadar kaputu açmayĘnĘz. Belirgin bir motor soĒutma suyu
veya buKar kaybĘ yoksa motor soĒutma fanĘnĘn çalĘĲmakta olduĒundan
emin olunuz. Fan çalĘĲmĘyorsa motoru
durdurunuz.

UYARI
+erKangi ciddi Eir yaralanmaya yol açĘlmamasĘ için motor
çalĘĲĘr durumdayken ellerinizi
elEiselerinizi ve aletleri soĒutma fanĘ ve taKrik kayĘĲlarĘ giEi
Kareketli parçalardan uzak tutunuz
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4. Devridaim pompasĘ taKrik kayĘĲĘnĘn yerinde olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
(1) Yerindeyse kayĘĲ gerginliĒini kontrol ediniz.
(2) TaKrik kayĘĲĘ normal ise radyatör
Kortum veya aracĘn altĘndan motor
soĒutma suyu kaçaĒĘnĘ kontrol ediniz. (Klima kullanĘlĘyorsa aracĘ durdurduĒunuzda araçtan bir miktar
suyun akmasĘ normaldir).
5. Devirdaim pompasĘ taKrik kayĘĲĘ kopmuĲ veya motor soĒutma suyu akĘyorsa derKal motoru durdurmanĘzĘ ve
yardĘm için yetkili bir Hyundai servisine
baĲvurmanĘzĘ öneririz.

UYARI
0otor ve radyatör sĘcak olduĒu
zaman radyatör kapaĒĘnĘ veya
EoĲaltma tapasĘnĘ ŕASLAŖ çĘkartmayĘnĘz Ciddi yaralanmalara neden olaEilecek EasĘnçlĘ
sĘcak sĘvĘ ve EuKar çĘkaEilir
0otoru durdurunuz ve motor soĒuyana kadar Eekleyiniz Radyatör kapaĒĘnĘ
açarken çok dikkatli olunuz EtrafĘna kalĘn Eir Kavlu sarĘnĘz ve Eirinci stop durumuna gelene kadar yavaĲça saat dönüĲ
yönü tersine çeviriniz SoĒutma sisteminden EasĘnç salĘnĘrken geride durunuz %asĘncĘn tamamĘnĘn EoĲaldĘĒĘndan
emin olduĒunuzda kalĘn Eir Kavlu kullanarak kapaĒĘ aĲaĒĘ doĒru EastĘrĘnĘz ve
çĘkartmak için saatin tersi yönde döndürmeye devam ediniz
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6. AĲĘrĘ ĘsĘnmanĘn nedenini bulamĘyorsanĘz motorun normal sĘcaklĘĒa gelmesini bekleyiniz. DaKa sonra eĒer motor
soĒutma suyu kaybĘ varsa sĘvĘ seviyesini yarĘm iĲaretine kadar getirmek için
Kazneye dikkatlice soĒutma suyu ilave
ediniz.
7. Motor Kararet belirtilerini dikkatle izleyerek yola devam ediniz. Tekrar Kararet
olmasĘ Kalinde yardĘm için HY8NDAI
yetkili servisini aramanĘzĘ öneririz.

'Ô..$7
ś Çok fazla soĒutma suyu kayEĘ sistem
içinde Eir kaçak olduĒunu gösterir %u
durumun +YUNDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz
ś 0otor soĒutma suyu eksikliĒi nedeniyle motor Kararet yaptĘĒĘnda motor soĒutma suyunun aniden ilave
edilmesi motorda çatlamalara neden
olaEilir +asarĘ önlemek için motor
soĒutma suyunu küçük miktarlarda ve
yavaĲ yavaĲ ilave ediniz
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Acil durumlar

LASTÔK %ASIN *ÖSTER*ESÔ ǣTPMSǤ ǣVARSAǤ
Lastik %asĘncĘnĘn kontrolü (varsa)

OCN7070020
OCN7081056TU
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(1) DüĲük Lastik BasĘncĘ Göstergesi
TPMS ArĘza Göstergesi
(2) DüĲük lastik basĘncĘ konum göstergesi
ve lastik basĘncĘ göstergesi (LCD ekranda görünür)
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ś Gösterge panelinde Asistan modunda
lastik basĘncĘnĘ kontrol edebilirsiniz.
%ölüm 4 deki LCD EkranĘ 0odlarĘna
EakĘnĘz
ś Motor çalĘĲtĘktan beĲ dakika sonra lastik
basĘncĘ gösterilir.
ś Araç durdurulduĒunda eĒer lastik basĘncĘ ekrana gelmiyorsa Görüntülemek için aracĘ sürün mesaMĘ ekranda
görülecektir. AracĘ sürdükten sonra lastik basĘncĘnĘ kontrol ediniz.
ś Ekranda gösterilen lastik basĘncĘ deĒerleri lastik basĘncĘ sayacĘnda ölçülenden
farklĘlĘk gösterebilir.
ś Gösterge panelinde KullanĘcĘ AyarlarĘ
modunda lastik basĘncĘ birimini deĒiĲtirebilirsiniz.
- psi kpa bar (%ölüm 4 teki KullanĘcĘ
ayarlarĘ modu konusuna EakĘnĘz)

08
Lastik %asĘnç Göstergesi
UYARI
AĲĘrĘ veya yetersiz ĲiĲirilme lastik ömrünü kĘsaltĘr araç kullanmayĘ olumsuz
olarak etkiler ve Eir kazaya seEeEiyet verecek Ĳekilde araç Kakimiyetini kayEettirecek ani lastik patlamalarĘna neden
olaEilir
Yedek lastik de (eĒer verilmiĲse) daKil tüm
lastikler ayda bir soĒukken kontrol edilmeli ve araç üreticisinin araç etiketinde
veya lastik basĘnç etiketinde önerdiĒi basĘnçla ĲiĲirilmelidir. (EĒer aracĘnĘzda araç
etiketinde veya lastik basĘnç etiketinde
belirtilenden farklĘ ebatta lastikler varsa
o lastiklere uygun Kava basĘncĘnĘ belirlemelisiniz.)
AracĘnĘz ilave bir emniyet önlemi olarak
lastiklerinizden birisinde veya daKa çoĒunda bariz bir inme olduĒunda düĲük
lastik basĘncĘ göstergesinin yanmasĘnĘ
saĒlayan lastik basĘnç göstergesi (TPMS)
ile donatĘlmĘĲtĘr. Buna göre düĲük lastik
basĘncĘ göstergesi yandĘĒĘ zaman mümkün olan en kĘsa sürede durmalĘ ve lastiklerinizi kontrol etmeli uygun basĘnçla
ĲiĲirmelisiniz. Önemli derecede inmiĲ lastiklerle araç sürmek lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve KasarlanmasĘna neden olur.
Ônik lastikler aynĘ zamanda yakĘt verimliliĒini ve lastik ömrünü de azaltĘr ve aracĘn
yol tutuĲunu ve durma kabiliyetini etkileyebilir.

Lütfen TPMS'nin uygun lastik bakĘmĘ yerine geçmediĒini unutmayĘn lastikteki
inme TPMS düĲük lastik basĘncĘ göstergesinin yanmasĘnĘ tetikleyecek seviyeye
düĲmese bile doĒru lastik basĘncĘnĘ muKafaza etmek sürücünün sorumluluĒudur.
AracĘnĘzda TPMS'nin düzgün çalĘĲmadĘĒĘnĘ gösteren bir TPMS arĘza göstergesi
de bulunur. TPMS arĘza göstergesi düĲük
lastik basĘncĘ sinyal lambasĘna baĒlĘdĘr.
Sistem bir arĘza algĘladĘĒĘnda sinyal lambasĘ yaklaĲĘk bir dakika kadar yanĘp söner
sonra devamlĘ yanĘk kalĘr. ArĘza devam
ettikçe bu sĘralama araç Ker çalĘĲtĘĒĘnda
devam eder.
ArĘza göstergesi yandĘĒĘnda sistem düĲük lastik basĘncĘnĘ tespit edemeyebilir
veya bunun sinyalini veremeyebilir. TPMS
arĘzalarĘ deĒiĲik nedenlerle oluĲabilir örneĒin araca deĒiĲik lastikler veya Mantlar
takĘlmasĘ TPMS'nin düzgün çalĘĲmasĘnĘ
engelleyebilir.
Bir veya daKa fazla lastiĒi veya MantĘ deĒiĲtirdiĒinizde deĒiĲtirilen lastik veya MantlarĘn TPMS'nin düzgün çalĘĲmasĘna olanak verdiĒinden emin olmak için daima
TPMS arĘza göstergesini kontrol ediniz.
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Acil durumlar

'Ô..$7
AĲaĒĘdakilerden Eiri meydan gelirse
aracĘ yetkili Eir +yundai servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz
1 DüĲük lastik EasĘncĘ göstergesi/TP0S
arĘza göstergesi motor çalĘĲĘyorken
veya kontak anaKtarĘ ŕONŖ konumuna
getirildiĒi zaman 3 saniye süreyle
yanmaz ise
2 TP0S arĘza göstergesi yaklaĲĘk 1
dakika yanĘp söndükten sonra yanar
durumda kalĘr
3 DüĲük lastik EasĘncĘ konum göstergesi
yanĘk kalĘrsa

DüĲük lastik EasĘncĘ
göstergesi
DüĲük lastik EasĘncĘ konum
göstergesi ve lastik EasĘncĘ
göstergesi

OCN7081057TU

Lastik basĘnç göstergesi uyarĘ göstergeleri yandĘĒĘ ve uyarĘ mesaMĘ gösterge LCD
ekranĘnda görüntülendiĒi takdirde lastiklerinizden birisinde veya birkaçĘnda bariz
bir basĘnç düĲüĲü var anlamĘna gelir. DüĲük lastik basĘncĘ konum göstergesi ilgili
pozisyon ĘĲĘĒĘnĘn yanmasĘyla Kangi lastiĒin basĘncĘnda önemli düĲme olduĒunu
gösterir.
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08
EĒer Ker iki gösterge de yanĘyorsa derKal
KĘzĘnĘzĘ azaltĘn sert dönüĲlerden kaçĘnĘn
ve artan durma mesafelerini göz önüne
alĘn. Mümkün olan en kĘsa sürede durmalĘ
ve lastiklerinizi kontrol etmelisiniz. Sürücü
tarafĘndaki orta sütunun dĘĲ paneli üzerinde bulunan araç etiketi veya lastik basĘnç
etiketinde belirtilen basĘnçlara göre lastikleri ĲiĲiriniz.
EĒer bir benzin istasyonuna ulaĲamĘyorsanĘz veya lastik basĘlan KavayĘ tutmuyorsa lastiĒi yedek lastik ile deĒiĲtiriniz.
DüĲük basĘnçlĘ lastik onarĘlĘncaya ve araca takĘlĘncaya kadar DüĲük Lastik BasĘncĘ
Göstergesi yanmaya devam eder ve TPMS
ArĘza göstergesi de bir dakika için yanĘp
söner ve yanmaya devam eder (araç yaklaĲĘk 10 dakika 25 kmsaatin üstünde bir
KĘzla sürüldüĒünde).

%ilgilendirme
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DÔKKAT
EĒer lastik EasĘncĘ sĘcak Kava için önerilen lastik EasĘncĘna göre ayarlanmĘĲsa kĘĲĘn veya soĒuk Kavada DüĲük
Lastik %asĘncĘ Göstergesi yanaEilir %u
TP0S nizin arĘzalĘ olduĒunu göstermez
çünkü ĘsĘdaki düĲme lastik EasĘncĘnĘn da
orantĘlĘ Ĳekilde düĲmesine neden olur
AracĘnĘzla sĘcak Eir Eölgeden soĒuk Eir
Eölgeye veya soĒuk Eir Eölgeden sĘcak
Eir Eölgeye gittiĒinizde veya dĘĲ Kava
sĘcaklĘĒĘ önemli ölçüde arttĘĒĘnda veya
düĲtüĒünde lastik EasĘncĘnĘ kontrol etmeli ve önerilen EasĘnca ayarlamalĘsĘnĘz

UYARI
DüĲük %asĘnç +asarĘ
Önemli derecede düĲük lastik EasĘncĘ
aracĘ dengesiz yapar ve araç kontrolünün kayEĘna ve daKa uzun frenleme mesafelerine neden olur
DüĲük EasĘnçlĘ lastiklerle sürmeye devam etmek lastiklerin aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna
ve KasarlanmasĘna neden olaEilir
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Acil durumlar

TP0S (Lastik %asĘnç
Göstergesi) ArĘza
Göstergesi
Lastik BasĘnç Göstergesi'nde bir sorun
olduĒunda TPMS arĘza göstergesi bir dakika kadar yanĘp söndükten sonra sürekli
yanar.
Sistemin olabildiĒince erken bir Ĳekilde
HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

'Ô..$7
TP0S ile ilgili Eir arĘza varsa DüĲük Lastik %asĘncĘ Konum Göstergesi araçta
düĲük EasĘnçlĘ lastik olsa Eile göstermeyecektir

'Ô..$7
AracĘnĘz polis merkezleri devlet ve
kamu EinalarĘ radyo yayĘn istasyonlarĘ
askeri tesisler Kava alanlarĘ alĘcĘ-verici kuleleri vs giEi elektrik güç Eesleme
kaElolarĘnĘn veya radyo vericilerinin yakĘnĘndayken TP0S ArĘza Göstergesi Eir
dakika kadar yanĘp söndükten sonra sürekli yanaEilir
AyrĘca kar zincirleri veya Eilgisayar ĲarM
aleti uzaktan kumandalĘ ĲarM sistemi
navigasyon vs giEi elektronik ciKazlar
kullanĘlĘrsa TP0S ArĘza Göstergesi yanaEilir %u Lastik %asĘnç Göstergesinin
(TP0S) normal çalĘĲmasĘnĘ etkileyeEilir
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TP0S li %ir LastiĒi DeĒiĲtirme
EĒer bir lastiĒiniz patlamĘĲsa DüĲük Lastik BasĘncĘ ve Konum göstergeleri yanar.
Patlak lastiĒi en kĘsa sürede HY8NDAI
yetkili servisinde tamir ettirmenizi veya
yedek lastik ile deĒiĲtirmenizi öneririz.

'Ô..$7
LastiĒi tamir etmek ve/veya ĲiĲirmek
için asla +yundai tarafĘndan onaylanmamĘĲ veya aracĘnĘzĘn muadili olmayan lastik tamir malzemesi kullanmanĘz tavsiye
edilmemektedir +YUNDAI servisi tarafĘndan onaylanmamĘĲ veya aracĘnĘz için
muadil olmayan sĘvĘ conta malzemesi
lastik EasĘnç sensörüne Kasar vereEilir
Stepne (varsa) lastik basĘncĘ izleme sensörü ile donatĘlmamĘĲtĘr. DüĲük basĘnçlĘ
lastik veya patlak lastik stepne ile deĒiĲtirildiĒinde DüĲük Lastik BasĘncĘ Göstergesi yanmaya devam eder. Bununla birlilkte
TPMS ArĘza göstergesi araç yaklaĲĘk 10
dakika süre ile 25 kmsaatin üstünde bir
KĘzla sürülürse bir dakika için yanĘp söner
ve yanmaya devam eder.
Lastik basĘncĘ izleme sensörüne saKip bir
oriMinal lastik önerilen basĘnca göre ĲiĲirilip araca takĘldĘĒĘnda DüĲük Lastik BasĘncĘ Göstergesi ve TPMS arĘza göstergesi
birkaç dakika sürüĲ sonrasĘ söner.
EĒer göstergeler aracĘn Kareketinden
birkaç dakika sonra sönmezse HY8NDAI
yetkili servisine gitmenizi öneririz.

08
Her tekerlek supabĘn arkasĘnda lastiĒe
monte edilmiĲ bir lastik basĘncĘ sensörü
ile donatĘlmĘĲtĘr (stepne Kariç). TPMS'ye
özel Mantlar kullanmalĘsĘnĘz. Lastiklerinize
daima HY8NDAI yetkili servis tarafĘndan
bakĘm yapĘlmasĘ önerilir.
Bir lastiĒin inik olduĒunu sadece bakarak
tespit edemeyebilirsiniz. Daima iyi kalitede bir lastik basĘnç sayacĘ kullanĘn. SĘcak
(sürüĲten dolayĘ) bir lastiĒin soĒuk bir lastiĒe göre daKa yüksek basĘnca saKip olacaĒĘnĘ lütfen unutmayĘnĘz.
SoĒuk lastik 3 saat yerinde duran veya bu
3 saatlik süre içinde 16 km'den az yol kat
etmiĲ olan lastiktir.
Lastik basĘncĘnĘ ölçmeden önce lastiklerin
soĒumasĘnĘ bekleyin. Önerilen basĘnçta
Kava basmadan önce lastiĒin soĒuk olduĒundan daima emin olun.

UYARI
ś TP0S yoldaki engeller ve çukurlar
giEi dĘĲ etkenler nedeniyle oluĲan Ĳiddetli ve ani oluĲan lastik KasarlarĘ için
sizi uyaramaz
ś Araçta KerKangi Eir dengesizlik Kissederseniz derKal ayaĒĘnĘzĘ gazdan
çekiniz kademeli olarak Kafif kuvvetle frene EasĘnĘz ve yolun emniyetli Eir
Eölümüne yanaĲĘnĘz

UYARI
Lastik %asĘnç Göstergesi (TP0S) parçalarĘnĘ kurcalamak modifiye etmek veya
iptal etmek sistemin sürücüyü düĲük
lastik EasĘncĘ durumlarĘ ve/veya TP0S
arĘzalarĘ KakkĘnda uyarma özelliĒini engelleyeEilir Lastik %asĘnç Göstergesi
(TP0S) parçalarĘnĘ kurcalamak modifiye etmek veya iptal etmek aracĘn o Eölümüyle ilgili garantiyi geçersiz kĘlaEilir

UYARI
Avrupa için
ś %u TP0S nin çalĘĲmasĘna engel olaEilir
ś Piyasada sunulan tekerleklerde TP0S
sensörü EulunmayaEilir
ś GüvenliĒiniz için deĒiĲim için kullanacaĒĘnĘz parçalarĘ +YUNDAI yetkili servisinden temin etmenizi öneririz
ś Piyasa malĘ tekerlek kullanĘyorsanĘz
+YUNDAI yetkili servisi tarafĘndan
onaylanmĘĲ TP0S sensörü veya aracĘnĘz için onaylanmĘĲ eĲdeĒer Eir ürün
kullanĘn AracĘnĘzda TP0S sensörü
Eulunmuyorsa veya TP0S düzgün çalĘĲmĘyorsa ülkenizde yapĘlan periodik
araç muayenelerinden geçemeyeEilirsiniz
ś AĲaĒĘdaki dönem içinde AVRUPA pazarĘnda satĘlan tüm araçlar TP0S ile
donatĘlmĘĲtĘr
- Yeni model araç 1 KasĘm 212 a
- Güncel model araç 1 KasĘm 214 a
(Araç tescil iĲlemlerine göre)
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Acil durumlar

LASTÔÍÔNÔZ PATLADIYSA ǣYEDEK LASTÔK ÔLE VARSAǤ
UYARI
Lastik deĒiĲtirmek teKlikeli olaEilir %ir
lastiĒi deĒiĲtirdiĒinizde ciddi yaralanma
veya ölüm riskini azaltmak için Eu Eölümdeki talimatlarĘ takip ediniz

DÔKKAT
Kriko kolunu kullanĘrken yassĘ ucundan
yeterince uzakta durarak dikkatli olunuz YassĘ ucun kesilmelere neden olaEilecek keskin kenarlarĘ vardĘr

TakĘmlar ve kriko

OLF064031N

Kriko sadece acil durumlarda lastik deĒiĲimi için kullanĘlmalĘdĘr.
Yedek lastiĒi çĘkartmak için baĒlantĘ cĘvatasĘnĘ saatin tersi yönde döndürünüz.
BaĒlantĘ cĘvatasĘnĘ saat yönünde döndürerek yedek lastiĒi aynĘ yere yerleĲtiriniz.
Yedek lastiĒin ve aletlerin sallanarak ses
çĘkarmasĘnĘ önlemek için yerine düzgün
Ĳekilde yerleĲtiriniz.

OLF064004N

1. Kriko kolu
2. Kriko
3. BiMon anaKtarĘ
Kriko kriko kolu ve biMon anaKtarĘ bagaM
bölmesindeki bagaM kutusu kapaĒĘnĘn altĘnda bulunur.
OLF064005

Yedek lastik tutucu kelebek somununu el
ile gevĲetmek güç ise kriko kolunu kullanarak kolayca gevĲetebilirsiniz.
1. Kriko kolunu (1) stepne tutucu kelebek
somununun iç kĘsmĘna yerleĲtiriniz.
2. Kriko kolu ile stepne tutucu kelebek
somunu saat yönünün aksine çeviriniz.

8-14

08
Lastik deĒiĲtirme
UYARI
Araç krikodan kayaEilir veya yuvarlanaEilir ve sizin ve etrafĘnĘzdakilerin ciddi
yaralanmasĘna veya ölümüne neden
olaEilir AĲaĒĘdaki güvenlik önlemlerini
alĘnĘz
ś Kriko ile kaldĘrĘlmĘĲ olan aracĘn altĘna
girmeyiniz
ś %ir lastiĒi ASLA trafik Ĳeridi üzerinde
veya trafikte deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz LastiĒi deĒiĲtirmeden önce aracĘ
DAÔ0A yolun tamamen dĘĲĘna trafikten uzak saĒlam Eir zemine çekiniz
Yolun dĘĲĘnda düz ve sert Eir zemin
EulamĘyorsanĘz yardĘm için çekici servisini çaĒĘrĘnĘz
ś Araç ile verilen krikoyu kullandĘĒĘnĘzdan emin olunuz
ś Daima araçtaki Eelirli kriko noktalarĘna krikoyu yerleĲtiriniz kriko desteĒi
olarak ASLA tamponlarĘ veya aracĘn
KerKangi EaĲka Eir Eölümünü kullanmayĘnĘz
ś Araç krikodayken motoru çalĘĲtĘrmayĘnĘz
ś Araç krikodayken içinde Kiç kimsenin
kalmasĘna izin vermeyiniz
ś ÇocuklarĘ araçtan ve yoldan uzak tutunuz

AracĘn lastiĒini deĒiĲtirmek için aĲaĒĘdaki
adĘmlarĘ takip ediniz:
1. Düz ve saĒlam bir yere park ediniz.
2. 9itesi P (Park) konumuna getirin.
3. Dörtlü flaĲör düĒmesine basĘnĘz.
4. BiMon anaKtarĘnĘ krikoyu kriko kolunu
ve stepneyi araçtan çĘkartĘnĘz.

OCN7080058L

[A@ : Blok

5. DeĒiĲtirdiĒiniz lastiĒin çapraz tarafĘndaki ön ve arka lastiklerin altĘnĘ takozlayĘnĘz.

OCN7080059L

6. BiMonlarĘ Ker seferinde bir tur olmak
üzere yukarĘda gösterildiĒi sĘra ile saat
yönünün aksine döndürerek gevĲetiniz ancak lastik yerden kaldĘrĘlmadan
Kiçbir biMonu çĘkartmayĘnĘz.
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Acil durumlar

OCN7080060L

7. Krikoyu deĒiĲtirmekte olduĒunuz lastiĒe Ĳasi altĘndaki en yakĘn kriko noktasĘna yerleĲtiriniz. Kriko yerleĲtirme
konumlarĘ üzerlerinde iki çentik olan
çerçeveye kaynaklĘ levKalardĘr. Krikoyu
asla aracĘn baĲka bir yerine veya noktasĘna takmayĘnĘz. Böyle yapĘlmasĘ marĲpiyeye veya aracĘn diĒer parçalarĘna
zarar verebilir.

9. BiMon anaKtarĘ ile biMonlarĘ gevĲetin ve
daKa sonra da elle sökünüz. TekerleĒi
saplamalardan çĘkarĘnĘz ve uygun bir
yere yatay olarak bĘrakĘnĘz. Saplamalardaki montaM yüzeylerindeki ve tekerlekteki pislik veya kirleri uzaklaĲtĘrĘnĘz.
10. Yedek lastiĒi göbeĒin saplamalarĘna
yerleĲtiriniz.
11. BiMonlarĘ elle boĲluklarĘnĘ alacak Ĳekilde
sĘkĘnĘz.
12. Kriko kolunu saatin ters yönüne çevirerek aracĘ yere indiriniz.

OCN7080062L

OCN7080061L

8. Kriko kolunu krikoya takĘn ve saat yönünde döndürerek lastik yerden kalkacak kadar aracĘ kaldĘrĘnĘz. AracĘn kriko
üzerinde saĒlam durmasĘna dikkat ediniz.
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13. BiMon anaKtarĘnĘ biMonlarĘ gösterilen
sĘraya göre sĘkmak için kullanĘnĘz. Her
biMonu tam sĘkĘ oluncaya kadar iki defa
kontrol ediniz. Lastik deĒiĲtirme iĲlemini tamamladĘktan sonra biMonlarĘn
en kĘsa zamanda HY8NDAI yetkili servisinde uygun torkta sĘkĘlmasĘ önerilmektedir. %iMonlar 11a13 kgfmlik Eir
tork ile sĘkĘlmalĘdĘr

08
Bir lastik ölçme aletiniz varsa lastik KavasĘnĘ kontrol edin (Lastik basĘncĘ talimatlarĘ
için: Bölüm 2 ŕ Lastikler ve TekerleklerŖ.).
BasĘnç önerilen seviyeden düĲük veya
yüksek olduĒunda aracĘnĘzĘ düĲük KĘzla
en yakĘn servis istasyonuna sürünüz ve
önerilen basĘnca ayarlayĘnĘz. Supap kapaĒĘnĘ lastik Kava basĘncĘnĘn ayarĘ veya
kontrolünden sonra mutlaka yerine takĘnĘz. Kapak yerine takĘlmazsa lastik Kava
kaçĘrabilir. Supap kapaĒĘ gevĲemiĲse bir
yenisini temin ederek en kĘsa zamanda
lastiĒe takĘnĘz. LastiĒi deĒiĲtirdikten sonra patlak lastiĒi emniyete alĘnĘz ve kriko
ile diĒer aletleri bagaMda ait olduklarĘ yerlere yerleĲtiriniz.

'Ô..$7
ś Stepneyi takar takmaz lastik EasĘncĘnĘ
kontrol ediniz Önerilen Kava EasĘncĘna ayarlayĘnĘz
ś Lastikleri deĒiĲtirdiĒiniz zaman yaklaĲĘk 5 km sonra EiMonlarĘ kontrol ediniz
ve sĘkĘnĘz %iMonlarĘ 1 km yi geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz

DÔKKAT
AracĘnĘzdaki saplamalar ve EiMonlar metrik diĲlere saKiptir Lastik deĒiĲtirirken
söktüĒünüz EiMonu tekrar aynĘ saplamaya takmaya dikkat ediniz %iMonlarĘ
yenilerken saplamalara Kasar vermeyi
önlemek için metrik vida diĲli olmasĘna dikkat edin ve tekerleĒin göEeĒe
tam oturmasĘnĘ saĒlayĘnĘz YardĘm için
+YUNDAI yetkili servisine EaĲvurmanĘzĘ
öneririz

Kriko biMonlar saplamalar veya diĒer donanĘm gibi parçalardan KerKangi biri KasarlĘ veya kötü durumda ise lastiĒi deĒiĲtirmeye kalkĘĲmayĘnĘz ve yardĘm isteyiniz.

.»¦»N\HGHNODVWLNOHULQNXOODQĘPĘ
YDUVD
Küçük yedek lastik sadece acil durumlarda kullanĘm için tasarlanmĘĲtĘr. Küçük
yedek lastik ile daima dikkatli sürünüz ve
güvenlik önlemlerine daima dikkat ediniz.

UYARI
Küçük yedek lastiĒin arĘzalanmasĘnĘ ve
Eir kaza ile sonuçlanaEilen olasĘ kontrol
kayEĘnĘ önlemek için
ś Küçük stepneyi sadece acil durumda
kullanĘnĘz
ś AracĘ  km/saatten daKa fazla KĘzda
ASLA kullanmayĘnĘz
ś Küçük stepnenin yan yüzünde gösterilen yük taĲĘma kapasitesini veya aracĘn azami yük seviyesini aĲmayĘnĘz
ś Küçük stepneyi sürekli kullanmayĘnĘz
Küçük yedek lastiĒin arĘzalanmasĘnĘ
önlemek için oriMinal lastiĒi en kĘsa sürede onarĘn veya deĒiĲtiriniz
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Acil durumlar

AracĘnĘzĘ küçük yedek lastik takĘlĘ iken kullandĘĒĘnĘz zaman:
ś Küçük stepneyi taktĘktan sonra lastik
Kava basĘncĘnĘ kontrol ediniz. Küçük
yedek lastiĒin Kava basĘncĘ 420 kPa (60
psi) olmalĘdĘr.
ś Küçük stepne takĘlĘyken aracĘ otomatik
yĘkamaya sokmayĘnĘz.
ś Küçük stepneyi baĲka KerKangi bir
araçta kullanmayĘnĘz. Çünkü bu lastik
sizin aracĘnĘz için özel olarak tasarlanmĘĲtĘr.
ś Küçük stepnenin diĲ ömrü normal lastikten daKa kĘsadĘr. Küçük yedek lastiĒinizi düzenli olarak kontrol ediniz ve
aĲĘnmĘĲ ise aynĘ ebat ve tasarĘmdaki
aynĘ Manta takĘlmĘĲ lastik ile deĒiĲtiriniz.
ś AynĘ anda birden fazla küçük stepne
kullanmayĘnĘz.
ś Küçük stepne takĘlĘyken römork çekmeyiniz.
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'Ô..$7
OriMinal lastik ve tekerlek onarĘldĘĒĘnda
ve araca takĘldĘĒĘnda EiMonlar mutlaka
doĒru tork ile sĘkĘlmalĘdĘr DoĒru EiMon
sĘkma torku 11-13 kgfmdir

DÔKKAT
AracĘnĘza ve küçük yedek lastiĒe Kasar
vermeyi önlemek için
ś Yoldaki çukurlar veya döküntüler giEi
teKlikelere karĲĘ yol koĲullarĘna uygun
KĘzda sürünüz
ś Nesnelerin üzerinden geçmekten kaçĘnĘnĘz Küçük yedek lastiĒin lastik
çapĘ normal lastik çapĘndan daKa küçüktür ve aracĘn yerden yüksekliĒini
yaklaĲĘk 25 mm azaltĘr
ś Küçük yedek lastik ile lastik zinciri kullanmayĘnĘz DaKa küçük olmasĘ nedeniyle lastik zinciri Eu lastiĒe uymaz
ś Küçük yedek lastik Eir EaĲka Mantla kullanĘlmayacaĒĘ giEi yedek lastik üzerine standart Mantlar kar lastikleri Mant
kapaklarĘ takĘlmamalĘdĘr

08
Kriko etiketi

OHYK065011

Araçtaki gerçek kriko etiketi Ĳekildekinden farklĘ olabilir.
DaKa fazla teknik özellik için krikoya takĘlmĘĲ olan etikete bakĘnĘz.
1. Model AdĘ
2. Maksimum izin verilen yük.
3. Kriko kullandĘĒĘnĘz zaman el freninizi çekiniz.
4. Kriko kullandĘĒĘnĘz zaman motoru durdurunuz.
5. Kriko ile kaldĘrĘlmĘĲ olan aracĘn altĘna girmeyiniz.
6. ìasinin altĘndaki (kriko için) belirlenmiĲ yerler.
7. AracĘ desteklerken kriko taban plakasĘ kaldĘrma noktasĘ altĘnda dikey durumda olmalĘdĘr.
8. Düz ĲanzĘmanlĘ araçlarda geri vitese takĘn veya otomatik ĲanzĘmanlĘçift kavramalĘ
ĲanzĘmanlĘ araçlarda vitesi P konumuna getirin.
9. Kriko düz ve sert bir zeminde kullanĘlmalĘdĘr.
10. Kriko üreticisi.
11. Üretim tariKi.
12. Temsilci Ĳirket ve adresi.
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Acil durumlar

Kriko için EC Uygunluk %eyanĘ

JACKDOC14S

8-20

08
ARACIN EKÔLMESÔ
Çekme Kizmeti

DÔKKAT
ś AracĘ ön tekerlekleri yerde olarak çekmeyiniz Çünkü Eu araca Kasar verir

OCN7070012

ś AskĘ tipi ekipman kullanmayĘnĘz Tekerlekli kriko veya düz kasa ekipmanĘ
kullanĘnĘz

OCN7070010

[A@ : Tekerlek kriko

EĒer acil durumda çekme gerekiyorsa
bunun HY8NDAI yetkili servisi veya ticari
bir kurtarma Ĳirketi tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ
öneririz.
Araca Kasar verilmesini önlemek için doĒru kaldĘrma ve çekme prosedürleri uygulanmalĘdĘr. Tekerlekli çekici veya düz kasa
kullanĘmĘ önerilir.
AracĘ arka tekerlekleri yerde (tekerlekli taĲĘyĘcĘ olmadan) ve ön tekerlekleri kaldĘrĘlmĘĲ olarak çekmek uygundur.
Yüklü tekerleklerden biri ya da süspansiyon elemanlarĘndan biri zarar görürse ya
da araç yerde ön tekerleklerinden çekilirse ön tekerleklerin altĘnda bir çekme arabasĘ kullanĘnĘz.
Ticari bir kurtarma aracĘ tarafĘndan çekilirken ve tekerlekli taĲĘyĘcĘ kullanĘlmadan
araç arkasĘndan deĒil daima önünden
kaldĘrĘlmalĘdĘr.

OCN7070011

ś IVT ve otomatik ĲanzĘman donanĘmlĘ araç ise aracĘ dört tekerleĒi temas
eder Ĳekilde çekmeyiniz
Aksi takdirde ĲanzĘman ciddi Eir Eoyutta zarar görür %ununla Eirlikte aracĘnĘzĘ karavan daKil olmak üzere diĒer
Eenzer araçlar ile çekmeyiniz
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Acil durumlar

ÇĘkartĘlaEilen çekme kancasĘ

OCN7070095L

Acil durumda tekerlekli taĲĘyĘcĘ olmadan
aracĘnĘzĘ çekerken:
1. Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna getiriniz.
2. 9itesi N (BoĲ) konumuna alĘnĘz.
3. El frenini indiriniz.

DÔKKAT

OCN7070013

1. BagaM kapaĒĘnĘ açĘnĘz ve çekme kancasĘnĘ alet kutusundan çĘkartĘnĘz.

Vitesi N (%oĲ) konumuna almamak ĲanzĘmana iç Kasar verir

OCN7070014

2. Tampondaki kapaĒĘn alt bölümünü
bastĘrarak delik kapaĒĘnĘ çĘkartĘnĘz.
3. Çeki demiri tam oturuncaya kadar saat
yönünde çevirerek deliĒe monte ediniz.
4. KullandĘktan sonra çeki demirini çĘkartĘnĘz ve kapaĒĘ yerine takĘnĘz.
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08
Acil Durumda AracĘn Çekilmesi

DÔKKAT
Araç çekildiĒi zaman sürücü yönlendirme ve frenleme amacĘyla aracĘn içinde olmalĘdĘr Sürücü dĘĲĘndaki yolcular
araçta olmamalĘdĘr


Ön

OCN7070015


Arka

OCN7070016

EĒer aracĘn çekilmesi gerekiyorsa bunun
HY8NDAI yetkili servisi veya ticari bir kurtarma Ĳirketi tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz.
Acil bir durumda kurtarma servisi bulunamĘyorsa aracĘnĘz ön (veya arka) tarafta
bulunan acil çekme kancasĘna tespit edilen Kalat veya zincir ile çekilebilir.
Bir Kalat veya zincirle aracĘ çekerken çok
dikkatli olun. Çekilen araç içinde direksiyon ve frenleri kullanacak bir sürücü bulunmalĘdĘr.
Bu Ĳekilde çekme sadece sert zeminli
yollarda kĘsa bir süre için ve düĲük KĘzda
yapĘlabilir. AyrĘca tekerlekler akslar güç
aktarma organlarĘ direksiyon ve frenler iyi
durumda olmalĘdĘr.

Daima aĲaĒĘdaki acil durum çekme önlemlerini takip ediniz:
ś Kontak anaKtarĘnĘ ACC konumuna getiriniz böylece direksiyon kilitlenmez.
ś 9itesi N (BoĲ) konumuna alĘnĘz.
ś El frenini indiriniz.
ś Fren pedalĘna normalden daKa kuvvetli
basĘnĘz.
ś Elektrik destekli direksiyon sistemi çalĘĲmayacaĒĘ için direksiyonu daKa büyük bir kuvvetle çevirmeniz gerekecektir.
ś AracĘnĘzĘ çekmek için aracĘnĘzdan daKa
aĒĘr bir araç kullanĘnĘz.
ś Her iki aracĘn sürücüsü de birbirleriyle
sĘk sĘk KaberleĲmelidir.
ś Acil çekme iĲleminden önce kancanĘn çatlak veya KasarlĘ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Çekme KalatĘ veya zincirini saĒlam Ĳekilde kancaya baĒlayĘnĘz.
ś KancayĘ ani bir kuvvetle çekmeyiniz.
DevamlĘ ve dengeli kuvvet uygulayĘnĘz.

8-23

Acil durumlar

'Ô..$7

OCN7070017

ś 8zunluĒu 5 m'den kĘsa olan bir çekme
KalatĘ veya zinciri kullanĘnĘz. Çekme KalatĘ veya zincirin ortasĘna daKa iyi görünmesi için beyaz veya kĘrmĘzĘ bir bez
(yaklaĲĘk 30 cm uzunluĒunda) takĘnĘz.
ś Çekme sĘrasĘnda çekme KalatĘ veya
çekme zinciri gergin ve sĘkĘ olacak Ĳekilde dikkatlice sürünüz.
ś AracĘ çekmeden önce aracĘnĘzĘn altĘnda Otomatik ĲanzĘmanÇift kavramalĘ
ĲanzĘman yaĒĘ kaçaklarĘ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. EĒer Otomatik ĲanzĘmanÇift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ
kaçaĒĘ varsa mutlaka düz yataklĘ bir
donanĘm veya iki tekerlekli çekici kullanĘlmalĘdĘr.

'Ô..$7
AracĘ Kareket ettirmek veya çalĘĲtĘrmak
için çekme sĘrasĘnda Kalattaki veya zincirdeki gerilimi saEit tutaEilmek için
kademeli Ĳekilde ve yavaĲça aracĘ yavaĲlatĘnĘz veya KĘzlandĘrĘnĘz aksi takdirde
çekme kancalarĘ ve araç zarar göreEilir
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Çekme sĘrasĘnda aracĘnĘza ve araç parçalarĘna KasarĘ önlemek için
ś Çekme kancalarĘ kullandĘĒĘnĘzda daima dümdüz ileri doĒru çekiniz Yandan veya dik açĘyla çekmeyiniz
ś Çekme kancalarĘnĘ Eir aracĘ çamurdan kumdan veya aracĘn kendi gücüyle kurtulamadĘĒĘ EaĲka Eir durumdan
kurtarmak için kullanmayĘnĘz
ś Otomatik ĲanzĘmana ciddi Kasarlar
vermemek için çekme KĘzĘnĘz 15 km/
sa ile sĘnĘrlĘ olmalĘ ve çekilecek mesafe 15 km yi aĲmamalĘdĘr
ś Otomatik ĲanzĘman / AkĘllĘ deĒiĲken
ĲanzĘmanlĘ araç yaĒ kaçaĒĘ Eulunmuyorsa normal Eir araç tarafĘndan
çekileEilir YaĒ sĘzĘntĘsĘ kontrolü yapĘn
AracĘn yaĒ sĘzĘntĘsĘ ile çekilmesi ĲanzĘmana zarar vereEilir

08
ACÔL DURUM MALZEMELERÔ ǣVARSAǤ
AracĘnĘz acil durumlarda yardĘmcĘ olmak
üzere acil durum malzemelerine saKiptir.

YangĘn söndürücü
Küçük bir yangĘn çĘkarsa ve yangĘn söndürücüyü kullanmayĘ biliyorsanĘz aĲaĒĘdaki
maddeleri dikkatlice uygulayĘnĘz.
1. YangĘn söndürücü üzerinde bulunan ve
kolun kaza ile basĘlmasĘnĘ engelleyen
emniyet pimini çekiniz.
2. Söndürücünün püskürtücüsünü yangĘnĘn tabanĘna doĒru yöneltiniz.
3. YangĘndan yaklaĲĘk olarak 25 m uzakta durun ve söndürücüyü püskürtmek
için kolu sĘkĘnĘz. Kolu bĘrakĘrsanĘz püskürme durur.
4. Söndürücünün püskürtücüsünü yangĘnĘn tabanĘnda ileri geri Kareket ettiriniz.
AteĲ sönmüĲ gibi göründükten sonra
tekrar yanabilir dikkatlice takip ediniz.

Ôlk yardĘm çantasĘ
Ôlk yardĘm için kullanĘlmak üzere makas
bandaM yapĘĲkan bant vs. temin edilmiĲtir.

çgen reflektör
Problemlerden dolayĘ aracĘnĘzĘ yol kenarĘnda park ettiĒiniz zaman acil durumlarda yoldaki diĒer araçlarĘ uyarmak için
üçgen reflektörü yerleĲtiriniz.

Lastik EasĘnç göstergesi (varsa)
Lastikler günlük kullanĘmda zamanla basĘnç kaybedebilirler. Bu kayĘp genellikle
Kava kaçaĒĘ olan bir lastiĒin iĲareti deĒil
normal bir kayĘptĘr. Lastik basĘnçlarĘnĘ daima lastikler soĒuk durumda (SoĒuk lastik
3 saat yerinde duran veya bu 3 saatlik süre
içinde 16 km'den az yol kat etmiĲ olan lastiktir) iken kontrol ediniz. =ira lastik basĘncĘ sĘcaklĘk ile artmaktadĘr.
Lastik basĘncĘnĘ kontrol etmek için aĲaĒĘdaki iĲlemleri yapĘnĘz:
1. LastiĒin MantĘnda bulunan supap kapaĒĘnĘ sökünüz.
2. Ölçü aletini lastik supabĘna bastĘrĘnĘz.
BaĲladĘĒĘnĘz zaman bir miktar Kava
sĘzar ve eĒer göstergeye sĘkĘca bastĘrmazsanĘz daKa fazla Kava sĘzar.
3. Kaçak yaratmayacak kadar bastĘrmanĘz
durumunda gösterge çalĘĲacaktĘr.
4. Lastik basĘncĘnĘn düĲük veya yüksek
olup olmadĘĒĘnĘ görmek için göstergedeki lastik basĘncĘnĘ okuyunuz.
5. Lastik basĘncĘnĘ öngörülen basĘncĘna
göre ayarlayĘnĘz. 2.bölümdeki ŕLastikler ve -antlarŖ konusuna bakĘn.
6. Lastik supap kapaĒĘnĘ tekrar takĘnĘz.
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ACÔL DURUM AÍRI SÔSTEMÔ ǣVARSAǤ
Araç müdaKale ekiplerine acil arama yapmak için Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemine baĒlĘ bir
ciKazla* donatĘlmĘĲtĘr. Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi Avrupa yollarĘnda trafik kazalarĘ veya
diĒer** kazalar meydana geldiĒinde kullanĘlan otomatik bir acil çaĒrĘ Kizmetidir. (sadece
bu sistem için düzenlemeye saKip ülkelerde)
Sistem Avrupa karayollarĘnda bir kaza durumunda Kizmet gönderen tek kuruluĲun bir
görevlisiyle temasa geçilmesini saĒlar. (sadece bu sistem için düzenlemeye saKip ülkelerde)
KullanĘm ĲartlarĘ KullanĘcĘ KĘlavuzunun yanĘ sĘra Garanti ve Servis KĘlavuzunda belirtilmiĲ
olan Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi aracĘn konumu araç tipi 9IN (aracĘn Ĳasi numarasĘ) gibi
bilgiler de daKil olmak üzere) verileri Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘna (PSAP) iletir.

OCN7070102L

1.
2.
3.
4.

Yol kazasĘ
Kablosuz aĒ
Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘ (PSAP)
Kurtarma

*

KullanĘcĘ KĘlavuzunda belirtilen ve aracĘn içine monte edilmiĲ olan Acil Durum ÇaĒrĘ ciKazĘ
Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi ile baĒlantĘyĘ saĒlayan ekipmandĘr.
** ŕDiĒer kazalarŖ Avrupa yollarĘnda (yalnĘzca bu sistem için düzenlemeleri olan ülkelerde)
meydana gelen ve insanlarĘn yaralanmalarĘna neden olan veveya yardĘm saĒlanmasĘnĘ
gerektiren kazalarĘ ifade eder. HerKangi bir kazanĘn kaydedilmesi durumunda aracĘ durdurulmasĘ SOS düĒmesine (düĒmenin yeri ŕAcil Durum ÇaĒrĘ (EÍER DONANIM ME9C8TSA)Ŗ bölümünde bulunan resimde belirtilmektedir) belirtilmelidir) basĘlmasĘ gereklidir. Bir
çaĒrĘ yaparken sistem aracĘ Kamu GüvenliĒi YanĘtlama NoktasĘ'nĘn (PSAP) bir görevlisine
baĒladĘktan sonra acil durum çaĒrĘsĘnĘn nedenini açĘklamak için görüĲmenin yapĘldĘĒĘ
araç KakkĘnda bilgi toplar.
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08
Acil Durum ÇaĒrĘ Sisteminde depolanan veriler sürücüye ve yolculara kurtarma iĲlemlerinde yardĘmcĘ olmak üzere kurtarma merkezine ulaĲtĘrĘlĘr kurtarma iĲlemi tamamlandĘktan sonra veriler silinir.
Araç içi e-ÇaĒrĘ Sisteminin tanĘmĘ

Anten

MÔKROFON

SOS TuĲu
ÇarpĘĲma sinyali

Acil Durum
ÇaĒrĘ Sistemi

Hoparlör
LEDŔler
EDN8H-500

112 tabanlĘ araç içi Acil ÇaĒrĘ Sistemine genel bakĘĲ çalĘĲtĘrĘlmasĘ ve fonksiyonlarĘ: Bu
bölüme bakĘn. 112 tabanlĘ e-ÇaĒrĘ Kizmeti kamu yararĘna yönelik bir Kizmet olup eriĲim
ücretsizdir.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi varsayĘlan olarak etkinleĲtirilmiĲ Kaldedir. Ciddi bir
kaza durumunda araç içi sensörler vasĘtasĘyla otomatik olarak devreye girer.
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AyrĘca araçta çalĘĲmayan bir TPS sistemi
varsa ciddi bir kaza durumunda da otomatik olarak tetiklenecektir.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi gerektiĒinde manüel olarak da tetiklenebilir.
Sistemi manüel olarak devreye almak için
talimatlar: Bu bölüme bakĘn.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ içi sistemini
devre dĘĲĘ bĘrakacak kritik bir sistem arĘzasĘ durumunda araçtaki kiĲilere aĲaĒĘdaki
ikaz verilecektir: Bu bölüme bakĘn.

Veri iĲleme KakkĘnda Eilgi
KiĲisel verilerin 112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ
araç içi sistemi vasĘtasĘyla iĲlenmesi Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9546
EC (1) ve 200258EC (2) Direktiflerinde
belirtilen kiĲisel verilerin korunmasĘna
iliĲkin kurallara uygun olacak ve özellikle
9546EC (3) Direktifinin 7 (d) Maddesi
uyarĘnca bireylerin Kayati çĘkarlarĘnĘn korunmasĘ zorunluluĒuna dayanacaktĘr.
Bu tür verilerin iĲlenmesi kesinlikle acil
e-ÇaĒrĘnĘn AvrupaŔnĘn tek acil durum numarasĘ 112Ŕnin kullanĘm amaçlarĘ ile sĘnĘrlĘdĘr.
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9HULW»UOHULYHEXQODUĘQDOĘFĘODUĘ
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi sadece
aĲaĒĘdaki verileri toplayabilir ve iĲleyebilir:
- Araç TanĘtĘm NumarasĘ (9IN)
- Araç tipi (binek aracĘ ya da Kafif ticari
araç)
- AracĘn yakĘt deposu tipi (benzindizel
CNGLPGelektrikKidroMen)
- AracĘn son geçtiĒi yerler ve seyaKatin
yönü
- Sistemin otomatik olarak devreye alĘnmasĘ ile ilgili günlük dosyasĘ ve zaman
damgasĘ
- DiĒer ek bilgiler (eĒer varsa): 8ygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi tarafĘndan iĲlenen verilerin alĘcĘlarĘ AvrupaŔnĘn
tek acil durum numarasĘ 112Ŕye gelen ilk
e-ÇaĒrĘlarĘ almak ve iĲlemek üzere bulunduklarĘ ülkenin ilgili kamu otoriteleri
tarafĘndan belirlenen ilgili kamu güvenliĒi
yanĘtlama noktalarĘdĘr. Ek bilgiler (varsa)
8ygulanmaz
(1) KiĲisel verilerin iĲlenmesi ve bu verilerin serbest dolaĲĘmĘ konusunda
kiĲilerin korunmasĘna iliĲkin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim
1995 tariKli 9546EC Direktifi (Resmi
Gazete (O-) L 281 23.11.1995 sayfa 31).

08
(2) Elektronik iletiĲim sektöründe kiĲisel
verilerin iĲlenmesi ve gizliliĒin korunmasĘna iliĲkin Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 12 Temmuz 2002
tariKli 200258EC Direktifi (Gizlilik
ve elektronik iletiĲim Direktifi) (Resmi
Gazete (O-) L 201 31.7.2002 sayfa 37).
(3) KiĲisel verilerin iĲlenmesi ve bu verilerin serbest dolaĲĘmĘ konusunda
gerçek kiĲilerin korunmasĘna iliĲkin
9546EC Direktifi Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tariKli (E8) 2016679 YönetmeliĒi (Genel
9eri Koruma YönetmeliĒi) ile yürürlükten kaldĘrĘlmĘĲtĘr. (Resmi Gazete (O-) L
119 4.5.2016 sayfa 1). Yönetmelik 25
MayĘs 2018 tariKi itibariyle yürürlüĒe
girmiĲtir.

9HULLĲOHPHL¦LQG»]HQOHPHOHU
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi sistem
belleĒindeki verilerin bir e-ÇaĒrĘ tetiklenmeden önce sistemin dĘĲĘnda bulunmamasĘnĘ saĒlayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.
Ek açĘklamalar (varsa): 8ygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi izlenemeyecek ve normal çalĘĲma durumunda
sürekli izlemeye tabi olmayacak Ĳekilde
tasarlanmĘĲtĘr. Ek açĘklamalar (varsa): 8ygulanmaz
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ Sistemi sistem
iç belleĒindeki verilerin otomatik olarak
ve sürekli kaldĘrĘlmasĘnĘ saĒlayacak Ĳekilde tasarlanmĘĲtĘr.

Sistemin normal iĲleyiĲi için gerekli olan
aracĘn son üç güncel konumunun Ker zaman maksimumda tutulabilmesi için sistemin daKili KafĘzasĘnda araç konum verilerinin sürekli olarak üzerine yazĘlĘr.
112 tabanlĘ araç içi e-ÇaĒrĘ sistemdeki aktivite verileri günlüĒü acil durum e-ÇaĒrĘsĘnĘ iĲleme amacĘna ulaĲabilmesi için
gerekenden daKa uzun süre ve KerKangi
bir durumda acil e-ÇaĒrĘnĘn baĲlatĘldĘĒĘ
andan itibaren 13 saatten daKa uzun süre
tutulmaz. Ek açĘklamalar (varsa): 8ygulanmaz

9HULNRQXVXNLĲLQLQKDNODUĘQĘ
NXOODQPD\µQWHPOHUL
9eri konusu kiĲi (aracĘn saKibi) verilere
eriĲme ve iĲlenmesi 9546 EC Direktifi Kükümlerine uymayan kendisiyle ilgili
verilerin düzeltilmesini silinmesini veya
engellenmesini usulünce talep etme KakkĘna saKiptir. 9erilerin açĘklandĘĒĘ üçüncü ĲaKĘslara imkansĘz olmadĘkça veya
orantĘsĘz bir çaba gösterilmedikçe bu
Yönergeye uygun olarak yapĘlan düzeltme silme veya engelleme KakkĘnda bilgi
verilmelidir.
9eri konusu kiĲi kiĲisel verilerinin iĲlenmesi sonucu KaklarĘnĘn iKlal edildiĒini
düĲünürse yetkili veri koruma makamĘna
Ĳikayette bulunma KakkĘna saKiptir.
EriĲim isteklerini iĲlemekten sorumlu olan
servisle iletiĲime geçin (eĒer varsa): 8ygulanmaz
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Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi

OCN7080063L

Yolcu maKallinde kurulu bulunan Acil Durum ÇaĒrĘ Sistemi elemanlarĘ:
(1) SOS TuĲu
(2) LED
SOS düĒmesi: Sürücü  yolcu düĒmeye
basarak Kizmet gönderen tek kuruluĲu
acilen arayabilir.
LED Kontak anaKtarĘ ON konumunda
iken kĘrmĘzĘ ve yeĲil LED'ler 3 saniye yanar. Akabinde bunlar sistemin normal çalĘĲmasĘ sĘrasĘnda kapanĘrlar.
Sistemde bazĘ sorunlar varsa LED kĘrmĘzĘda kalĘr.
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MOTOR BÖLÜMÜ

Smartstream G1.6

Araçtaki gerçek motor Eölümü Ĳekildekinden farklĘ olaEilir
OCN7080064L/OCN7080001

1. Motor soĒutma suyu deposu

5. Motor yaĒĘ dolum kapaĒĘ

2. FrenDebriyaM KidroliĒi deposu

6. Ön cam yĘkama suyu deposu

3. Hava filtresi

7. Sigorta kutusu

4. Motor yaĒĘ çubuĒu

8. Akü
9. Radyatör kapaĒĘ
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BakĘm

BAKIM SERVÔSLERÔ
BakĘm ve kontrol iĲlemlerini yaparken araca ve size bir zarar gelmemesi için azami
özeni göstermelisiniz.
AracĘnĘzĘn HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan bakĘm ve onarĘmĘnĘn yapĘlmasĘnĘ
tavsiye ederiz. HY8NDAI yetkili servisi
size üst düzeyde servis Kizmeti saĒlamak amacĘyla HY8NDAlŔnin yüksek kalite
standartlarĘnĘ yerine getirir ve bu konuda
HY8NDAlŔden destek alĘr.

KullanĘcĘnĘn sorumluluĒu
BakĘm servislerinin zamanĘnda uygun yapĘlmasĘ ve kayĘtlarĘnĘn tutulmasĘ kullanĘcĘnĘn sorumluluĒundadĘr.
AracĘnĘzĘn gerekli bakĘm iĲlemlerinin ilerideki sayfalarda görülen programlĘ servis tablolarĘna uygun olarak ve doĒru bir
Ĳekilde yapĘldĘklarĘnĘ gösteren belgeleri
muKafaza etmelisiniz. Servis ve bakĘm iĲlemlerinizin aracĘnĘzĘn garanti koĲullarĘ ile
uyumlu olarak yapĘlmasĘnĘ saĒlamak için
bu bilgilere iKtiyacĘnĘz vardĘr.
AyrĘntĘlĘ garanti bilgileri aracĘnĘzĘn Garanti
BelgesiŔnde mevcuttur.
Kusurlu bakĘm veya bakĘm eksikliĒine
baĒlĘ onarĘm veya ayar iĲlemleri garanti
kapsamĘnda deĒildir.

9-4

KullanĘcĘ EakĘmĘ uyarĘlarĘ
Kusurlu eksik veya yetersiz servis aracĘnĘzda Kasara kazalara veya kiĲisel yaralanmalara yol açabilecek kullanĘm
sorunlarĘna neden olabilir. Bu bölümde
uygulanmasĘ kolay servis bakĘm KususlarĘna iliĲkin bilgiler verilmektedir.
AracĘnĘzda KerKangi bir Ĳekilde tadilat
yapĘlmamalĘdĘr. Bu tür modifikasyonlar
aracĘnĘzĘn performansĘnĘ emniyetini ve
dayanĘklĘlĘĒĘnĘ olumsuz yönde etkileyebilir ve buna ek olarak aracĘn sĘnĘrlĘ garanti
ĲartlarĘnĘ iKlal edebilir.

'Ô..$7
Garanti süresi içindeki araç saKiEi tarafĘndan yapĘlan/yaptĘrĘlan EakĘmlar garanti kapsamĘnĘ etkileyeEilmektedir AyrĘntĘlĘ Eilgi için araç ile Eirlikte verilmiĲ
olan Garanti %elgesi kitapçĘĒĘna EakĘnĘz
Servis veya EakĘm iĲlemleri için tereddüdünüz varsa sistemi +YUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz

09
KULLANICI BAKIMI
UYARI
Araç üzerinde servis EakĘm iĲinin yapĘlmasĘ teKlikeli olaEilir ÔĲin yapĘlmasĘ ile
ilgili doĒru alet ve donanĘmĘnĘz yok ise
ya da yeterli Eilgi ve deneyimden yoksunsanĘz aracĘnĘza +YUNDAI yetkili servisinde müdaKale edilmesini öneririz
%akĘm çalĘĲmalarĘnĘ yapmadan önce DAÔ0A Ĳu önlemleri alĘnĘz
ś AracĘnĘzĘ düz Eir yerde park ediniz
vitesi P (Park) konumuna getiriniz el
frenini çekiniz ve kontak anaKtarĘnĘ
LOCK/O)) konumuna getiriniz
ś AracĘn kaymasĘnĘ önlemek için tekerleklere (ön ve arka) takoz yerleĲtiriniz
ś +areketli parçalara sĘkĘĲaEilecek gevĲek giysi ya da takĘlarĘ çĘkarĘnĘz
ś %akĘm sĘrasĘnda motoru çalĘĲtĘrĘrsanĘz
açĘk Kavada veya iyi KavalandĘrĘlmĘĲ
yerde çalĘĲtĘrĘnĘz
ś +er türlü alev kĘvĘlcĘm veya sigara
malzemesini aküden ve yakĘtla ilgili
parçalardan uzak tutunuz

AĲaĒĘdaki listeler aracĘnĘzĘn emniyetli ve
güvenli bir Ĳekilde kullanĘlmasĘnĘ saĒlamaya yardĘmcĘ olmak için HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan belirtilen aralĘklarla
yapĘlmasĘ tavsiye edilen kontrol ve incelemeleri göstermektedir.
HerKangi bir olumsuz durum derKal servisinize bildirilmelidir.
Bu KullanĘcĘ Araç BakĘm Kontrolleri genellikle garanti kapsamĘnda deĒildir ve iĲçilik parça ve kullanĘlan yaĒlayĘcĘ bedelleri
sizden talep edilir.

KullanĘcĘ EakĘm programĘ
<DNĘWDOPDNL¦LQGXUGXĒXQX]GD
ś Motor yaĒĘ seviyesini kontrol ediniz.
ś Motor soĒutma suyu deposundaki soĒutma suyunun seviyesini kontrol ediniz.
ś Ön cam yĘkama suyu seviyesini kontrol
ediniz.
ś Lastik KavalarĘnĘ kontrol ediniz.
ś Radyatörü ve kondenseri kontrol ediniz.
Radyatörün ve kondenserin ön tarafĘnĘn
temiz yapraklardan pislik veya böceklerden tĘkanmĘĲ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol
ediniz.
YukarĘdaki parçalardan KerKangi birisi
aĲĘrĘ kirli ise veya bunlarĘn durumundan
emin deĒilseniz aracĘnĘzĘ HY8NDAI
yetkili servisine götürmenizi öneririz.

UYARI
0otor sĘcakken soĒutma suyu seviyesini kontrol ederken dikkatli olunuz %u
motor soĒutma suyunun dĘĲarĘ fĘĲkĘrmasĘna ve ciddi Ĳekilde yanma ve diĒer yaralanmalara neden olaEilir
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BakĘm

$UDFĘQĘ]ĘNXOODQĘUNHQ
ś Egzoz sesinde olabilecek deĒiĲmelere
veya araç içinde egzoz dumanĘ kokusuna dikkat ediniz.
ś Direksiyonda titreĲim olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz. Direksiyonda olasĘ sertleĲmelere veya gevĲemelere ya da doĒru gidiĲ rotasĘndaki kaymalara dikkat
ediniz.
ś Düz pürüzsüz bir yolda giderken aracĘnĘzĘn sürekli olarak bir yöne kaymasĘ
veya direksiyonun bir yöne ŕçekmesiŖ
gibi bir durumun varlĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
ś Fren yaparken olaĒan dĘĲĘ seslere bir
yana çekme olup olmadĘĒĘna fren pedalĘnĘn boĲluĒa veya sertliĒe dikkat ediniz.
ś ìanzĘmanda kaydĘrma veya kullanĘmĘnda deĒiĲmeler olursa ĲanzĘman yaĒ seviyesini kontrol ediniz.
ś Otomatikçift kavramalĘ ĲanzĘmanĘn P
konumunun (Park) çalĘĲmasĘnĘ kontrol
ediniz.
ś El frenini kontrol ediniz.
ś AracĘnĘzĘn altĘndan yaĒ sĘzĘntĘsĘ olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz (Klima sisteminden kullanĘm sĘrasĘnda veya kullanĘmĘn
ardĘndan su damlamasĘ normaldir).

(QD]D\GDELU
ś Motor soĒutma suyu deposundaki soĒutma suyunun seviyesini kontrol ediniz.
ś Fren lambalarĘ sinyal lambalarĘ ve dörtlü flaĲör de daKil olmak üzere bütün dĘĲ
lambalarĘn çalĘĲmasĘnĘ kontrol ediniz.
ś Stepne de daKil olmak üzere eskimiĲ
düzensiz olarak aĲĘnmĘĲ veya zedelenmiĲ olan tüm lastiklerin Kava basĘncĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Tekerlek biMonlarĘnĘ kontrol ediniz.
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<ĘOGDHQD]LNLNH] UQHĒLQKHU
%DKDUYH6RQEDKDU
ś Radyatör ĘsĘtĘcĘlar ve klima KortumlarĘnda sĘzĘntĘ veya Kasar olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
ś Ön cam yĘkama suyu püskürtücüsünü
ve sileceklerin çalĘĲmasĘnĘ kontrol ediniz. Cam silme suyu ile ĘslatĘlmĘĲ temiz
bir bezle silecek lastiklerini temizleyiniz.
ś Far ayarlarĘnĘ kontrol ediniz.
ś Susturucuyu egzoz borularĘnĘ koruyucu siperleri ve kelepçeleri kontrol ediniz.
ś Tüm emniyet kemerlerinin çalĘĲmasĘnĘ
ve olasĘ aĲĘnmalarĘ kontrol ediniz.

<ĘOGDHQD]ELUNH]
ś Karoseri ve kapĘlardaki su boĲalma deliklerini temizleyiniz.
ś KapĘ menteĲelerini ve motor kaputu
menteĲelerini yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘ ve motor kaputu kilit ve mandallarĘnĘ yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘlardaki lastik contalarĘ yaĒlayĘnĘz.
ś KapĘ otomatiĒini yaĒlayĘnĘz.
ś Klima sistemini kontrol ediniz.
ś Otomatik ĲanzĘmanÇift kavramalĘ ĲanzĘman baĒlantĘlarĘnĘ ve kontrollerini inceleyin ve yaĒlayĘn.
ś Aküyü ve kutuplarĘnĘ temizleyiniz.
ś Fren KidroliĒi seviyesini kontrol ediniz.
ś Panoromik sunroof (AçĘlĘr tavan (9arsa))
raylarĘnĘ kontrol ediniz temizleyiniz ve
yaĒlayĘnĘz.
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PERÔYODÔK BAKIM HÔZMETLERÔ
Araç genellikle aĲaĒĘdaki koĲullardan Kiçbirinin mevcut olmadĘĒĘ yerlerde kullanĘlĘyorsa
Normal BakĘm ProgramĘnĘ takip ediniz.
AĲaĒĘdaki koĲullardan KerKangi biri mevcutsa mutlaka =orlu KoĲullarda Periyodik BakĘmŔĘ uygulayĘnĘz.
ś OlaĒan sĘcaklĘkta 8 kmŔden daKa az ya da dondurucu sĘcaklĘkta 16 kmŔden daKa az kĘsa
mesafelerde art arda sürüĲ.
ś 8zun mesafede düĲük KĘzda kullanĘm.
ś Kaba zeminli tozlu çamurlu asfalt olmayan mĘcĘrlĘ ve tuz dökülmüĲ yollarda kullanĘm
ś SoĒuk Kavalarda tuz veya diĒer paslandĘrĘcĘ maddelerin kullanĘldĘĒĘ alanlarda sürüĲ
ś YoĒun tozlu koĲullarda sürüĲ
ś AĒĘr trafik koĲullarĘnda sürüĲ
ś PeĲ peĲe yokuĲ yukarĘ yokuĲ aĲaĒĘ ya da daĒlĘk bölgelerde sürüĲ
ś Bir römork ya da karavan çekme ya da portbagaM kullanĘmĘ
ś Devriye aracĘ taksi diĒer ticari amaçlĘ araç veya çekici araç olarak kullanma
ś 170 kmsa üzerinde sürüĲ
ś SĘk sĘk dur-kalk koĲullarĘnda kullanĘm.
ś Tavsiye edilmeyen motor yaĒĘ kullanĘmĘ (mineral bazlĘ yarĘ sentetik düĲük dereceli
vb.)
AracĘnĘz yukarĘda belirtilen koĲullarda kullanĘlĘyorsa Normal BakĘm ProgramĘnda belirtilenlerden daKa sĘk kontrol parça yaĒ deĒiĲimi ya da ilavesi yapĘlmalĘdĘr. Çizelgede gösterilen sürelerden veya mesafelerden sonra önerilen aralĘklarla bakĘm yapmaya devam
ediniz.
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Km1000

D

15

60

75

90

Her 15.000 km'de veya 12 ayda bir deĒiĲtiriniz

45

84
105

BaĲlangĘçta Ker 90.000 kmŔde veya 72 ayda bir kontrol ediniz
bundan sonra Ker 30.000 kmŔde veya 24 ayda bir kontrol ediniz.
D
D
D
D
D
D

30

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa
12
24
36
48
60
72
96

D

120

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz düzeltiniz temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
D : Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
*1 : Motor yaĒ seviyesinin kontrol edilmesi gerektiĒi zaman bu uyarĘ mesaMĘ görüntülenir. Araç güç koĲullar altĘnda kullanĘlĘyorsa yaĒ
ve filtre deĒiĲiminin daKa sĘk aralĘklarda yapĘlmasĘ gerekir.
*2 : Her 500 kmŔde veya uzun yolculuklara çĘkmadan önce motor yaĒĘ seviyesini ve sĘzĘntĘlarĘ kontrol ediniz.
*3 : TaKrik kayĘĲlarĘnĘn gerginliĒinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiĒinde ayarlanmasĘ gerekir.

Hava filtresi

TaKrik kayĘĲlarĘ *3

Motor yaĒĘ ve
motor yaĒĘ
filtresi *1 *2

%AKI0 ÖZELLÔKLERÔ

%AKI0
PERÔYODLARI Aylar

%akĘm ProgramĘ

BakĘm

K
K
K

K
K
K

84
105

K
K
K

96
120

Ã YakĘt filtresinin bakĘm gerektirmediĒi düĲünülür ancak yakĘt kalitesine baĒlĘ olarak bakĘm programĘnda periyodik kontrol
önerilir. YakĘt akĘĲĘ kĘsĘtlamasĘ boĲalma güç kaybĘ zor çalĘĲma problemi vs. gibi önemli nedenler varsa bakĘm programĘna
baĒlĘ olmaksĘzĘn yakĘt filtresini deĒiĲtirin. AyrĘntĘlar için HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

K
K
K

Her 160.000 km'de bir deĒiĲtiriniz

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa
12
24
36
48
60
72
15
30
45
60
75
90

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz düzeltiniz temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
D : Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.

BuMiler

Smartstream KurĲunsuz
G1.6
Benzin
YakĘt buKar Kortumu ve yakĘt dolum kapaĒĘ
YakĘt deposu Kava filtresi (varsa)
YakĘt borularĘ KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘ

%AKI0
PERÔYODLARI Aylar
Km1000
%AKI0 ÖZELLÔKLERÔ

%akĘm ProgramĘ
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K

K
K
K
D
K

K

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K

K

K

K
K
K
D
K

K
K
K
K
K

Her 3 yĘlda bir deĒiĲtirin

K

K
K
K
D
K

K

K
K
K
K
K

K

K
K
K
D
K

K

96
120

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz düzeltiniz temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
D : Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
*4 : Eksik soĒutma sĘvĘsĘnĘ tamamlarken aracĘnĘz için yalnĘz deiyonize su veya yumuĲak su kullanĘnĘz ve fabrikada doldurulmuĲ olan
soĒutma suyuna asla sert su karĘĲtĘrmayĘnĘz. 8ygun olmayan soĒutma suyu karĘĲĘmĘ önemli arĘzalara veya motor KasarlarĘna neden olabilir.
*5 : KolaylĘk olmasĘ için baĲka bakĘm iĲlemlerini yaptĘrĘrken deĒiĲme zamanĘ gelmeden de yaĒ deĒiĲtirebilirsiniz.

Akü durumu
Avrupa daKili Acil ÇaĒrĘ Sistemi pili (varsa) 
ERA-GLONASS sistemi pili (varsa)
Bütün elektrikli sistemler
Fren borularĘ KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘ
El freni (9arsa)
FrenDebriyaM KidroliĒi (varsa)
Disk frenler ve balatalar

BaĲlangĘçta Ker 210.000 kmŔde veya 10 yĘlda bir deĒiĲtiriniz
Bundan sonra Ker 30.000 kmŔde veya 24 ayda bir deĒiĲtiriniz. *5

Motor soĒutma suyu *4

84
105

Her gün ŕSoĒutma suyu seviyesini ve sĘzĘntĘlarĘŖ kontrol ediniz.
BaĲlangĘçta Ker 60.000 kmŔde veya 48 ayda bir kontrol ediniz
Bundan sonra Ker 30.000 kmŔde veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa
12
24
36
48
60
72
15
30
45
60
75
90

SoĒutma sistemi

%AKI0
PERÔYODLARI Aylar
%AKI0 ÖZELLÔKLERÔ
Km1000

%akĘm ProgramĘ

BakĘm

K

K

K

K

Kontrol BakĘm gerekli deĒil

K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz düzeltiniz temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
D : Yenileyiniz veya deĒiĲtiriniz.
*6 : Düz ĲanzĘmanÇift KavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ suya maruz kaldĘĒĘ takdirde deĒiĲtirilmelidir.

Egzoz sistemi

K

K

AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)

K

K

K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
D
D
Kontrol BakĘm gerekli deĒil
K
K

Düz ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)*6

K
K
K
K
K
K
D

K
K
K
K
K
K
D

Direksiyon kutusu baĒlantĘ ve körükleri
Aks ve aks körükleri
Lastik (basĘnç ve diĲ aĲĘnmasĘ)
Ön süspansiyon rotilleri
Klima soĒutucu maddesi (varsa)
Klima kompresörü (varsa)
Polen filtresi (varsa)
Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)
Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ *8 (varsa)

K
K
K
K
K
K
D

Ay sayĘsĘ veya sürüĲ mesafesi Kangisi daKa önce dolarsa
12
24
36
48
60
72
15
39
45
60
75
90

%AKI0
PERÔYODLARI Aylar
%AKI0 ÖZELLÔKLERÔ
Km1000

%akĘm ProgramĘ

K

K
K
K
K
K
K
D

84
105

K

K

K

K
K
K
K
K
I
D

96
120
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BakĘm

Zorlu KoĲullarda KullanĘm %akĘmĘ
AĲaĒĘda sĘralanan bakĘm konularĘ zorlu koĲullarda çalĘĲan araçlarda daKa sĘk uygulanmalĘdĘr.
8ygun bakĘm aralĘklarĘ için aĲaĒĘdaki tabloya bakĘnĘz.
D : DeĒiĲtiriniz
K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayĘnĘz düzeltiniz temizleyiniz veya deĒiĲtiriniz.
%akĘm konusu

SürüĲ
ĲartlarĘ
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, -,
K, L

%akĘm iĲlemi

%akĘm PeriyodlarĘ

Motor yaĒĘ
Smartstream
ve motor
G1.6
yaĒĘ filtresi

D

Her 7.500 km'de veya
6 ayda bir deĒiĲtiriniz.

Hava filtresi

D

BuMiler

D

Direksiyon kutusu, baĒlantĘ
ve körükleri

K

KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

C, D, E, F, G

Ön süspansiyon rotilleri

K

KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

C, D, E, F, G

Disk frenler ve balatalar,
kaliperler ve rotorlar

K

El freni (9arsa)

K

Aks ve aks körükleri

K

9-12

KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.
KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.
KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.
KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.

C, E
A, B, F, H,
I, K

C, D, E, G, H
C, D, G, H
C, D, E, F, G,
H, I, -
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%akĘm konusu
Polen filtresi (varsa)
Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ
(varsa)
Çift kavramalĘ ĲanzĘman
yaĒĘ (varsa)

%akĘm iĲlemi
D
D
D

%akĘm PeriyodlarĘ
KoĲullara baĒlĘ olarak,
daKa sĘk deĒiĲtiriniz.
Her 90.000 km'de bir
deĒiĲtiriniz
Her 100.000 km'de bir
deĒiĲtiriniz

Düz ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)

D

Her 120.000 kmŔde

AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman
yaĒĘ (varsa)

D

Her 90.000 kmŔde

SürüĲ
ĲartlarĘ
C, E, G
A, C, D, E, F,
G, H, I, K
A, C, D, E, F,
G, H, I, K
C, D, E, F, G,
H, I, A, C, D, E, F,
G, H, I, K

=RUOXV»U»ĲNRĲXOODUĘ
A. OlaĒan sĘcaklĘkta 8 kmŔden daKa az ya da dondurucu sĘcaklĘkta 16 kmŔden daKa az kĘsa
mesafelerde art arda sürüĲ.
B. Motorun aĲĘrĘ rölantide çalĘĲmasĘ ya da uzun mesafede düĲük KĘzda kullanĘm.
C. Kaba zeminli, tozlu, çamurlu, asfalt olmayan, mĘcĘrlĘ ve tuz dökülmüĲ yollarda kullanĘm.
D. SoĒuk Kavalarda tuz veya diĒer paslandĘrĘcĘ maddelerin kullanĘldĘĒĘ alanlarda sürüĲ.
E. YoĒun tozlu koĲullarda sürüĲ.
F. AĒĘr trafik koĲullarĘnda sürüĲ.
G. PeĲ peĲe yokuĲ yukarĘ, yokuĲ aĲaĒĘ ya da daĒlĘk bölgelerde sürüĲ.
H. Bir römork ya da karavan çekme ya da portbagaM kullanĘmĘ.
I. Devriye aracĘ, taksi, ticari araç veya çekici araç olarak kullanma.
J. 170 kmsa üzerinde sürüĲ.
K. SĘk sĘk dur-kalk koĲullarĘnda ve yĘlda 15.000 km'nin altĘnda kullanĘm.
L. Tavsiye edilmeyen motor yaĒĘ kullanĘmĘ (mineral bazlĘ, yarĘ sentetik, düĲük dereceli
vb.).
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PERÔYODÔK BAKIM ÔìLEMLERÔNÔN AIKLAMALARI
0otor yaĒĘ ve filtresi

YakĘt )iltresi

Motor yaĒĘ ve filtresi, bakĘm programĘ ile
belirtilen aralĘklarda deĒiĲtirilmesi gerekir.
Araç zorlu koĲullar altĘnda kullanĘlĘyorsa,
yaĒ ve filtre deĒiĲiminin daKa sĘk aralĘklarda yapĘlmasĘ gerekir.

Bu benzinli araç yakĘt deposuna entegre
ömür boyu dayanĘklĘ yakĘt filtresi ile donatĘlmĘĲtĘr. Düzenli bakĘm veya deĒiĲim
gerekmemektedir fakat kullanĘlan yakĘtĘn
kalitesi gerekli olan bakĘm sĘklĘĒĘnĘ etkileyebilir. YakĘt akĘĲĘ kĘsĘtlamasĘ, boĲalma,
güç kaybĘ, zor çalĘĲma problemi, vs. gibi
yakĘtla ilgili KerKangi bir sorun varsa, yakĘt
filtresi kontrolü veya deĒiĲimi gerekebilir.
YakĘt filtresinin HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan incelenmesi ve deĒiĲtirilmesini
öneririz.

TaKrik KayĘĲlarĘ
Tüm taKrik kayĘĲlarĘnda kesik, çatlak, aĲĘrĘ
aĲĘnma veya yaĒ bulaĲma olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz ve gerektiĒinde deĒiĲtiriniz.
TaKrik kayĘĲlarĘnĘn gerginliĒinin düzenli
olarak kontrol edilmesi ve gerektiĒinde
ayarlanmasĘ gerekir.

DÔKKAT
KayĘĲĘ gözden geçireceĒiniz zaman
kontak anaKtarĘnĘ ŕLOCK/O)) (KÔLÔTLÔ/
KAPALI)Ŗ veya ŕACC (AKSESUAR)Ŗ konumuna getiriniz

YakĘt filtresi
TĘkanmĘĲ filtre, aracĘn sürülebileceĒi KĘzĘ
sĘnĘrlandĘrabilir, emisyon sisteminin Kasar
görmesine ve zor çalĘĲtĘrma gibi birçok
problemlere yol açabilir.
YakĘt deposu içinde çok fazla yabancĘ
madde biriktiĒinde, yakĘt filtresinin daKa
sĘk aralĘklarla deĒiĲtirilmesi gerekir.
Yeni filtre takĘldĘktan sonra, motoru birkaç
dakika çalĘĲtĘrĘnĘz ve baĒlantĘlarda kaçak
olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. YakĘt filtresinin HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan
deĒiĲtirilmesini öneririz.
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YakĘt EorularĘ yakĘt KortumlarĘ
ve EaĒlantĘlarĘ
YakĘt borularĘ, yakĘt KortumlarĘ ve baĒlantĘlarĘnda kaçak ve Kasar olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz. YakĘt KatlarĘnĘn, yakĘt Kortum ve baĒlantĘlarĘnĘn HY8NDAI yetkili
servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

YakĘt EuKar Kortumu ve yakĘt
dolum kapaĒĘ
BuKar Kortumu ve yakĘt dolum kapaĒĘnĘn
bakĘm programĘnda belirtilen aralĘklarla
kontrol edilmesi gerekir. Yeni buKar Kortumu veya yakĘt dolum kapaĒĘnĘn düzgünce takĘlmĘĲ olduĒundan emin olunuz.

+ava filtresi
Hava filtresinin HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

09
%uMiler
Yeni buMilerin doĒru ĘsĘ aralĘklarĘnda olduĒundan emin olunuz.
ParçalarĘ monte ederken, buMi izolatörünün kirlenmesini önlemek için, ateĲleme
bobini ve izolatör pabuçlarĘnĘn altĘnĘ yumuĲak bir bezle temizleyiniz.

UYARI
0otor sĘcakken EuMilerin EaĒlantĘsĘnĘ
ayĘrmayĘnĘz ve kontrol etmeyiniz Kendi
kendinizi yakaEilirsiniz

Supap EoĲluĒu
AĲĘrĘ supap gürültüsünü ve veya motor
titreĲimini kontrol ediniz, gerekiyorsa ayar
yapĘnĘz. Sisteme sadece HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan müdaKale edilmesini
öneririz.

SoĒutma sistemi
Radyatör, soĒutma suyu deposu, Kortumlar ve baĒlantĘ parçalarĘ gibi soĒutma
sistemi parçalarĘnĘ kaçak veya Kasar açĘsĘndan kontrol ediniz. Hasar görmüĲ bir
parça deĒiĲtirilmelidir.

0otor soĒutma suyu
Motor soĒutma suyunun bakĘm programĘ
ile belirtilen aralĘklarda deĒiĲtirilmesi gerekir.

Otomatik ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)
Normal kullanĘm ĲartlarĘnda otomatik
ĲanzĘman yaĒĘ kontrolü yapĘlmamalĘdĘr.
Otomatik ĲanzĘman yaĒĘnĘn bakĘm programĘna göre HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesi önerilmektedir.

%ilgilendirme
2WRPDWLNúDQ]ÕPDQ\D÷Õ\HQLLNHQNÕUPÕ]Õ
UHQNWHGLU
$UDoNXOODQÕOGÕNoDRWRPDWLNúDQ]ÕPDQ\D÷ÕQÕQUHQJLNDUDUPD\DEDúODU
%XQRUPDOELUGXUXPGXU5HQNGH÷LúLPLQH
ED÷OÕ RODUDN SDUoD GH÷LúLPLQH JHUHN NDOPD]

'Ô..$7
Önerilenin dĘĲĘnda Eir yaĒĘn kullanĘlmasĘ
ĲanzĘmanĘn EozulmasĘna ve arĘzalara neden olaEilir
YalnĘz özel otomatik ĲanzĘman yaĒĘ kullanĘnĘz (%ölüm 2Ŕdeki ŕÖnerilen yaĒlar
ve kapasitelerŖ kĘsmĘna EakĘnĘz)

Düz ĲanzĘman yaĒĘ (varsa)
Düz ĲanzĘman yaĒĘnĘ bakĘm programĘna
göre kontrol ediniz.

AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘ
(varsa)
Normal kullanĘm ĲartlarĘnda AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘ kontrolü yapĘlmamalĘdĘr.
AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘnĘn bakĘm
programĘna göre HY8NDAI yetkili servisi
tarafĘndan deĒiĲtirilmesi önerilmektedir.

Çift kavramalĘ ĲanzĘman yaĒĘ
(varsa)
Normal kullanĘm ĲartlarĘnda AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘ kontrolü yapĘlmamalĘdĘr.
AkĘllĘ deĒiĲken ĲanzĘman yaĒĘnĘn bakĘm
programĘna göre HY8NDAI yetkili servisi
tarafĘndan deĒiĲtirilmesi önerilmektedir.
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)ren KortumlarĘ ve EorularĘ
Gözle kontrol ederek doĒru takĘlĘp takĘlmadĘĒĘnĘ, sürtünme, çatlak, deformasyon
veya kaçak olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
BozulmuĲ veya Kasar görmüĲ parçalarĘ en
kĘsa zamanda deĒiĲtiriniz.

)ren/deEriyaM KidroliĒi
Fren KidroliĒi seviyesini kontrol edin.
Hidrolik seviyesi, deponun yan tarafĘnda bulunan ŕMINŖ ve ŕMA;Ŗ iĲaretlerinin
arasĘnda olmalĘdĘr. Sadece DOT 4 özelliklerine saKip frendebriyaM KidroliĒi kullanĘnĘz.

El freni
El freni sistemini inceleyin.

)ren diskleri EalatalarĘ
kaliperleri ve rotorlarĘ
AĲĘrĘ aĲĘnma olup olmadĘĒĘnĘ görmek için
balatalarĘ, diski ve rotoru kontrol edin. Kaliperlerde sĘvĘ sĘzĘntĘsĘ kontrolü yapĘnĘz.
Fren disk, kampana ve balatalarĘnĘn aĲĘnma limitlerini kontrol etmek üzere daKa
fazla bilgi için, HY8NDAI Zeb sitesine bakĘnĘz.
(Kttp:service.Kyundai-motor.com)

Süspansiyon EaĒlantĘ cĘvatalarĘ
Süspansiyon baĒlantĘlarĘnda gevĲeme ve
Kasar kontrolü yapĘnĘz. Yeniden öngörülen
torka sĘkĘnĘz.
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Direksiyon kutusu EaĒlantĘ ve
körükleri/ alt kol EilyalĘ mafsalĘ
Araç durmuĲ Kalde ve motor çalĘĲmĘyorken, direksiyon simidinde aĲĘrĘ boĲluk
olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz.
BaĒlantĘlarda eĒrilik ve Kasar olup olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz. Körükler ve bilyalĘ
mafsallarda bozulma, çatlak veya Kasar
kontrolü yapĘnĘz. Hasar görmüĲ bir parça
deĒiĲtirilmelidir.

Ön aks ve körükler
Ön akslarĘ, körükleri ve kelepçeleri çatlak,
bozulma veya Kasar bakĘmĘndan kontrol
ediniz. HasarlĘ parçalarĘ deĒiĲtiriniz ve gerektiĒinde gres doldurunuz.

Klima soĒutucusu/kompresörü
Klima borularĘ ve baĒlantĘlarĘnĘ kaçak ve
Kasar bakĘmĘndan kontrol ediniz.

09
MOTOR YAÍI
0otor yaĒĘ seviyesinin kontrolü
(%enzinli motor)

Smartstream G1.6

UYARI
Radyatör Kortumu
0otor yaĒĘnĘ kontrol ederken veya eklerken radyatör Kortumuna dokunmamaya
çok dikkat ediniz Sizi yakacak kadar sĘcak olaEilir
5. ÇubuĒu tekrar dĘĲarĘ çekiniz ve seviyeyi kontrol ediniz. Seviye F ve L arasĘnda
olmalĘdĘr.

'Ô..$7
OCN7080002

1. AracĘn düz bir zemin üzerinde olduĒundan emin olunuz.
2. Motoru çalĘĲtĘrĘnĘz ve normal çalĘĲma
sĘcaklĘĒĘna gelmesini bekleyiniz.
3. Motoru durdurunuz ve yaĒĘn kartere
geri dönmesi için yaklaĲĘk 10 dak bekleyiniz.
4. YaĒ çubuĒunu çekiniz, silerek temizleyiniz ve tekrar yerine yerleĲtiriniz.

ś 0otor yaĒĘnĘ fazla doldurmayĘnĘz 0otora zarar vereEilir
ś 0otor yaĒĘ ilave ederken veya deĒiĲtirirken etrafa sĘçratmayĘnĘz 0otor yaĒĘ
motor Eölümüne damlarsa derKal silinmelidir
ś YaĒ seviye çuEuĒunu silerken temiz
Eir Eezle silmelisiniz Pislikler karĘĲĘrsa motor KasarĘ meydana geleEilir
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0otor yaĒĘ ve filtresinin kontrolü


Smartstream G1.6

OCN7080003

Motor yaĒĘ seviyesi ŕLŖ seviyesinde veya
yakĘnĘnda ise ŕFŖ seviyesine gelene kadar
yaĒ ekleyiniz.
YaĒĘn motor aksamĘna damlamamasĘ
için Eir Kuni kullanĘnĘz
YalnĘzca belirlenmiĲ olan motor yaĒĘnĘ
kullanĘnĘz. (Bölüm 2Ŕdeki ŕÖnerilen yaĒlar
ve kapasitelerŖ konusuna bakĘnĘz.)
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OCN7080082L

Motor yaĒĘ ve filtresinin HY8NDAI yetkili
servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

UYARI
KullanĘlmĘĲ motor yaĒĘnĘn cilt ile uzun
süreli temas etmesi durumunda cildin
taKriĲ olmasĘna veya cilt kanserine neden olaEilir KullanĘlmĘĲ motor yaĒĘnĘn
laEoratuvar ortamĘnda denek Kayvanlar
üzerinde kanseroMen etkisi olan kimyasallar içerdiĒi görülmüĲtür KullanĘlmĘĲ
yaĒ ile çalĘĲtĘktan sonra en kĘsa zamanda ellerinizi saEun ve sĘcak su ile iyice yĘkayarak cildinizi daima koruyunuz

09
MOTOR SOÍUTMA SUYU
Yüksek basĘnçlĘ soĒutma sisteminin Kaznesine yĘl boyunca kullanĘlabilen antifrizli
soĒutucu doldurulmuĲtur. SoĒutma suyu
Kaznesi fabrikada doldurulmuĲtur.
YĘlda en az bir kez, kĘĲ sezonunu baĲĘnda
veya soĒuk bir bölgeye seyaKat etmeden
önce, antifriz koruma sĘcaklĘk derecesini
ve soĒutma suyundaki yoĒunluĒunu ölçünüz.

'Ô..$7
ś 0otor soĒutma suyu eksikliĒi nedeniyle motor Kararet yaptĘĒĘnda motor soĒutma suyunun aniden ilave
edilmesi motorda çatlamalara neden
olaEilir +asarĘ önlemek için motor
soĒutma suyunu küçük miktarlarda ve
yavaĲ yavaĲ ilave ediniz
ś 0otor soĒutma suyu seviyesi minimum L seviyesi altĘnda ise aracĘ
sürmeyiniz Su pompasĘ arĘzasĘna ve
motor KasarĘna vs neden olaEilir

SoĒutma suyu seviyesinin
kontrolü

UYARI
Radyatör kapaĒĘ/0otor soĒutma suyu deposu kapaĒĘnĘn sökülmesi
ś 0otor çalĘĲĘyorken veya sĘcak iken
radyatör kapaĒĘnĘ/motor soĒutma
suyu deposu kapaĒĘnĘ asla sökmeye
kalkĘĲmayĘnĘz
%öyle yapĘlmasĘ soĒutma sisteminde
ve motorda Kasara yol açaEilir ve dĘĲarĘ sĘçrayan sĘcak soĒutucu suyu veya
EuKarĘ ciddi yaralanmalara neden olaEilir
ś 0otoru durdurunuz ve soĒuyana kadar Eekleyiniz Radyatör/soĒutma
suyu Kazne kapaĒĘnĘ açarken çok dikkatli olunuz EtrafĘna kalĘn Eir Kavlu sarĘnĘz ve Eirinci stop durumuna gelene
kadar yavaĲça saat dönüĲ yönü tersine
çeviriniz SoĒutma sisteminden EasĘnç salĘnĘrken geride durunuz
%asĘncĘn tamamĘnĘn EoĲaldĘĒĘndan
emin olduĒunuzda kalĘn Eir Kavlu kullanarak kapaĒĘ aĲaĒĘ doĒru EastĘrĘnĘz
ve çĘkartmak için saatin tersi yönde
döndürmeye devam ediniz
ś 0otor çalĘĲmĘyor olsa Eile motor ve
radyatör sĘcakken radyatör kapaĒĘnĘ/
motor soĒutma suyu deposu kapaĒĘnĘ veya EoĲaltma tapasĘnĘ açmayĘnĘz
+alen ciddi yaralanmalara neden olaEilecek EasĘnçlĘ sĘcak sĘvĘ ve EuKar çĘkaEilir

OCN7080004

OCN7N080005
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UYARI

UYARI

Elektrik motoru (soĒutma fanĘ)
motor soĒutma suyu sĘcaklĘĒĘ soĒutma sistemi EasĘncĘ
ve araç KĘzĘ tarafĘndan kontrol
edilir
%azen motor çalĘĲmadĘĒĘ zaman da çalĘĲaEilir SoĒutma fanĘ kanatçĘklarĘ yakĘnĘnda çalĘĲma sĘrasĘnda azami dikkat
gösteriniz ve fanĘn aniden çalĘĲmasĘ ile
KerKangi Eir yaralanmaya yol açĘlmamasĘna dikkat ediniz 0otor soĒutma
suyu sĘcaklĘĒĘ düĲtükçe elektrik motoru
otomatik olarak durur %u normal Eir durumdur
Elektrik motoru (soĒutma fanĘ) eksi akü
kaElosu çĘkarĘlana kadar çalĘĲaEilir
Tüm soĒutma sistemi KortumlarĘnĘn ve ĘsĘtĘcĘ KortumlarĘnĘn durumlarĘnĘ ve baĒlantĘlarĘnĘ kontrol ediniz. Balon yapmĘĲ veya
deforme olmuĲ KortumlarĘ deĒiĲtiriniz.
Motor soĒutma suyu seviyesi, motor soĒuk olduĒunda, soĒutucu deposunun yan
tarafĘndaki ŕF (MA;)Ŗ ile ŕL (MIN) Ŗ iĲaretleri arasĘnda olmalĘdĘr.
SoĒutucu seviyesi düĲükse, damĘtĘlmĘĲ
(deiyonize) su ilave ediniz. Seviyenin F
(MA;) KizasĘna gelmesini saĒlayĘnĘz, ama
bu seviyeyi geçip aĲĘrĘ dolum yapmayĘn.
SĘk sĘk soĒutma suyu eklenmesi gerekiyorsa, sistemi HY8NDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.
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OCN7080005

OCN7N080006

1 Radyatör kapaĒĘ etiketinin önde olup
olmadĘĒĘnĘ kontrol ediniz
2 Radyatör kapaĒĘnĘn iç tarafĘndaki
ince çĘkĘntĘlarĘn emniyetli Ĳekilde kilitlenmesini saĒlayĘnĘz

09
QHULOHQVRĒXWPDVX\XYHDQWLILUL]
ś Eksik soĒutma sĘvĘsĘnĘ tamamlarken,
aracĘnĘz için yalnĘz distile edilmiĲ (deiyonize) su kullanĘnĘz ve fabrikada doldurulmuĲ olan soĒutma suyuna asla
sert su (kireçli çeĲme suyu) karĘĲtĘrmayĘnĘz. YanlĘĲ soĒutma suyu karĘĲĘmĘ
önemli arĘzalara veya motor KasarlarĘna
neden olabilir.
ś AracĘnĘzĘn motoru alüminyum motor
parçalarĘndan imal edilmiĲtir, korozyon
ve donmanĘn önlenmesi için fosfat bazlĘ
etilen glikol soĒutucu suyla korunmasĘ
gerekmektedir.
ś Alkol veya metanol K8LLANMAYINI=
veya soĒutma suyuna karĘĲtĘrmayĘnĘz.
ś KarĘĲĘmĘn verimini düĲürmemek için
60Ŕtan fazla veya 35Ŕten az antifriz
içeren bir karĘĲĘmĘ kullanmayĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘn motoru alüminyum motor
parçalarĘndan imal edilmiĲtir, korozyon
ve donmanĘn önlenmesi için fosfat bazlĘ
etilen glikol soĒutucu suyla korunmasĘ
gerekmektedir.
KarĘĲĘm oranĘ için aĲaĒĘdaki tabloya bakĘnĘz.
Ortam SĘcaklĘĒĘ
-15°C
-25°C
-35°C
-45°C

KarĘĲĘm OranĘ
(Kacimsel)
Antifriz
Su
35
65
40
60
50
50
60
40

%ilgilendirme
.DUÕúÕP RUDQÕ KDNNÕQGD ELU úSKH YDUVD
VXYHDQWLIUL]NDUÕúÕPÕLNLVLQGHQ
GHD\QÕPLNWDUROGX÷XLoLQHQNROD\\ROGXU
dR÷XVÕFDNOÕNDUDOÕNODUÕLoLQ&YHGDKD
\NVH÷LQLNXOODQPDNX\JXQGXU

0otor soĒutma suyunun
deĒiĲtirilmesi
SoĒutma suyunun sadece HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan deĒiĲtirilmesini öneririz.

'Ô..$7
SoĒutma suyunu doldurmadan önce
alternatör veya Eenzeri motor aksamĘ
üstüne soĒutma sĘvĘsĘ dökülmesini önlemek için radyatör kapaĒĘnĘn etrafĘna
kalĘn Eir Eez koyunuz

UYARI
0otorda kullanĘlan soĒutucuyu veya antifrizi cam yĘkama suyu deposuna koymayĘnĘz
Antifrizli su ön cama püskürtüldüĒünde
görüĲü aĲĘrĘ derecede engeller ve aracĘn
kontrolünün kayEedilmesine ve EoyalĘ
yüzeylerin veya kaportanĘn Kasar görmesine neden olaEilir
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)RENDEBRÔYA- HÔDROLÔÍÔ
)ren/deEriyaM KidroliĒi
seviyesinin kontrolü

%ilgilendirme
dÕNDUWPDGDQ |QFH GROXP NDSD÷ÕQÕ WHPL]OH\LQL]6DGHFH'27|]HOOL÷LQGHNLX\JXQ
NDSDOÕ NDSODUGDNL IUHQGHEUL\DM KLGUROL÷L
NXOODQÕOPDOÕGÕU

UYARI
)ren KidroliĒinin gözlerinize temas etmemesine dikkat ediniz EĒer gözlerinize fren/deEriyaM KidroliĒi temas ederse
gözlerinizi en az 15 dakika temiz suyla
yĘkayĘnĘz ve derKal tĘEEi yardĘm alĘnĘz
OCN7080006

Depodaki Kidrolik seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, deponun yan tarafĘnda bulunan MA; ve MIN
iĲaretlerinin arasĘnda olmalĘdĘr.
Fren KidroliĒi eklemek için Kaznenin kapaĒĘnĘ açmadan önce, fren KidroliĒinin
kirlenmesini önlemek için kapaĒĘn çevresini iyice temizleyiniz.
Seviye düĲükse, maksimum seviyeye kadar sĘvĘ ile tamamlayĘnĘz. Gidilen mesafeye baĒlĘ olarak seviye düĲer. Bu, fren
balatalarĘnĘn aĲĘnmasĘna baĒlĘ, normal bir
durumdur.
HidroliĒin seviyesi aĲĘrĘ düĲükse, sistemi
HY8NDAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

%ilgilendirme
<DOQÕ]FD|QHULOHQIUHQGHEUL\DMKLGUROL÷LQL
NXOODQÕQÕ]%|OP¶GHNL³gQHULOHQ\D÷ODU
YHNDSDVLWHOHU´NÕVPÕQDEDNÕQÕ]

%ilgilendirme
)UHQGHEUL\DM KLGUROL÷L GROGXUPD NDSD÷ÕQÕ oÕNDUWPDGDQ |QFH NDSDNWDNL X\DUÕODUÕ
RNX\XQX]
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'Ô..$7
ś )ren/deEriyaM KidroliĒinin aracĘn EoyalĘ kĘsĘmlarĘna temas etmemesine
dikkat ediniz Temas Kalinde EoyanĘn
kaEararak EozulmasĘna neden olur
ś Uzun Eir süre açĘk Kavaya maruz kalmĘĲ olan fren/deEriyaM KidroliĒinin
kalitesi EozulmuĲ olaEileceĒi için asla
Eu Ĳekilde kullanmayĘnĘz Uygun Eir
Ĳekilde Eertaraf edilmelidir
ś YanlĘĲ türde Eir Kidrolik doldurmayĘnĘz )ren sistemine damlayacak Eirkaç
damla motor yaĒĘ giEi mineral esaslĘ
yaĒ sistem parçalarĘna zarar vereEilir
ś )renleme performansĘnĘn ve A%S /
ESC performansĘnĘn en iyi düzeyde tutulaEilmesi için Eelirtilen teknik özelliklere uygun oriMinal fren / deEriyaM
KidroliĒi kullanmanĘzĘ tavsiye ederiz
(Standart SAE -1704 DOT-4 LV
ISO4925 CLASS-6 ve )0VSS 116 DOT4)

09
YIKAMA SUYU

EL )RENÔ

Cam yĘkama suyu seviyesinin
kontrolü

El freninin kontrol edilmesi

OCN7080072L
OCN7080007

Cam yĘkama suyu deposundaki seviyeyi
kontrol ediniz, gerekiyorsa uygun seviyeye getiriniz.
Özel cam yĘkama suyu mevcut deĒilse,
musluk suyu da kullanĘlabilir.
Ancak, soĒuk Kavalarda donmaya karĲĘ
korumak için antifriz özellikli cam yĘkama
suyu karĘĲĘmĘnĘ kullanĘnĘz.

El frenini indirilmiĲ konumdan sonuna kadar çekilmiĲ konuma çekerken ŕtĘkŖ seslerini sayarak el freninin kursunu kontrol
ediniz. Tek baĲĘna el freni de oldukça dik
bir yokuĲta aracĘ güvenle tutabilmelidir.
Strok, belirtilmiĲ olandan az veya fazla ise,
HY8NDAI yetkili servisinde sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.
Strok  20 kgŔlĘk (196 N) Eir kuvvet uygulamasĘnda 5-6 ŕtĘkŖ

UYARI
Ciddi Eir yaralanma veya ölüm riskini
önlemek için yĘkama suyunu kullanĘrken aĲaĒĘdaki güvenlik uyarĘlarĘnĘ takip
ediniz
ś 0otorda kullanĘlan soĒutucuyu veya
antifrizi cam yĘkama suyu deposuna
koymayĘnĘz Antifrizli su ön cama püskürtüldüĒünde görüĲü aĲĘrĘ derecede
engeller ve aracĘn kontrolünün kayEedilmesi ile Eir kazaya ve EoyalĘ yüzeylerin veya döĲemenin EozulmasĘna
neden olaEilir
ś %uMileri ya da ateĲlemeyi yĘkama suyu
ya da yĘkama suyu deposu ile temas
ettirmeyiniz YĘkama suyu alkol içereEilir ve yanĘcĘ olaEilir
ś YĘkama suyunu içmeyiniz ve ciltle temasĘndan kaçĘnĘnĘz Cam yĘkama suyu
insan ve Kayvanlar için zeKirlidir
ś YĘkama suyunu çocuklardan ve Kayvanlardan uzak tutunuz
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HAVA )ÔLTRESÔ
)iltre deĒiĲimi

A Tipi

OCN7080012
OCN7080009

2. Hava filtresini deĒiĲtiriniz.


B Tipi (N Line)

OCN7N080004

OCN7080054

Hava filtresi, basĘnçlĘ Kava kullanĘlarak
kontrol edilmek üzere temizlenebilir. Filtreyi yĘkamaya ya da çalkalamaya kalkĘĲmayĘnĘz. =ira su filtreye zarar verir. KirlenmiĲ ise, Kava temizleme filtresi mutlaka
deĒiĲtirilmelidir.

OCN7080041

3. Hava filtresi kapaĒĘnĘ menteĲeye (2)
yerleĲtiriniz ve kapaĒĘ kapattĘktan sonra klipsi (3) geçiriniz.
4. KapaĒĘn sĘkĘca takĘlmĘĲ olup olmadĘĒĘnĘ
kontrol ediniz.
OCN7080010

1. Hava filtresi kapaĒĘnĘn tutturma klipsini (1) gevĲetip kapaĒĘ açĘnĘz.
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%ilgilendirme
$UDoDúÕUÕWR]OXYH\DNXPOXDUD]LOHUGHNXOODQÕOÕ\RUVD|QHULOHQGHQGDKDVÕNDUDOÕNODUODILOWUH\LGH÷LúWLULQL] %XE|OPGHNL³=RUOX .RúXOODUGD 3HUL\RGLN %DNÕP´ NÕVPÕQD
EDNÕQÕ] 

'Ô..$7
ś +ava temizleyici filtresi sökülmüĲ vaziyette aracĘ kullanmayĘnĘz %u motorun aĲĘrĘ derecede aĲĘnmasĘna seEep
olur
ś +ava filtresini çĘkardĘĒĘnĘz zaman toz
veya kirin Kava giriĲine girmemesine
dikkat ediniz Aksi Kalde filtre Kasar
göreEilir
ś +YUNDAI oriMinal parçalarĘnĘ veya aracĘnĘz için muadil olduĒu Eelirtilen parçalarĘ kullanĘnĘz DüĲük kaliteli parçalarĘn kullanĘlmasĘ Kava akĘĲ sensörüne
Kasar vereEilir
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POLEN )ÔLTRESÔ
)iltre kontrolü
Polen filtresi Araç BakĘm ProgramĘna göre
deĒiĲtirilmelidir. Araç, Kava kirliliĒi yüksek
olan kentlerde veya tozlu yollarda uzun
süre kullanĘlacak olursa, daKa sĘk kontrol
edilmeli ve filtreler daKa erken deĒiĲtirilmelidir. Kendiniz polen filtresini deĒiĲtirirken, aĲaĒĘdaki yöntemi uygulayĘn ve diĒer
parçalara zarar vermemeye dikkat edin.
Filtreyi, BakĘm ProgramĘna göre deĒiĲtiriniz.

)iltre deĒiĲimi

OCN7080014

2. Polen filtresinin gövdesini, kapaĒĘn saĒ
tarafĘndaki kilide basarak sökünüz.

OCN7080013

1. Torpido gözünün Ker iki tarafĘndan yukarĘdaki gibi itiniz. Bu durumda torpido
gözü durdurucu pimleri yerinden gevĲer ve torpido gözü Kavada asĘlĘ kalĘr.

OIK077021

3. Polen filtresini deĒiĲtiriniz.
4. Takma iĲlemi, sökme iĲleminin ters sĘrasĘ ile yapĘlĘr.

'Ô..$7
Yeni polen filtresini doĒru yönde ve ok
semEolü (Ƣ) aĲaĒĘya Eakacak Ĳekilde takĘnĘz aksi takdirde ses çĘkaraEilir ve filtre
verimliliĒini azaltaEilir
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09
SÔLECEK LASTÔKLERÔ
Silecek lastikleri kontrolü

Silecek lastiĒinin deĒiĲtirilmesi

Ön camĘn veya silecek lastiklerinin yabancĘ maddelerle kirlenmesi cam sileceklerinin performansĘnĘ etkiler.
Genel kirlenme kaynaklarĘ böcekler, aĒaçlardan damlayan öz sularĘ ve bazĘ araç yĘkayĘcĘlarĘnĘn kullandĘklarĘ sĘcak cilalardĘr.
Lastikler iyi temizlemiyorsa, Kem camĘ ve
Kem de silecek lastiklerini iyi bir temizleyici veya yumuĲak bir deterManla temizleyiniz ve temiz su ile durulayĘnĘz.

Silecekler gerektiĒi Ĳekilde silmiyorsa,
lastikleri aĲĘnmĘĲ veya çatlamĘĲ olabilir ve
deĒiĲtirilmeleri gerekir.

'Ô..$7
Silecek lastiklerine kollarĘna ve diĒer EileĲenlere zarar gelmemesi için aĲaĒĘdakileri YAP0AYINIZ
ś %enzin kerosen (gazyaĒĘ) Eoya tineri
veya Eenzer solvent ve güçlü temizlik
deterManlarĘ silecekler üzerinde veya
yakĘnĘnda kullanmak
ś Silecekleri elle Kareket ettirmeye çalĘĲtĘrmak
ś OriMinal olmayan silecek lastiklerini
kullanmak

%ilgilendirme
2WRPDWLN DUDo \ÕND\ÕFÕODUÕQGD NXOODQÕODQ
VÕFDNWLFDULFLODODUÕQ|QFDPÕQWHPL]OHQPHVLQL]RUODúWÕUGÕ÷ÕELOLQPHNWHGLU

DÔKKAT
Silecek kolunun ön cama doĒru düĲmesine izin vermeyiniz %u ön camda çizik
ve çatlaklara seEep olaEilir

QFDPVLOHFHNOHUL¦DOĘĲPD
NRQXPODUĘ

OCN7080015

Bu araç, sileceklerin en sonda durma konumunda iken kaldĘrĘlamamasĘ özelliĒini
taĲĘyan saklĘz silecek tasarĘmĘna saKiptir.
1. Motoru kapattĘktan 20 saniye içinde silecek kolunu MIST konumuna kaldĘrĘn
konumuna) ve silecekler en
(veya
üst silme konumuna gelene kadar 2 saniyeliĒine o konumda tutunuz.
2. Bu sefer cam sileceklerini yukarĘ kaldĘrabilirsiniz.
3. Silecekleri yavaĲça camĘn üzerine geri
koyunuz.
4. Silecekleri sondaki durma konumuna
döndürmek için silecekleri KerKangi bir
AÇIK konumuna getiriniz.
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BakĘm

6LOHFHNODVWLĒLQLQGHĒLĲWLULOPHVL
$7LSL

OLF074018

ODH073014

1. Silecek kolunu kaldĘrĘp silecek lastiĒi
grubunu döndürerek plastik kilitleme
klipsini açĘĒa çĘkartĘnĘz.

OLF074019

2. Klipsi sĘkĘĲtĘrĘp lastik takĘmĘnĘ aĲaĒĘ
doĒru kaydĘrĘnĘz.
3. Kolu kaldĘrarak çĘkarĘnĘz.
4. Sökmenin tersi sĘrada lastik takĘmĘnĘ
takĘnĘz.
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09
%7LSL

OGSR076068
OGSR076067

1. Silecek kolunu kaldĘrĘnĘz.

3. Yeni lastik takĘmĘnĘ takĘnĘz.
4. Silecek kolunu ön cama geri çeviriniz.

OGSR076066

2. Silecek lastiĒinin klipsini yukarĘ kaldĘrĘnĘz. Sonra lastik grubunu aĲaĒĘya çekerek çĘkarĘnĘz.
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AKÜ
En iyi akü EakĘmĘ için

%ilgilendirme- ST ve ALT ile
iĲaretlenmiĲ aküler için

OCN7080016

ś Akünün saĒlam bir Ĳekilde baĒlĘ olduĒunu belli aralĘklar ile kontrol ediniz.
ś Akünün üstünü temiz ve kuru tutunuz.
ś Terminaller ve baĒlantĘlar temiz, sĘkĘ ve
petrol Meli veya terminal gresi ile kaplanmĘĲ olarak tutulmalĘdĘr.
ś Aküden sĘçrayabilecek akü suyunu derKal su ve karbonat eriyiĒi ile yĘkayĘnĘz.
ś Araç uzun bir süre kullanĘlmayacaksa,
akü kutup baĒlantĘlarĘnĘ ayĘrĘnĘz.

9-30

OHYK077011

%XQXQODELUOLNWHH÷HUDUDFÕQÕ]\DQWDUDIWD
³/2:(5 $/70,1 ´YH³833(5 h67
0$; ´\D]ÕOÕELUDN\HVDKLSVHHOHNWUROLW
VHYL\HVLQLNRQWUROHGHELOLUVLQL]
6HYL\H$/7 0,1 YHh67 0$; DUDVÕQGD
ROPDOÕGÕU
(OHNWUROLWVHYL\HVLGúNROGX÷XQGDGDPÕWÕOPÕú YH\DPLQHUDOLJLGHULOPLú VXHNOH\LQL] $VODVOIULNDVLWYH\DEDúNDHOHNWUROLW
HNOHPH\LQL]  %DNÕPVÕ] YH $*0 DNOHU
KDULo
'DPÕWÕOPÕú \DGDGHPLQHUDOL]H VX\XDNQQ\]H\LQHYH\DGL÷HU\DNÕQGDNLSDUoDODUDVÕoUDWPDPD\DGLNNDWHGLQL]
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NDSDWÕQÕ]$QFDNGDKDL\LDNEDNÕPÕLoLQ
+<81'$, \HWNLOL VHUYLVLQH EDúYXUPDQÕ]Õ
|QHULUL]
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UYARI

Akünün yakĘnĘnda çalĘĲĘrken veya aküyü
kullanĘrken sizin ve etrafĘnĘzdakilerin
CÔDDÔ YARALAN0ASINI veya ÖL0N
önlemek için daima aĲaĒĘdaki uyarĘlarĘ
dikkate alĘnĘz
%ir akü ile çalĘĲĘrken aĲaĒĘdaki
talimatĘ dikkatlice okuyunuz ve
izleyiniz
Asit sĘçramalarĘna karĲĘ gözleri
korumak için tasarlanmĘĲ göz
koruyucu kullanĘnĘz
+er türlü alev kĘvĘlcĘm veya sigara malzemesini aküden uzak
tutunuz
Akü Kücrelerinde yüksek derede yanĘcĘ Eir gaz olan KidroMen
mevcuttur ve ateĲlendiĒi zaman patlayaEilir
Aküler yüksek derecede aĲĘndĘrĘcĘ özelliĒi olan sülfürik asit
içerirler Asidin gözlerinize cildinize veya giysilerinize temas
etmesine izin vermeyiniz
EĒer gözlerinize asit gelirse gözlerinizi
en az 15 dakika temiz suyla yĘkayĘnĘz ve
derKal tĘEEi yardĘm alĘnĘz EĒer asit cildinize temas ederse Eölgeyi tamamen
yĘkayĘnĘz %ir acĘ veya yanma Kissederseniz derKal tĘEEi yardĘm isteyiniz

ś Plastik muKafazalĘ Eir aküyü kaldĘrĘrken muKafazanĘn üzerine aĲĘrĘ EaskĘ
uygularsanĘz akü asidi kaçaĒĘ meydana geleEilir %ir akü kaldĘrĘcĘ ile veya
çapraz köĲelerden el ile kaldĘrĘnĘz
ś Akünüz donmuĲ ise aracĘ takviye ile
çalĘĲtĘrmaya kalkĘĲmayĘnĘz
ś AracĘn akü kaElolarĘ aküye EaĒlandĘĒĘ
zaman ASLA aküyü tekrar ĲarM etmeye
kalkĘĲmayĘnĘz
ś Elektrikli ateĲleme sistemi yüksek voltaM ile çalĘĲĘr 0otor çalĘĲĘrken veya 0otor ÇalĘĲtĘrma/Durdurma düĒmesi ON
durumunda iken sistemdeki Eu parçalara ASLA dokunmayĘnĘz
ś Takviye kaElolarĘnĘn uçlarĘnĘn EirEiri
ile temas etmesine izin vermeyiniz %u
kĘvĘlcĘm çĘkmasĘna neden olaEilir
ś Takviye ile çalĘĲtĘracaĒĘnĘz zaman akü
donmuĲsa veya elektrolit seviyesi düĲükse çatlayaEilir veya patlayaEilir
ś Art arda gelen keskin viraMlar nedeniyle sĘzan (örn devrelerde) akü elektroliti güvenlik sorununa neden olaEilir
Çok keskin viraMlĘ yollarda art arda sürüĲten kaçĘnĘnĘz

'Ô..$7
Ôzin verilmeyen elektronik ciKazlarĘ aküye EaĒlarsanĘz akü EoĲalaEilir Ôzin verilmeyen elektronik ciKazlarĘ güvenliĒiniz için kullanmamanĘzĘ öneririz
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Akü kapasitesi etiketi

1. CMF60L-DIN: HY8NDAI akü model
ismi
2. 129 : Nominal voltaM
3. 60AK (20HR): Nominal kapasite (Amper saat)
4. RC 90 dak: Nominal yedek kapasite
(dakika olarak)
5. CCA 550: SAE'e göre amper olarak soĒuk test akĘmĘ
6. 550A: EN'e göre amper olarak soĒuk
test akĘmĘ


Örnek
Ǵ
A Tipi

OCN7080076L

Ǵ
B Tipi

OCN7080077L

Ǵ
C Tipi

AracĘnĘzda bakĘm gerektirmeyen, kalsiyum bazlĘ bir akü vardĘr.
ś Akü kĘsa zamanda boĲalacak olursa (örneĒin, araç kullanĘlmazken farlarĘn veya
iç lambalarĘn açĘk kalmasĘna baĒlĘ olarak), 10 saat süreyle yavaĲ ĲarM ile ĲarM
ediniz.
ś AracĘn kullanĘlmasĘ sĘrasĘndaki yüksek
akĘm yüküne baĒlĘ olarak akü zaman
içinde boĲalĘyorsa, 2 saat süre ile 20-30
Amperde KĘzlĘ ĲarM uygulayĘnĘz.

UYARI

OCN7080078L

Ã Araçtaki gerçek akü etiketi Ĳekildekinden farklĘ olabilir.
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Akünün ĲarM edilmesi

Aküyü ĲarM ederken aĲaĒĘdaki Kususlara
dikkat ediniz
ś %akĘm iĲlemine veya akü ĲarMĘna EaĲlamadan önce Eütün aksesuarlarĘ kapatĘnĘz ve motoru durdurunuz
ś Akünün yakĘnĘna yanan sigara çakmak veya alev kaynaklarĘ ile yaklaĲĘlmasĘna izin vermeyiniz
ś ìarM sĘrasĘnda aküyü kontrol ederken
koruyucu gözlük kullanĘnĘz

09
ś Akü araçtan çĘkartĘlmalĘ ve iyi KavalandĘrĘlan Eir yere yerleĲtirilmelidir
ś ìarM sĘrasĘnda aküyü gözlemleyiniz ve
Kücrelerden Eirinden aĲĘrĘ EuKar çĘkmaya (kaynamaya) EaĲlarsa veya Kücrelerde Eulunan akü suyunun sĘcaklĘĒĘ
49rCŔyi aĲacak olursa ĲarM akĘmĘnĘ düĲürünüz
ś Akü sokulurken önce eksi akü kaElosu
sökülmeli ve takarken en son EaĒlanmalĘdĘr
ś Akü ĲarM EaĒlantĘlarĘnĘ aĲaĒĘdaki sĘra
ile sökünüz
1 ìarM ciKazĘnĘn Açma/Kapama svicini
kapatĘnĘz
2 Akünün eksi kutEuna EaĒlĘ olan eksi
EaĒlantĘ maĲasĘnĘ açĘnĘz
3 Akünün artĘ kutEuna EaĒlĘ olan artĘ
EaĒlantĘ maĲasĘnĘ açĘnĘz

'Ô..$7
AG0 akü (varsa)
ś AEsorEent Glass 0att (AG0) (emici
Eor silikat KasĘr) aküleri EakĘm gerektirmez AG0 akünün +YUNDAI yetkili
servisi tarafĘndan kontrol edilmesini
öneririz AG0 aküsünü ĲarM etmek için
sadece özellikle AG0 aküleri için geliĲtirilmiĲ olan tam otomatik ĲarM ciKazĘ
kullanĘn
ś AG0 aküsünü deĒiĲtirirken deĒiĲim
için kullanacaĒĘnĘz parçalarĘ +YUNDAI yetkili servisinden temin etmenizi
öneririz
ś Akünün üzerindeki kapaĒĘ açmayĘn
veya çĘkarmayĘnĘz %u durum ciddi yaralanma meydana getireEilen iç elektrolit kaçaĒĘna neden olaEilir

7DNYL\H\OHDOĘĲWĘUPD
Ôyi bir akü üzerinden takviye ile çalĘĲtĘrdĘktan sonra, motoru kapatmadan önce
aracĘ en az 30 dakika sürünüz ya da en az
60 dakika rölantide çalĘĲtĘrĘnĘz. Akü yeterli
bir Ĳekilde yeniden ĲarM olmadan motoru
kapatĘrsanĘz, araç yeniden çalĘĲmayabilir.
Takviyeyle çalĘĲtĘrma prosedürleri ile ilgili
daKa fazla bilgi için 7. bölümde bulunan
Takviyeyle ÇalĘĲtĘrma kĘsmĘna bakĘnĘz.

%ilgilendirme
3LOOHULQ X\JXQ úHNLOGH EHUWDUDI
HGLOPHPHVLoHYUHYHLQVDQVD÷OÕ÷Õ
LoLQ ]DUDUOÕ RODELOLU$N\ \HUHO
\DVDODUDYHG]HQOHPHOHUHX\JXQ
RODUDNLPKDHGLQL]

SĘfĘrlamalar
Akü boĲaldĘĒĘnda veya kutup baĲlarĘ söküldüĒünde aĲaĒĘdaki sĘfĘrlama iĲlemleri
yapĘlmalĘdĘr.
ś Otomatik açĘlankapanan cam (Bkz.
Bölüm 5)
ś AçĘlĘr tavan (Bkz. Bölüm 5)
ś Yol bilgisayarĘ (Bkz. Bölüm 4)
ś Klima kontrol sistemi (Bkz. Bölüm 5)
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LASTÔKLER VE -ANTLAR
UYARI
+asarlĘ veya deforme olmuĲ lastik kullanĘmĘnda aracĘn kontrolünü kayEedeEilir ve kazaya neden olaEilirsiniz ÖL0
veya CÔDDÔ YARALAN0A RÔSKÔNÔ azaltmak için aĲaĒĘdaki önlemleri alĘnĘz
ś AylĘk olarak lastiklerinizin EasĘncĘnĘ olasĘ aĲĘnmalarĘ ve zedelenmeleri
kontrol ediniz
ś AracĘnĘz için önerilen soĒuk lastik EasĘncĘ Eu kĘlavuzda ve sürücü tarafĘndaki yan merkezi direkteki etikette EulunmaktadĘr Lastik EasĘncĘnĘ ölçmek
için Eir lastik EasĘnç sayacĘ kullanĘn
+avasĘ düĲük veya fazla ĲiĲirilmiĲ lastikler araç Kakimiyetinin kayEolmasĘna neden olaEilir
ś AracĘnĘzĘn lastiklerinin EasĘncĘnĘ Ker
ölçüĲünüzde yedek lastiĒin (varsa) de
EasĘncĘnĘ ölçünüz
ś EskimiĲ düzensiz Ĳekilde aĲĘnmĘĲ veya
zedelenmiĲ olan lastikleri kullanmayĘnĘz AĲĘnmĘĲ lastikler fren etkinliĒinin
kayEolmasĘna direksiyon veya yol tutuĲunun zayĘflamasĘna yol açar
ś Lastikleri deĒiĲtirirken DAÔ0A araç ile
verilen oriMinal lastik eEatlarĘndaki lastikler kullanĘlmalĘdĘr Önerilen eEatlarĘn dĘĲĘnda lastik veya Mant kullanĘmĘ
araç Kakimiyetiyle ilgili sorunlara
araç Kakimiyetinin kayEolmasĘna ve
aracĘnĘzĘn Kilitlenmeyi Önleyen Sistemi (A%S) üzerinde negatif Eir etkiye
neden olaEilir ve Eunlar da ciddi Eir
kazayla sonuçlanaEilir
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Lastik EakĘmĘ
Ôyi bir bakĘm, güvenlik ve azami yakĘt tasarrufu için, daima önerilen lastik basĘnçlarĘnĘ uygulamalĘ, yük sĘnĘrlarĘnĘ aĲmamalĘ
ve aracĘnĘz için önerilen aĒĘrlĘk daĒĘlĘmĘna
dikkat etmelisiniz.

OCN7010009L

Tüm deĒerler (boyutlar ve basĘnçlar) sürücü tarafĘ orta sütundaki etikette görülebilir.

Önerilen soĒuk lastik KavasĘ
EasĘnçlarĘ
Bütün lastik basĘnçlarĘ (yedek lastik de
daKil) lastikler soĒukken ölçülmelidir.
ŕSoĒuk lastikŖ ifadesi, aracĘn en az üç saattir kullanĘlmadĘĒĘ veya 1,6 km'den daKa
az kullanĘlmĘĲ olduĒu durumu belirtmektedir.
IsĘnmĘĲ lastik basĘnçlarĘ normal olarak
önerilen soĒuk lastik basĘnçlarĘndan 28
ila 41 KPa (4 ila 6 psi) fazladĘr. SĘcak lastiklerde basĘncĘ ayarlamak için Kava boĲaltmayĘnĘz, aksi Kalde basĘnç çok düĲük
olur. Önerilen lastik basĘnçlarĘ için Bölüm
2Ŕdeki ŕLastikler ve JantlarŖ konusuna bakĘnĘz.
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UYARI
En raKat sürüĲ için araç Kakimiyeti ve en
az lastik aĲĘnmasĘ için önerilen lastik EasĘnçlarĘ uygulanmalĘdĘr
AĲĘrĘ veya yetersiz ĲiĲirilme lastik ömrünü kĘsaltĘr araç kullanmayĘ olumsuz
olarak etkiler ve Eir kazaya seEeEiyet verecek Ĳekilde araç Kakimiyetini kayEettirecek ani lastik patlamalarĘna neden
olaEilir
AĲĘrĘ inik lastikler Ĳiddetli ĘsĘ oluĲumuna
neden olup lastik patlamasĘna lastik elyafĘnĘn ayrĘlmasĘna veya diĒer lastik KasarlarĘna yol açaEilirler Eunun sonucu
olarak da araç Kakimiyetinin kayEedilmesine EaĒlĘ kazalar oluĲaEilir %u risk
sĘcak Kavalarda veya yüksek KĘzla uzun
mesafeler giderken daKa yüksektir

DÔKKAT
ś Ônik lastikler aĲĘrĘ aĲĘnmaya ve yakĘt
tüketiminin artmasĘna da neden olur
-antlarda deformasyon olasĘlĘĒĘ da
vardĘr Lastik EasĘnçlarĘnĘn gereken
düzeylerde olmasĘna dikkat ediniz %ir
lastiĒin sĘk sĘk ĲiĲirilmesi gerekiyorsa
sistemi +YUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz
ś AĲĘrĘ ĲiĲirilmiĲ lastikler sert Eir sürüĲe
lastik taEanĘnĘn ortasĘnda aĲĘnmaya ve
yoldaki teKlikelere EaĒlĘ KasarlarĘna
olasĘlĘĒĘna neden olurlar

Lastik EasĘncĘnĘn ölçülmesi
Lastiklerinizi ve yedek lastiĒinizi en az
ayda bir kere veya daKa sĘk kontrol ediniz.

.RQWURO»Q\DSĘOPDVĘ
Lastik basĘncĘnĘ ölçmek için kaliteli bir lastik basĘncĘ ölçüm aleti kullanĘn. Lastiklere
bakarak onlarĘn nasĘl ĲiĲirilmiĲ olduklarĘnĘ
anlayamazsĘnĘz. Radyal lastikler inik bile
olsalar, iyi ĲiĲirilmiĲ gibi görünürler.
Lastik supabĘndaki supap kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
BasĘncĘ ölçmek için ölçü aletini sĘkĘca supaba bastĘrĘnĘz. SoĒuk durumdaki lastiĒin
basĘncĘ lastik üzerindeki ve yükleme etiketindeki önerilen basĘnca uyuyorsa, baĲka bir ayar yapmaya gerek yoktur. BasĘnç
düĲükse, önerilen düzeye gelene kadar
ĲiĲiriniz. Lastik supap yuvalarĘna supap
kapaklarĘnĘ yerleĲtirdiĒinizden emin olunuz. Supap kapaĒĘ olmadan, kir veya nem
supap deliĒine girebilir ve Kava kaçaĒĘna
neden olur. Supap kapaĒĘ yoksa, en kĘsa
zamanda yenisini temin ediniz.
Lastik aĲĘrĘ ĲiĲecek olursa, lastik supabĘnĘn
ortasĘndaki iĒneye basarak basĘncĘ düĲürünüz. Ölçü aleti ile lastik basĘncĘnĘ tekrar
ölçünüz. Lastik supap yuvalarĘna supap
kapaklarĘnĘ yerleĲtirdiĒinizden emin olunuz. Supap kapaĒĘ olmadan, kir veya nem
supap deliĒine girebilir ve Kava kaçaĒĘna
neden olur. Supap kapaĒĘ yoksa, en kĘsa
zamanda yenisini temin ediniz.
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Lastik rotasyonu
Lastik sĘrtlarĘnĘn aĲĘnmasĘnĘ dengelemek
için Ker 15.000 kmŔde bir veya düzensiz
aĲĘnma devam ediyorsa daKa sĘk, lastiklerin yerlerinin deĒiĲtirilmesi önerilir.
Lastiklerin yerlerini deĒiĲtirirken balanslarĘnĘ da kontrol ediniz.
Lastiklerin yerlerinin deĒiĲtirilmesi sĘrasĘnda düzensiz aĲĘnmalarĘ ve zedelenmeleri kontrol ediniz. Anormal aĲĘnma
genellikle KatalĘ lastik basĘnçlarĘndan,
yanlĘĲ tekerlek (rot) ayarlarĘndan, balansĘ bozuk Mantlardan, sert fren yapmaktan
ve keskin viraM almaktan kaynaklanĘr. Lastiklerin sĘrtĘnda veya yanaklarĘnda balon
veya tümsekler olup olmadĘĒĘnĘ kontrol
ediniz. Bu sözü edilenlerden KerKangi birinin mevcut olduĒunu görürseniz lastiĒi
deĒiĲtiriniz. Doku veya elyaf görülüyorsa
da lastiĒi deĒiĲtiriniz. Lastiklerin yerlerini
deĒiĲtirdikten sonra ön ve arka lastiklerin
basĘnçlarĘnĘ doĒru deĒerlerine getirmeyi ve biMon somunlarĘnĘn sĘkĘlĘĒĘnĘ kontrol
etmeyi unutmayĘnĘz (uygun tork deĒeri
11a13 kgfwm.dir [79a94 lbfwft@).

Yedek lastik olmadan

OHI078078

Lastiklerin yerlerinin Ker deĒiĲtiriliĲinde
fren disk ve balatalarĘnda aĲĘnma olup olmadĘĒĘ kontrol edilmelidir.

9-36

%ilgilendirme
6LPHWULN ROPD\DQ ODVWL÷LQ GÕúÕ YH LoL IDUN
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úHNLOGH WDNPD\Õ XQXWPD\ÕQÕ] øo \D]ÕOÕ
WDUDIGÕúDEDNDFDNúHNLOGHWDNÕOÕUVDDUDFÕQ
SHUIRUPDQVÕ]HULQGHROXPVX]HWNLVLROXU

UYARI
ś Küçük yedek lastik lastik rotasyonunda dikkate alĘnmaz
ś Çapraz katlĘ lastikler ile radyal katlĘ
lastikleri aynĘ anda kesinlikle kullanmayĘnĘz %u araç Kakimiyetinin kayEolmasĘna neden olacak ve kazayla
sonuçlanaEilecek araç Kakimiyetiyle
ilgili sorunlar meydana getirir

Tekerlek rot ve lastik Ealans ayarĘ
Lastiklerinize en uzun ömrü ve en iyi genel performansĘ saĒlamak için aracĘnĘzĘn
tekerlekleri fabrikada Kassas olarak ayarlanmĘĲ ve balans ayarlarĘ yapĘlmĘĲtĘr.
ÇoĒunlukla, tekerleklerinizin tekrar ayarlanmasĘna gerek yoktur. Ancak, olaĒan
dĘĲĘ bir lastik aĲĘnmasĘ görürseniz veya
aracĘnĘz bir tarafa çekiyorsa, ayarlarĘn yenilenmesi gerekebilir.
Düz bir yolda giderken aracĘnĘzĘn titreĲtiĒini Kissederseniz, balans ayarlarĘnĘzĘn yeniden yapĘlmasĘ gerekiyor olabilir.

09
'Ô..$7
DoĒru olmayan tekerlek EalansĘ aracĘnĘzĘn alüminyum MantlarĘna zarar vereEilir
Lastik EaĲĘna düĲen aĒĘrlĘk ve KĘz standartlarĘna dikkat ediniz

Lastik deĒiĲtirme
SĘrt AĲĘnmasĘ Göstergesi

OLMB073027

Lastik düzgün olarak aĲĘnmĘĲsa, sĘrtta
kesiksiz bir Ĳerit Kalinde sĘrt aĲĘnma göstergesi görülür. Bu, lastikte kalan sĘrtĘn
kalĘnlĘĒĘnĘn 1,6 mmŔden daKa az olduĒunu
gösterir. Bu durumda lastiĒi deĒiĲtiriniz.
LastiĒi deĒiĲtirmek için bu Ĳeridin tüm
sĘrtta görülmesini beklemeyiniz.

UYARI
ÖL0 veya CÔDDÔ YARALAN0A riskini
azaltmak için
ś EskimiĲ düzensiz Ĳekilde aĲĘnmĘĲ veya
zedelenmiĲ olan lastikleri kullanmayĘnĘz AĲĘnmĘĲ lastikler fren etkinliĒinin
kayEolmasĘna direksiyon ve yol tutuĲunun zayĘflamasĘna yol açar
ś Lastikleri deĒiĲtirirken DAÔ0A araç ile
verilen oriMinal lastik eEatlarĘndaki lastikler kullanĘlmalĘdĘr Önerilen eEatlarĘn dĘĲĘnda lastik veya Mant kullanĘmĘ
araç Kakimiyetiyle ilgili sorunlara
araç Kakimiyetinin kayEolmasĘna ve
aracĘnĘzĘn Kilitlenmeyi Önleyen )ren
Sistemi (A%S) üzerinde negatif Eir etkiye neden olaEilir ve Eunlar da ciddi
Eir kazayla sonuçlanaEilir
ś Lastiklerin (MantlarĘn) deĒiĲiminde iki
ön lastiĒi ya da arka iki lastiĒi çift olarak deĒiĲtirmeniz tavsiye edilir Sadece tek tekerliĒi deĒiĲtirmek aracĘn yön
Kakimiyetine ciddi etkileri olaEilir
ś Lastikler kullanĘlmamĘĲ olsalar Eile
zamanla niteliklerini kayEederler SĘrt
durumuna EakĘlmaksĘzĘn lastiklerin
altĘ (6) yĘllĘk normal kullanĘm süreleri
sonunda deĒiĲtirilmeleri gerekir
ś SĘcak Kavalara veya aĒĘr yük taĲĘmaya EaĒlĘ olarak lastiklerin ĘsĘnmasĘ
yaĲlanma sürecini KĘzlandĘraEilir %u
uyarĘya dikkat edilmemesi Kalinde ani
lastik patlamalarĘ görüleEilir ve Eunun
sonucunda araç Kakimiyeti kayEedileceĒi için Eir kaza meydana geleEilir
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.»¦»N\HGHNODVWLNGHĒLĲLPL
YDUVD
Küçük yedek lastik, normal boydaki yedek
lastiklere göre daKa kĘsa bir sĘrt ömrüne
saKiptir. Lastik üzerinde sĘrt aĲĘnma göstergesi çubuklarĘnĘ gördüĒünüzde, deĒiĲtiriniz. Küçük yedek lastik, yeni aracĘnĘzĘn
lastikleri ile aynĘ ölçülere ve aynĘ sĘrt desenine saKiptir ve aynĘ küçük yedek lastik
MantĘna takĘlmalĘdĘr. Küçük yedek lastik,
normal ölçülere saKip bir Manta takĘlmak
üzere üretilmemiĲtir ve küçük yedek lastik
MantĘna da normal boyutlu bir lastik takĘlamaz.

UYARI
Kazayla sonuçlanaEilecek yedek lastik
arĘzalarĘndan sakĘnmak için mümkün
olan en kĘsa sürede oriMinal lastik onarĘlmalĘ veya deĒiĲtirilmelidir Küçük yedek
lastik sadece acil durumlarda kullanĘm
içindir Küçük yedek lastik kullanĘlĘrken
aracĘnĘzĘ 80 km/sa KĘzĘn üzerinde kullanmayĘnĘz

-ant deĒiĲtirme
HerKangi bir nedenle metal MantlarĘ deĒiĲtirirken, çap, iz geniĲliĒi ve yanak çĘkĘntĘsĘ
olarak oriMinalleri ile aynĘ olmasĘna dikkat
ediniz.

Lastik yol tutuĲu
AĲĘnmĘĲ, uygun basĘnçta ĲiĲirilmemiĲ veya
kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin yol tutuĲu azalabilir. DiĲ aĲĘnma göstergeleri ortaya çĘktĘĒĘ zaman lastiklerin deĒiĲtirilmeleri gerekir. Araç Kakimiyetini kaybetme
olasĘlĘĒĘ olduĒu için, yaĒmurlu, karlĘ veya
buzlu yollarda KĘzĘnĘzĘ düĲürünüz.

Lastik EakĘmĘ
DoĒru lastik basĘnçlarĘnĘn yanĘ sĘra doĒru
tekerlek (rot) ayarlarĘ da lastik aĲĘnmasĘnĘn
azaltĘlmasĘna yardĘmcĘ olur. Bir lastiĒinizin
düzensiz olarak aĲĘnmĘĲ olduĒunu görürseniz, tekerlek (rot) ayarlarĘnĘ servisinize
kontrol ettiriniz.
Yeni lastik taktĘĒĘnĘz zaman balans ayarlarĘnĘ yaptĘrmayĘ unutmayĘnĘz. Bu, aracĘnĘzĘn
sürüĲ konforunu ve lastik ömrünü artĘrĘr.
AyrĘca, lastik Manttan çĘkartĘlacak olursa
balans ayarlarĘnĘn tekrar yapĘlmasĘ gerekir.

Lastik yanaĒĘndaki etiketler
Buradaki bilgiler lastiĒin ana özelliklerini
belirtir ve güvenlik standardĘ sertifikasĘ
için lastik kimlik numarasĘnĘ (TIN) da gösterir. TIN numarasĘ, bir iade durumunda
lastiĒi belirlemek amacĘyla kullanĘlabilir.
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DeĒiĲtirmeniz gerektiĒinde size yardĘmcĘ
olacak önemli bilgiler, tekerlekler üzerinde yazĘlĘdĘr. Jant ölçü numarasĘndaki
Karflerin ve rakamlarĘn ne anlama geldiĒi
aĲaĒĘda anlatĘlmĘĲtĘr.

OLMB073028

 UHWLFLYH\DPDUNDDGĘ
Üretici veya Marka adĘnĘ gösterir.

 /DVWLNER\XWXWDQĘPODPDVĘ
LastiĒin yanaĒĘnda lastik ölçüleri belirtilmiĲtir. AracĘnĘza yeni lastik alacaĒĘnĘz zaman bu bilgilere iKtiyacĘnĘz vardĘr. Lastik
ölçü numarasĘndaki Karflerin ve rakamlarĘn ne anlama geldiĒi aĲaĒĘda anlatĘlmĘĲtĘr.
Örnek tekerlek boyutu tanĘtĘmĘ:
(Bu numaralar yalnĘz örnek olmalarĘ amacĘyla verilmiĲtir, aracĘnĘza baĒlĘ olarak, sizin aracĘnĘzĘn lastik ölçüleri farklĘ olabilir.)
205/65R16 91+
205 - Milimetre cinsinden lastik iz geniĲliĒi.
65 - Yanak kalĘnlĘk oranĘ. Lastik iz geniĲliĒinin bir yüzdesi olarak kesit yüksekliĒidir.
R - LastiĒin yapĘ kodu (Radyal).
16 - Ônç cinsinden Mant çapĘ.
91 - Yük endeksi lastiĒin taĲĘyabileceĒi
azami yük ile ilgili sayĘsal bir kod.
H - HĘz DeĒeri Sembolü DaKa fazla bilgi
için bu bölümde KĘz deĒerleri çizelgesine bakĘnĘz.

Örnek Mant boyutu tanĘtĘmĘ:
65- ; 16
6.5 - Ônç olarak Mant eni.
J - Jant konturu tanĘmlamasĘ.
16 - Ônç cinsinden Mant çapĘ.
/DVWLNKÕ]GH÷HUOHUL
AĲaĒĘdaki çizelge, kullanĘlmakta olan binek araba lastikleri için çeĲitli farklĘ KĘz
deĒerlerini göstermektedir. HĘz deĒeri,
lastiĒin yanaĒĘnda yazĘlĘ olan lastik ölçüsü
tanĘmlamasĘnĘn bir bölümüdür. Bu sembol, lastiĒin azami güvenli sürüĲ KĘzĘnĘ
göstermektedir.
+Ęz DeĒeri
Sembolü
S
T
H
9
W
Y

Azami +Ęz
180 kmsaat
190 kmsaat
210 kmsaat
240 kmsaat
270 kmsaat
300 kmsaat
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 /DVWLNµPU»Q»QNRQWUROHGLOPHVL
7,1/DVWLN7DQĘWĘP1XPDUDVĘ
Üretim tariKine baĒlĘ olarak, altĘ yĘldan
daKa uzun süre kullanĘlmĘĲ olan lastikler
(yedek lastik daKil) yenileriyle deĒiĲtirilmelidir. Üretim tariKini lastiĒin yanaĒĘnda
DOT kodu olarak (muKtemelen lastiĒin
iç tarafĘnda) görebilirsiniz. DOT kodu, rakamlar ve Ôngilizce Karflerden oluĲan bir
karakterler dizisidir. DOT kodunun son
dört Kanesi (karakterleri) üretim tariKini
gösterir.
DOT  ;;;; ;;;; OOOO
DOT kodunun ilk kĘsmĘ fabrikanĘn kod numarasĘ, lastik ölçüsü ve diĲ desenini belirtir, son dört sayĘ ise üretim KaftasĘ ve yĘlĘnĘ
gösterir.
ÖrneĒin:
DOT ;;;; ;;;; 1520, lastiĒin 2020 yĘlĘnĘn
15. KaftasĘnda üretilmiĲ olduĒunu belirtir.

/DVWLNWDEDNDODUĘQĘQ
NRPSR]LV\RQXYHPDO]HPHVL
Lastik içindeki kauçuk kaplĘ doku tabakalarĘ veya katmanlarĘ sayĘsĘ. Üreticiler, lastik
içinde kullanĘlan, çelik, naylon, polyester
ve benzeri malzemeleri de belirtmek zorundadĘr. ŕRŖ Karfi, radyal tabakalĘ yapĘyĘ
belirtir. ŕDŖ Karfi de çapraz veya verev
yapĘ anlamĘna gelir. ŕBŖ Karfi ise kuĲaklĘ
verev yapĘyĘ belirtir.
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 Ô]LQYHULOHQD]DPLĲLĲLUPHEDVĘQFĘ
Bu numara, lastiĒe basĘlabilecek en fazla miktardaki Kava basĘncĘnĘ gösterir. Ôzin
verilen azami ĲiĲirme basĘncĘnĘ aĲmayĘnĘz.
Önerilen ĲiĲirme basĘnçlarĘ için Lastik ve
Yük Bilgileri etiketine bakĘnĘz.

$]DPL\»NGHĒHUL
Bu numara, lastiĒin taĲĘyabileceĒi azami
yükü kilogram ve pound olarak gösterir.
AracĘnĘzĘn lastiklerini deĒiĲtirirken, daima
oriMinal lastiklerle aynĘ yük deĒerlerine saKip lastikler kullanĘnĘz.

 6WDQGDUWODVWLNNDOLWHVLVĘQĘIĘ
Kalite sĘnĘflarĘ yerine göre lastiĒin yan tarafĘnda diĲ sĘrtĘ ile
azami kesit geniĲliĒi arasĘnda bulunabilir.
ÖrneĒin:
TREADWEAR 200 (diĲ aĲĘnmasĘ)
TRACTION AA (çekiĲ)
TEMPERAT8RE A (sĘcaklĘk)

09
/DVWLNVÕUWÕGD\DQÕNOÕOÕ÷Õ
Lastik sĘrtĘ dayanĘklĘlĘk sĘnĘfĘ, özel bir resmi test pistinde, kontrollü koĲullar altĘnda
test edilen lastiĒin dayanma deĒeri ile
ilgili göreceli bir deĒerdir. ÖrneĒin, 150
sĘnĘfĘ bir lastik resmi pistte, 100 sĘnĘfĘ bir
lastiĒe göre bir buçuk kat (1|) daKa fazla
dayanĘr.
Lastiklerin göreceli performanslarĘ, kullanĘm koĲullarĘna baĒlĘdĘr ancak, sürüĲ
alĘĲkanlĘklarĘndaki farklĘlĘklara, uygulanan
servis iĲlemlerine, deĒiĲik yol özelliklerine
ve iklime baĒlĘ olarak normlardan önemli
ölçüde farklĘ da olabilirler.
Bu sĘnĘflandĘrmalar, binek aracĘ lastiklerinin yanaklarĘnda yazĘlĘdĘr. AracĘnĘzda standart veya seçmeli olarak bulunan lastikler,
sĘnĘflandĘrma açĘsĘndan farklĘ olabilirler.
dHNLú$$$% &
ÇekiĲ sĘnĘflarĘ, en yüksekten en düĲüĒüne
kadar, AA, A, B ve C'dir. Bu sĘnĘflar resm,
özel asfalt veya beton test zeminlerinde,
kontrollü koĲullarda ölçülen, lastiklerin Ęslak zeminde durma yeteneĒini gösterir. C
iĲaretli bir lastik zayĘf çekiĲ performansĘna
saKiptir.

UYARI
%u lastik çekiĲ sĘnĘfĘ düz sürüĲ sĘrasĘnda
yapĘlan fren çekiĲ testlerinde belirlenir
KĘzlanma keskin viraM alma Ęslak zeminde kayma veya en üst çekiĲ karakteristikleri ile ilgili deĒildir
6ÕFDNOÕN$% &
SĘcaklĘk sĘnĘflarĘ A (en yüksek), B ve CŔdir,
ve özel laboratuvar test tekerleklerinde,
kontrollü koĲullarda test edilen, lastiĒin ĘsĘ
üretmeye karĲĘ dayanĘklĘlĘĒĘnĘ ve ĘsĘyĘ yayma yeteneĒini gösterir.
Maruz kalĘnan yüksek sĘcaklĘk, lastiĒin
malzemesinin bozulmasĘna ve ömrünün
kĘsalmasĘna neden olabilir ve aĲĘrĘ sĘcaklĘk
ani lastik patlamalarĘna da yol açabilir. B
ve A sĘnĘflarĘ, laboratuvar test tekerleklerinde ölçülen, yasal düzenlemelerin gerektirdiĒi asgari deĒerlerden daKa yüksek
performans düzeylerini gösterir.

UYARI
Lastik sĘcaklĘk sĘnĘfĘ doĒru olarak ĲiĲirilmiĲ ve aĲĘrĘ yüklenmemiĲ lastiklerde
belirlenir AĲĘrĘ KĘz yetersiz ĲiĲirilmiĲ lastikler fazla ĲiĲirilmiĲ lastikler veya aĲĘrĘ
yük birlikte veya ayrĘ ayrĘ ĘsĘ oluĲmasĘna ve muKtemel ani lastik patlamalarĘna
neden olabilir Aksi Kalde aracĘn kontrolünü kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz
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BakĘm

DüĲük yanak yükseklikli (profilli)
lastikler
Boy oranĘ 50'den düĲük olan düĲük yanak
yükseklikli lastikler, sportif görünüm için
kullanĘlĘr.
DüĲük yanaklĘ lastikler, sürüĲ ve frenleme için optimize edildiĒinden, yanaklarĘ
standart bir lastikten biraz daKa sert olur.
AyrĘca düĲük yanaklĘ lastikler genellikle
geniĲ Ĳekilde terciK edilmektedir ve sonuç
olarak yol yüzeyi ile daKa büyük bir temas
alanĘ saĒlĘyor. BazĘ durumlarda standart
lastiklerle karĲĘlaĲtĘrĘldĘĒĘnda daKa fazla
yol gürültüsüne sebep olabilirler.

DÔKKAT
DüĲük yanak yüksekliĒi olan bir lastiĒin
yan duvarĘ standart lastiĒe göre kĘsadĘr
tekerleĒin MantĘ ve lastiĒin kendisi daKa
kolay Kasar görür Lastik ve tekerleklerde oluĲacak KasarĘ en az seviyeye indirmek için aĲaĒĘdaki kurallara uyunuz ve
aracĘ dikkatli sürünüz
ś %ozuk bir yolda veya arazide giderken
lastikler ve MantlarĘn zarar görmemesi
için dikkatli olunuz SürüĲü tamamladĘktan sonra lastikleri ve MantlarĘ kontrol ediniz
ś Yoldaki bir çukurdan KĘz tümseĒinden rögar kapaĒĘndan veya kaldĘrĘm
kenarĘ taĲĘndan geçerken lastiklerin ve
tekerleklerin zarar görmeyeceĒi Ĳekilde aracĘ yavaĲça sürünüz
ś Lastik Ĳiddetli bir darbeye maruz kalmĘĲsa aracĘnĘzĘ Kiç vakit kaybetmeden
en yakĘn +YUNDAI yetkili servisinde
incelettirmenizi öneririz
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ś Lastik KasarĘnĘ önlemek için lastik durumunu ve basĘncĘnĘ Ker 3000 km de
bir kontrol ediniz
ś Lastik KasarĘnĘ gözle bakarak fark etmeniz kolay deĒildir Ancak lastik KasarĘ ile ilgili en ufak bir belirti varsa
lastiĒi kontrol ettirin veya deĒiĲtirin
zira lastik KasarĘ lastikte Kava kaçaĒĘna neden olabilir
ś EĒer lastik bozuk bir yolda veya arazide yol çukurunda veya rögar kapaĒĘnda veya kaldĘrĘm kenar taĲĘnda giderken Kasar görürse garanti kapsamĘna
girmez

09
SÔ*ORTALAR
Ŷ BĘçak tipi

Normal

YanmĘĲ

Ŷ KartuĲ tipi

Elektrik sistemi çalĘĲmĘyorsa önce sürücü
tarafĘndaki sigorta panelini kontrol ediniz. AtmĘĲ bir sigortayĘ deĒiĲtireceĒiniz
zaman, motoru ve tüm elektrikli aksamĘ
kapatĘnĘz ve sonra negatif akü kablosunun baĒlantĘsĘnĘ sökünüz. Atan sigortalarĘn yerine daima aynĘ deĒerde bir sigorta
takĘnĘz.
DeĒiĲtirilen sigorta da atarsa, bu elektrik
sisteminde bir sorun olduĒunu gösterir.
Bu sigortanĘn ilgili olduĒu sistemi kullanmayĘ bĘrakĘp derKal HY8NDAI yetkili servisine danĘĲmanĘzĘ öneririz.

%ilgilendirme

Normal

YanmĘĲ

hoWUVLJRUWDNXOODQÕOÕU'úNDPSHUGH÷HUOHULLoLQEÕoDNWLSLNDUWXúWLSLYH\NVHN
DPSHUGH÷HUOHULLoLQoRNOXVLJRUWD

UYARI
Ŷ Çoklu sigorta

Normal

YanmĘĲ
OTM078035

AracĘn elektrik sistemi aĲĘrĘ elektrik yüküne karĲĘ sigortalarla korunmuĲtur.
Bu araçta, biri sürücü tarafĘ panelinin döĲemesinde ve diĒeri de motor bölümünde
olmak üzere 2 (veya 3)sigorta paneli vardĘr.
ArabanĘzĘn ĘĲĘklarĘndan aksesuarĘndan
veya kumandalarĘndan biri çalĘĲmazsa, ilgili devrenin sigortasĘnĘ kontrol ediniz. Bir
sigorta atĘnca içindeki tel erir veya KasarlanĘr.

SigortalarĘn yerine asla aynĘ deĒerdeki
sigortadan baĲka bir Ĳey takmayĘnĘz
ś DaKa yüksek kapasitedeki sigorta
Kasara veya bir yangĘn teKlikesine yol
açar
ś DoĒru sigorta yerine geçici onarĘm
için bile olsa bir tel veya alüminyum
folyo baĒlamayĘnĘz Kablo tesisatĘnda
önemli Kasarlara veya Katta yangĘna
neden olabilir

'Ô..$7
SigortalarĘ çĘkartmak için bir tornavida
veya benzeri bir metal nesne kullanmayĘnĘz 0etaller kĘsa devreye ve sistemin
Kasar görmesine neden olabilir

9-43

BakĘm

Ön göĒüs panelinde sigorta
deĒiĲimi

OCN7080017

1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. DiĒer bütün düĒmeleri kapalĘ konuma
getiriniz.
3. Sigorta kutusu kapaĒĘnĘ çĘkartĘnĘz.
4. AranĘlan sigortanĘn yerini saptamak
için sigorta paneli kapaĒĘnĘn içindeki
etikete bakĘnĘz.

7. AynĘ deĒerde bir sigortayĘ iterek yerleĲtiriniz ve maĲalarĘn arasĘna tam olarak
oturmasĘna dikkat ediniz. Sigorta gevĲek duruyorsa, HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.
Acil bir durumda eĒer yedek sigortanĘz
yoksa, aracĘnĘzĘ kullanmak için gerek duymadĘĒĘnĘz (sigara çakmaĒĘ sigortasĘ gibi)
bir devreden sökeceĒiniz aynĘ deĒerdeki
bir sigortayĘ kullanĘnĘz.
Farlar veya baĲka elektrikli aksam çalĘĲmĘyor, ama sigortalar saĒlamsa, motor bölümündeki sigorta paneline bakĘnĘz. Sigorta
yanmĘĲ ise, aynĘ deĒerde bir sigorta ile
deĒiĲtiriniz.

0otor bölümü sigorta panelinde
sigorta deĒiĲtirme

BĘçak tipi sigorta

OCN7080021


KartuĲ tipi sigorta

OCN7080018

5. ìüpKeli sigortayĘ dĘĲarĘya doĒru çekiniz. Motor bölümündeki sigorta panelinde bulunan sökme aletini kullanĘnĘz.
6. Sökülen sigortayĘ kontrol ediniz, yanmĘĲsa deĒiĲtiriniz. Yedek sigortalar,
gösterge paneli sigorta panellerinde
(veya motor bölümündeki sigorta panelinde) bulunur.

9-44

OCN7080022

1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. DiĒer bütün düĒmeleri kapalĘ konuma
getiriniz.

09
3. Sigorta paneli kapaĒĘnĘ üstüne bastĘrĘp
yukarĘ doĒru çekerek açĘnĘz.
4. Sökülen sigortayĘ kontrol ediniz, yanmĘĲsa deĒiĲtiriniz. SigortayĘ sökmek
veya takmak için motor bölümü sigorta
panelinde bulunan sökme aletini kullanĘnĘz.
5. AynĘ deĒerde bir sigortayĘ iterek yerleĲtiriniz ve maĲalarĘn arasĘna tam olarak
oturmasĘna dikkat ediniz. Sigorta gevĲek duruyorsa, HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.

'Ô..$7
0otor bölümündeki sigorta panelini
kontrol ettikten sonra sigorta paneli
kapaĒĘnĘ sĘkĘca kapatĘnĘz Kapak güvenli
bir Ĳekilde takĘldĘ ise bir klik sesi duyabilirsiniz Güvenli bir Ĳekilde takĘlmaz
ise su giriĲi elektrik arĘzalarĘna neden
olabilir

RNOXVLJRUWD $QDVLJRUWD

OCN7080020

Çoklu sigorta atmĘĲsa, aĲaĒĘda belirtildiĒi
Ĳekilde deĒiĲtirilmelidir:
1. AracĘn kontaĒĘnĘ kapatĘnĘz.
2. Akünün (-) kutup baĲĘnĘ sökünüz.
3. Sigorta paneli kapaĒĘnĘ üstüne bastĘrĘp
yukarĘ doĒru çekerek açĘnĘz.
4. YukarĘdaki resimde görülen somunlarĘ
sökünüz.
5. SigortayĘ aynĘ deĒerdeki yenisi ile deĒiĲtiriniz.
6. Takma iĲlemi, sökme iĲleminin ters sĘrasĘ ile yapĘlĘr.
Çoklu sigorta atmĘĲsa, HY8NDAI yetkili
servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz.
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BakĘm

Sigorta/röle paneli açĘklamasĘ
6»U»F»WDUDIĘVLJRUWDSDQHOL

%ilgilendirme
%X NXOODQÕP NÕODYX]XQGD \HU DODQ VLJRUWD
SDQHOL DoÕNODPDVÕ DUDFÕQÕ]D ELUHELU X\PD\DELOLU %XUDGD YHULOHQOHU EDVNÕ WDULKLQGH
JHoHUOLGLU$UDFÕQÕ]ÕQVLJRUWDNXWXVXQXLQFHOHUNHQVLJRUWDNXWXVXHWLNHWLQHEDNÕQÕ]

OCN7080024

Sigortaröle kutusu kapaklarĘnĘn içinde sigortaröle adlarĘnĘ ve deĒerlerini belirten
sigortaröle etiketini görebilirsiniz.

OCN7080070L
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6UFWDUDIÕVLJRUWDSDQHOL
Sigorta AdĘ

Sigorta
DeĒeri

Devre KorumalĘ

10A

DĘĲ Ayna KatlamaAçma Rölesi, Sürücü IMS Modülü, SürücüYolcu Elektrikli Dikiz Ayna, Gösterge Paneli, Klima Kontrol ünitesi, Klima Kumanda Modülü

10A

SRS Kontrol Modülü

10A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (RÖL.13), Klima Kumanda
Modülü, Fan motoru, Fan Rezistörü

4

10A

ìeritte Tutma YardĘmcĘsĘ Ünitesi (LINE), Ön Konsol
Svici, Park Halinde ÇarpĘĲma Önleme YardĘm Ünitesi:, IB8, AT 9ites Kolu Göstergesi, Ön Konsol Svici

7

7.5A

Park Halinde ÇarpĘĲma Önleme YardĘm Ünitesi, SoĒutma fanĘ Kontrol ünitesi, Arka Koltuk ĘsĘtĘcĘ kontrol
modülü

7.5A

HĘrsĘz AlarmĘ Rölesi, ìanzĘman Konum Svici, PCM
ECM IB8, MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (RÖL.5)

Sembol

MEMORY1
HA9A
YASTIÍI2

2

2

AC2

A/C

MOD8LE4

MODULE

MOD8LE7

MODULE

START
E-ÇAÍRI

E-CALL

10A

MTS Acil ÇaĒrĘ Modülü

GÖSTERGE
PAN.

CLUSTER

7.5A

Gösterge paneli

IBU

7.5A

IB8

A/C

7.5A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu. (RÖL.13), Klima Kumanda
Modülü, Klima Kumanda Ünitesi

10A

BagaM Rölesi

20A

Ön HavalandĘrmalĘ Koltuk Kontrol Modülü, Ön Koltuk IsĘtĘcĘsĘ Kontrol Modülü

25A

Ana Otomatik Cam Açma DüĒmesi, Yolcu Elektrikli
Cam Açma DüĒmesi

15A

Radyo, A9 ve Navigasyon Ana Ünitesi

IB82

2

AC1

1

BAGAJ
SHEATER FRT
OTOMATÔK
CAM SOL
M8LTÔMEDYA

FRT

LH

MULTI
MEDIA
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6UFWDUDIÕVLJRUWDSDQHOL
Sigorta AdĘ

Sembol

FCA
1

MDPS1
MOD8LE6
SHEATER RR

6

MODULE
RR

OTOMATÔK
CAM
GÜ9ENLÔÍÔ
OTOMATÔK
CAM SOL
BRAKE SWITCH

SAFETY

RH

BRAKE
SWITCH
1

IB81
MOD8LE2

HA9A YASTIÍI1

IBU

2

MODULE

1

Sigorta
DeĒeri

Devre KorumalĘ

10A

Ön ÇarpĘĲma Önleme YardĘmcĘsĘ Ünitesi

7.5A

MDPS Ünitesi

7.5A

IB8

20A

Arka Koltuk IsĘtĘcĘsĘ Kontrol Modülü

25A

Sürücü Emniyetli Otomatik Cam Modülü

25A

Ana Otomatik Cam Açma DüĒmesi, Yolcu Elektrikli
Cam Açma DüĒmesi

10A

Stop LambasĘ Svici, IB8

15A

IB8

10A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (RÖL.2), MTS Acil ÇaĒrĘ
Modülü, Otomatik DĘĲ Ayna Svici, AMF, IB8, Radyo,
A9 ve Navigasyon Ana Ünitesi, Park Halinde ÇarpĘĲma Önleme YardĘm Ünitesi

15A

SRS Kontrol Modülü

MOD8LE5

MODULE

10A

AT 9ites Kolu Göstergesi, Ön Kablosuz ìarM Portu,
Ön Konsol Svici, Elektro krom ayna, Klima Kontrol
Ünitesi, Klima Kumanda Modülü, Radyo, A9 ve Navigasyon Ana Ünitesi, 9eri BaĒlantĘ Soketi, MTS Acil
ÇaĒrĘ Modülü, AMF, Arka Koltuk ĘsĘtĘcĘ kontrol modülü, Sürücü IMS Modülü, Ön HavalandĘrmalĘ Koltuk
Kontrol Modülü, Ön Koltuk IsĘtĘcĘ Kontrol Modülü,
Far SOLSAÍ

AMP

AMP

25A

AMP

10A

Sürücü Yolcu Elektrikli DĘĲ Ayna, PCMECM, Klima
Kumanda Modülü, Klima Kontrol Ünitesi

ISITMALI
DÔREKSÔYON
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09
6UFWDUDIÕVLJRUWDSDQHOL
Sigorta AdĘ

Sembol

KAPI KÔLÔDÔ
MOD8LE3
HA9A YASTIÍI
GÖST

3

MODULE
IND

YIKAYICI
PSEAT PASS
PSEAT DR9

PASS

DRV

SÔLECEK

MOD8LE1

1

MODULE

AÇILIR TA9AN

Sigorta
DeĒeri

Devre KorumalĘ

20A

Merkezi KapĘ kilitkilit açma rölesi

7.5A

BCM, Sportif Mod Svici, Stop LambasĘ Svici

7.5A

Gösterge paneli

15A

Çok Fonksiyonlu Sviç

30A

Yolcu KoltuĒu Manuel Svici

30A

Sürücü KoltuĒu Manuel Svici, Sürücü IMS Modülü

10A

PCMECM, IB8, Silecek Motoru, PCB BloĒu (Ön Silecek (DüĲük) Rölesi)

10A

SürücüYolcu AkĘllĘ AnaKtar DĘĲ KapĘ Kolu, YaĒmur
Sensörü, Spor Modu DüĒmesi, 9eri BaĒlantĘ Soketi, Dörtlü flaĲör düĒmesi, GöĒüs Paneli DüĒmesi,
AnaKtar Solenoidi

20A

AçĘlĘr Tavan Motoru

8SB ìARJ
PORT8

USB
CHARGER

15A

Ön 8SB ĲarM portu, Konsol 8SB ĲarM portu

IG1

IG1

25A

PCB BloĒu (Sigorta - F101216)
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0RWRUEµO»P»VLJRUWDSDQHOL

%ilgilendirme
%X NXOODQÕP NÕODYX]XQGD \HU DODQ VLJRUWD
SDQHOL DoÕNODPDVÕ DUDFÕQÕ]D ELUHELU X\PD\DELOLU %XUDGD YHULOHQOHU EDVNÕ WDULKLQGH
JHoHUOLGLU$UDFÕQÕ]ÕQVLJRUWDNXWXVXQXLQFHOHUNHQVLJRUWDNXWXVXHWLNHWLQHEDNÕQÕ]

OCN7080019

Sigortaröle kutusu kapaklarĘnĘn içinde sigortaröle adlarĘnĘ ve deĒerlerini belirten
sigortaröle etiketini görebilirsiniz.

OCN7080071L
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0RWRUE|OPVLJRUWDSDQHOL
Tipi

Sigorta AdĘ

Sembol

Sigorta
DeĒeri

Devre KorumalĘ

MIDI
SÔGORTA
3

ALT

ALT

150A
180A

[G4FMG4FGG4NA@ Alternatör, (Sigorta F33, F34, F35, F37)
[G4FP@ Alternatör, (Sigorta - F33, F34, F35,
F37)

1

80A

MDPS Ünitesi

60A
80A

[G4FP@ SoĒutma FanĘ Kontrol birimi

40A

[G4FP@ SGA

60A

PCB BloĒu (Motor Kontrol Rölesi, Sigorta F1, F2, F3, F4, F6)

60A

IC8 BaĒlantĘ BloĒu (IPS2IPS5IPS6IPS7
IPS14)

60A

IC8 BaĒlantĘ BloĒu (IPS1IPS4IPS8IPS9
IPS10IPS13)

50A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu (SÔGORTA - F13, F14,
F22, F23, F32,F40, F41, 8zun Süreli Yük
MandalĘ Rölesi)

EL FRENÔ

60A

ESP Kontrol Modülü

FAN

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu (Röle 13),
Çok AmaçlĘ Kontrol Soketi

MDPS1
MIDI
SÔGORTA
2

SOÍ8TMA
FANI2
DCT3
B+5
B+1
B+2

MIDI
SÔGORTA
1

B+3

2

3

DCT

5

1

2

3

IG1

IG1

40A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (Röle.46),
Kontak Svici

IG2

IG2

40A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (Röle.35), Kontak Svici
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0RWRUE|OPVLJRUWDSDQHOL
Tipi

Sigorta AdĘ
GÜÇ ÇIKIìI2
GÜÇ ÇIKIìI3
SOÍ8TMA
FANI1

Sembol
2

POWER
OUTLET

Ön Güç ÇĘkĘĲĘ

20A

Çakmak

40A

[G4FMG4FGG4NA@ MOTBÖL. BaĒlantĘ
BloĒu (RÖL.111)

DCT

40A

[G4FP@ TCM

DCT

40A

[G4FP@ TCM

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu (Röle 10)

40A

AkĘllĘ BaĒlantĘ BloĒu (Sigorta - F2, F25,
F26, F34, F34, F43,F44, Elektrikli Cam Rölesi)

10A

Akü sensörü

10A

[DCT@ TCM, [M  T@ Kontak Kilidi ve DebriyaM Svici

POWER
OUTLET

1

1

2

DCT2
ARKA ISITICI
B+4
SÔGORTA

4

AMS

AMS
TC81

T1

YAKIT POMPASI

FUEL
PUMP

20A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu (Röle 8)

C99D

CVVD

40A

[G4FP@ C99D Aktüatörü

10A

MOTBÖL. BaĒlantĘ BloĒu (RÖL.12)

HALARMI
KORNASI
ABS1

1

40A

ABS Kontrol Modülü, ESP Kontrol Modülü,
Çok AmaçlĘ Kontrol Soketi

ABS2

2

30A

ABS Kontrol Modülü, ESP Kontrol Modülü,
Çok AmaçlĘ Kontrol Soketi

40A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu (Röle 2)

1

GÜÇ ÇIKIìI1
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Devre KorumalĘ

20A

3

DCT1

Sigorta
DeĒeri

POWER
OUTLET

09
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Sigorta AdĘ

Sembol

Silecek Rölesi

15A

PCMECM

10A

[G4FM@ Klima rölesi

15A

Korna Rölesi

IGN COIL

20A

[G4FMG4NAG4FP@ AteĲleme Bobini 1a4
[G4FG@ AteĲleme bobini 1a4, Kondensör

E3

15A

PCMECM

S3

10A

Motor Bölmesi BaĒlantĘ BloĒu (Röle 8)

E2

15A

PCMECM

S2

10A

[G4FM@ YaĒ Kontrol 9alfi (EmmeEgzoz), DeĒiĲken
Emme Solenoid 9alfi, BoĲaltma Kontrolü Solenoid
9alfi, MOTBÖL BaĒlantĘ Kutusu (Röle 111), Klima
Rölesi
[G4FG@ YaĒ Kontrol 9alfi (EmmeEgzoz), DeĒiĲken
Emme Solenoid 9alfi, BoĲaltma Kontrolü Solenoid
9alfi, MOTBÖL BaĒlantĘ Kutusu (Röle 111)
[G4NA@ YaĒ Kontrol 9alfi (EmmeEgzoz), DeĒiĲken
Emme Solenoid 9alfi, BoĲaltma Kontrolü Solenoid
9alfi, YakĘt PompasĘ Solenoid 9alfi, MOTBÖL BaĒlantĘ Kutusu (Röle 111)
[G4FP@ YaĒ Kontrol 9alfi (EmmeEgzoz), DeĒiĲken
Emme Solenoid 9alfi, BoĲaltma Kontrolü Solenoid 9alfĘ, RC9 Kontrol Solenoid 9alfi, SoĒutma FanĘ
Kontrol Ünitesi

E5

10A

[M  T@ Kontak Kilidi ve DebriyaM Svici

S1

15A

OksiMen Sensörü (yukarĘaĲaĒĘ)

10A

ABS Kontrol Modülü, ESP Kontrol Modülü, Çok
AmaçlĘ Kontrol Soketi

E4

KLÔMA

A/C

HORN
ATEìL. BOBÔNÔ
EC83
SENSOR3
EC82

SENSOR2

EC85
SENSOR1
ABS3
ENJEKTÖR
EC81
TC82

Devre KorumalĘ

25A

SÔLECEK
EC84

Sigorta
DeĒeri

3

15A

[G4FM  G4FG  G4NA@ EnMektör  1 a  4

E1

20A

PCMECM

T2

15A

ìanzĘman Konum Svici, [G4FP@ TCM

INJECTOR
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AMPULLER
Araç ampullerinin çoĒunun deĒiĲtirilmesi için HY8NDAI yetkili servisine baĲvurmanĘzĘ öneririz. AracĘn ampullerinin deĒiĲtirilmesi kolay deĒildir, çünkü ampulü
sökebilmek için diĒer bazĘ parçalarĘn da
sökülmesi gerekir. Bu, özellikle far ampullerini deĒiĲtirmek için ön far grubunu
sökmeniz gerektiĒinde karĲĘlaĲacaĒĘnĘz
bir durumdur.
Far grubunun sökülmesitakĘlmasĘ sĘrasĘnda araca zarar verebilirsiniz.

UYARI
AydĘnlatma sisteminde çalĘĲmaya baĲlamadan önce el frenini sonuna kadar
çekiniz kontak anaKtarĘnĘn ŕLOCK/O))
(KÔLÔTLÔ/KAPALI)Ŗ konumuna alĘnmĘĲ olduĒunu kontrol ediniz ve aracĘn ani Kareket etmesini ve ellerinizin yanmasĘnĘ
veya elektrik çarpmasĘnĘ önlemek amacĘyla iç aydĘnlatmalarĘ kapatĘnĘz

'Ô..$7
YanmĘĲ olan bir ampulün aynĘ güç deĒerinde olan yenisi ile deĒiĲtirilmesi gerekir Aksi Kalde sigortaya veya elektrik
kablolarĘna zarar verebilirsiniz

9-54

%ilgilendirme
6Uú VRQUDVÕ DUDo \ÕNDQÕUVD YH\D DUDo
QHPOL KDYDODUGD JHFH VUOUVH IDU YH
DUNDODPEDOHQVOHULEX]OXJLELJ|UQHELOLU
%XQXQ QHGHQL ODPEDODUÕQ LoL LOH GÕúÕ DUDVÕQGDNLVÕFDNOÕ÷ÕQIDUNOÕROXúXGXU%XDUDFÕQÕ]GDKHUKDQJLELUVRUXQROGX÷XQDLúDUHW
HWPH] )DUGDNL QHP \R÷XQODúPD \DSPDVÕ
GXUXPXQGD IDUODU DoÕN ELU úHNLOGH VUú
\DSÕOPDVÕGXUXPXQGDJLGHFHNWLU<RNROPD
VHYL\HVLODPEDER\XWXQDODPEDNRQXPXQD YH oHYUHVHO NRúXOODUD ED÷OÕ RODUDN GH÷LúHELOLU$QFDN QHP \RN ROPD]VD DUDFÕQ
+<81'$, \HWNLOL VHUYLVL WDUDIÕQGDQ J|]GHQJHoLULOPHVLQL|QHULUL]

%ilgilendirme )ar nem giderici (varsa)
%XDUDoQHPGHQGROD\ÕIDULoOHULQLQEX÷XODQPDVÕQD NDUúÕ QHP JLGHULFL LOH GRQDWÕOPÕúWÕU
1HPJLGHULFLELUVDUIPDO]HPHVLGLUYHSHUIRUPDQVÕNXOODQÕODQVUH\HYHoHYUH\HED÷OÕ
RODUDNGH÷LúHELOLU
1HPGHQ GROD\Õ IDU LoLQGHNL EX÷XODQPD
X]XQ ELU VUH GHYDP HGL\RUVD EX NRQX
KDNNÕQGD+<81'$,\HWNLOLVHUYLVLQHEDúYXUPDQÕ]Õ|QHULUL]
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B Tipi

%ilgilendirme
7UDILN'H÷LúLPL $YUXSDLoLQ
.ÕVD IDU GD÷ÕOÕPÕ DVLPHWULNWLU 7UDILN DNÕú
\|Q IDUNOÕ RODQ ELU ONH\H JLGHUVHQL] EX
DVLPHWULNNÕVÕPNDUúÕGDQJHOHQDUDoVUFVQQJ|]OHULQLNDPDúWÕUÕU*|]NDPDúPDVÕQÕ |QOHPHN LoLQ (&( NXUDOÕ oHúLWOL
WHNQLNo|]POHUVXQDU GÕúRWRPDWLNGH÷LúWLUPHVLVWHPL\DSÕúNDQEDQWDúD÷ÕD\DUODPD  %X IDUODU NDUúÕGDQ JHOHQ DUDo VUFVQQ J|]OHULQL NDPDúWÕUPDPDN ]HUH
WDVDUODQPÕúWÕU %|\OHFH WUDILN DNÕú \|Q
IDUNOÕ RODQ ELU ONHGH IDUODUÕQÕ]Õ GH÷LúWLUPH\HJHUHN\RNWXU

OCN7080028


C Tipi

)ar park lambasĘ dönüĲ sinyal
lambasĘ ve gündüz farĘ ampulü
deĒiĲimi

A Tipi

OCN7080029

(1)
(2)
(3)
(4)

Far (KĘsa)
Far (8zun)
Gündüz FarlarĘ (DRL)Park lambasĘ
DönüĲ sinyal lambasĘ

OCN7080087L

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Far (KĘsa)
Far (8zun)
Park lambasĘ
DönüĲ sinyal lambasĘ
Gündüz farlarĘ (DRL)
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BakĘm

OCN7080042
OLMB073042L

)DU +DORMHQDPSXO

UYARI
ś +aloMen ampulleri elinizde dikkatli
tutunuz +aloMen ampullerin içinde
basĘnçlĘ gaz vardĘr kĘrĘlmasĘ Kalinde
çevreye cam parçalarĘ uçuĲabilir ve
yaralayabilir
ś Ampul deĒiĲtirirken koruyucu gözlük
takĘnĘz Yerinden çĘkarmadan önce
ampulün soĒumasĘnĘ saĒlayĘnĘz
ś Daima itinayla kullanĘnĘz, çizilme ve
sürtünmeye karĲĘ koruyunuz. Ampuller
yanarken sĘvĘlara temas ettirmemeye
dikkat ediniz.
ś Ampullere, asla çĘplak elle dokunmayĘnĘz. Üstünde kalabilecek yaĒ, ampulün
yandĘĒĘ zaman aĲĘrĘ ĘsĘnmasĘna ve patlamasĘna neden olabilir.
ś Ampul, yalnĘzca farlara takĘlmaya KazĘr
olduĒunda ambalaMĘndan çĘkartĘlmalĘdĘr.
ś Bir ampul çatlar veya Kasar görürse
derKal deĒiĲtiriniz ve eskisini gerektiĒi
Ĳekilde imKa ediniz.

9-56

1. Motor kaputunu açĘnĘz.
2. Akünün (-) kutup baĲĘnĘ sökünüz.
3. Ön far ampul kapaĒĘnĘ saatin ters yönünde çevirerek çĘkarĘnĘz.
4. Ön far ampul soketini sökünüz.
5. 8cuna bastĘrĘp yukarĘ doĒru çekerek
ön far ampulünü tutan teli açĘnĘz.
6. Far grubundan ampulü sökünüz.
7. Yeni far ampulünü takĘnĘz ve far ampulünü tutan teli ampul üstündeki oluĒa
Kizalayarak yerine tutturunuz.
8. Far ampulü soketi soketini baĒlayĘnĘz.
9. Far ampulü kapaĒĘnĘ saat yönünde çevirerek yerine takĘnĘz.

%ilgilendirme
)DUJUXEX\HQLGHQWDNÕOGÕNWDQVRQUDYH\D
ELU ND]DGDQ VRQUD IDU VHYL\H D\DUÕQÕQ \DSÕOPDVÕQÕ|QHULUL]
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OCN7080084L

3DUNODPEDVÕ $PSXOWLSL
1. Motor kaputunu açĘnĘz.
2. Akünün (-) kutup baĲĘnĘ sökünüz.
3. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
4. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
5. Sokete sokup yerine oturana kadar çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
6. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki yuvalara Kizalayarak soketi gruba monte
ediniz.
7. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.

OCN7080086L

*QG]IDUODUÕ '5/  $PSXO7LSL
1. CĘvatalarĘ ve vidalarĘ döndürerek kapaĒĘ çĘkarĘnĘz.
2. Ön tamponun arkasĘna elinizle ulaĲĘnĘz.
3. Güç soketini yuvadan ayĘrĘnĘz.
4. Ampul-soket üstündeki tĘrnaklar muKafazanĘn üzerinde bulunan yuvalarla
aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat
yönünün tersine çevirerek muKafazadan sökünüz.
5. Yeni ampul-soketi üstündeki tĘrnaklarĘ
muKafazadaki yuvalara Kizalayarak soketi muKafazaya monte ediniz. Soketi
yuvaya itin ve soketi saat yönünde çeviriniz.
6. Güç konektörünü sokete takĘnĘz.
7. Ön tampon alt kapaĒĘnĘ tekrar takĘnĘz.
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)DU*QG] IDUODUÕ '5/ 3DUN ODPEDVÕ
/('WLSL
LED lamba çalĘĲmĘyorsa, sistemin HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.
BirleĲik ünite olduklarĘ için LED lambalar
tek bir ünite gibi deĒiĲtirilemezler. LED
lambalar ünite ile birlikte deĒiĲtirilmelidir.
AracĘn ilgili parçalarĘ zarar görebileceĒi
için uzman bir teknisyen, LED lambayĘ
kontrol etmeli veya onarmalĘdĘr.

/DPEDODU
LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn
HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

)ar yükseklik ayarĘ (Avrupa için)

OCN7090020L

OCN7080043

'|QúVLQ\DOODPEDVÕ
1. Motor kaputunu açĘnĘz.
2. Akünün (-) kutup baĲĘnĘ sökünüz.
3. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
4. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
5. Sokete sokup yerine oturana kadar çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
6. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki yuvalara Kizalayarak soketi gruba monte
ediniz.
7. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.
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1. Lastikleri öngörülen basĘnca ĲiĲiriniz ve
sürücü, yedek lastik ve aletler dĘĲĘndaki
yükleri araçtan çĘkarĘnĘz.
2. AracĘ düz bir zemine yerleĲtiriniz.
3. Ekranda dikey çizgiler (ilgili farĘn ortasĘndan geçen dikey çizgiler) ve yatay
bir çizgi (farlarĘn ortasĘndan geçen yatay çizgi) çiziniz.
4. Far ve akü normal durumda iken, en
parlak kĘsĘm yatay ve dikey çizgilere
düĲecek Ĳekilde farlarĘn yüksekliĒini
ayarlayĘnĘz.
5. KĘsa farĘn ve uzun farĘn yüksekliĒini
sola veya saĒa ayarlamak için, tornavidayĘ saatin yönünde veya ters yönünde
çeviriniz.
KĘsa ve uzun farĘn yüksekliĒini yukarĘ
veya aĲaĒĘ ayarlamak için, tornavidayĘ
saatin yönünde veya ters yönünde çeviriniz.

09
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H1H2
(KISA8=8N)


Halojen lamba

W1W2 (KISA8=8N)

W1 (KISA)

W2 (8=8N)


LED lambasĘ

W2 (8=8N)
W1 (KISA)

OCN7090021L/OCN7090022L

H1 : Far ampulünün merkezi ile zemin arasĘndaki yükseklik (kĘsa far)
H2 : Far ampulünün merkezi ile zemin arasĘndaki yükseklik (8zun far)
W1 : Ôki far ampulünün merkezleri arasĘndaki mesafe (kĘsa far)
W2 : Ôki far ampulünün merkezleri arasĘndaki mesafe (8zun far)

AracĘn durumu
Sürücüsüz

Sürücü ile birlikte

Lamba tipi
HaloMen
lamba
mm
LED lambasĘ
HaloMen
lamba
mm
LED lambasĘ

+I

+2

W1

636
630

1.455
620

1.500

626
620

W2

1.289
1.455

610

1.500

1.289
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.ĘVDIDU 62/

10 m ekrana baĒlĘ olarak

Optik 0erkez

Optik 0erkez
)arĘn yerden
yüksekliĒi

KesiĲme çizgisi
-1 Yatay çizgi

Araç ekseni

OCN7090023L

1. Ön farĘn yerden yüksekliĒinden itibaren -1 (0,57ƀ) uzaklĘkta olan yatay bir çizgi çiziniz.
2. YukarĘ-aĲaĒĘsol-saĒ Kedefleme pozisyonunu kontrol etmek için kĘsa farĘ açĘnĘz.
3. YukarĘ-AĲaĒĘ Hedefleme: KesiĲme çizgisini ekrandaki  -1 (0,57ƀ) çizgisini eĲleĲtiriniz.
4. Sol-SaĒ Hedefleme: Sol-saĒ Kedefleme noktasĘnĘ, ekrandaki optik merkezin dikey çizgisiyle eĲleĲtiriniz.

9-60

09
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10 m ekrana baĒlĘ olarak

Optik 0erkez

Optik 0erkez
)arĘn yerden
yüksekliĒi

KesiĲme
çizgisi
Araç ekseni

1.
2.
3.
4.

-1 Yatay çizgi

OCN7090024L

Ön farĘ yerden yüksekliĒinden itibaren -1 (0,57ƀ) uzaklĘkta olan yatay bir çizgi çiziniz.
YukarĘ-aĲaĒĘsol-saĒ Kedefleme pozisyonunu kontrol etmek için kĘsa farĘ açĘnĘz.
YukarĘ-AĲaĒĘ Hedefleme: KesiĲme çizgisini ekrandaki  -1 (0,57ƀ) çizgisini eĲleĲtiriniz.
Sol-SaĒ Hedefleme: Sol-saĒ Kedefleme noktasĘnĘ, ekrandaki optik merkezin dikey çizgisiyle eĲleĲtiriniz.
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Yan sinyal lambasĘ deĒiĲimi

OCN7080074L

LED lambasĘ (1) çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn
HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.

9-62

$PSXOWLSL

OCN7080073L

1. MerceĒe özen gösterip grubu dĘĲarĘ
çekerek lamba grubunu araçtan sökünüz.
2. Ampulün elektrik baĒlantĘsĘnĘ sökünüz.
3. Üstündeki tĘrnaklar mercek parçasĘndaki yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar
soketi saat yönünün tersine çevirerek
soket ile mercek parçalarĘnĘ ayĘrĘnĘz.
4. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
5. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
6. Soket ve mercek parçasĘnĘ tekrar monte ediniz.
7. Ampulün elektrik baĒlantĘsĘnĘ baĒlayĘnĘz.
8. Far grubunu tekrar araca monte ediniz.

09
Arka lamba grubunda ampul
deĒiĲimi

A Tipi

$UND6WRSODPEDVĘ'µQ»ĲVLQ\DOL
ODPEDVĘ 'ĘĲODPED  $PSXOWLSL
1. BagaM kapaĒĘnĘ açĘnĘz.

OCN7080030L


B Tipi

OCN7080045

2. Servis kapaĒĘnĘ çekerek çĘkarĘnĘz.

OCN7080031L


C Tipi
OCN7080046

OCN7080085L

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stop lambasĘ (LED veya ampul)
Arka lamba (LED veya ampul)
DönüĲ sinyal lambasĘ
Geri vites lambasĘ
Sis lambasĘ
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3. Grubu tutan somunlarĘ gevĲetiniz.

OCN7080047

4. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.

OCN7080075L

[A@ : Arkastop lambasĘ,
[B@: DönüĲ sinyal lambasĘ
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5. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
6. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
7. Sokete sokup yerine oturana kadar çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
8. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki yuvalara Kizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.

09
$UNDODPED Ô¦ODPED  $PSXOWLSL
1. BagaM kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
2. BagaM kapaĒĘ tespit vidasĘnĘ gevĲetiniz
ve kapaĒĘ çĘkarĘnĘz.

*HULYLWHVODPEDVĘ Ô¦ODPED  $PSXO
WLSL
1. Soketi çĘkarĘnĘz ve sonra saatin tersi
yönünde çevirerek somunlarĘ çĘkarĘnĘz.
2. Lamba grubunu çĘkarĘnĘz.

OCN7080040

3. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
4. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘn.
5. Soketin içine yerleĲtirerek yeni bir ampul takĘnĘz.
6. 9idayĘ sĘkarak bagaM kapaĒĘnĘ tekrar
monte ediniz.

OCN7080053

3. Soket üstündeki tĘrnaklar grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
4. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
5. Soketin içine yerleĲtirerek yeni bir ampul takĘnĘz.
6. Lamba grubunu bagaMa tekrar monte
ediniz.
7. 9idayĘ sĘkarak bagaM kapaĒĘnĘ tekrar
monte ediniz.
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)UHQODPEDVÕYHDUNDODPED /('7LSL
LED lambasĘ çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn
HY8NDAI yetkili servisi tarafĘndan kontrol
edilmesini öneririz.
6LVIDUÕ YDUVD
Lamba çalĘĲmĘyorsa, aracĘnĘzĘn HY8NDAI
yetkili servisi tarafĘndan kontrol edilmesini öneririz.

çüncü fren lambasĘ deĒiĲimi

3. Ampule bastĘrĘp üstündeki tĘrnaklar
sokette bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten çĘkartĘnĘz.
Ampulü soketten dĘĲarĘ çekiniz.
4. Sokete sokup yerine oturana kadar çevirerek yeni ampulü takĘnĘz.
5. Soket üstündeki tĘrnaklarĘ gruptaki yuvalara Kizalayarak soketi gruba monte
ediniz.
Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çeviriniz.

Plaka aydĘnlatma ampulünün
deĒiĲtirilmesi

OCN7080032

OCN7080035

1. Bir düz tornavida kullanarak mercek
kapaĒĘnĘ dikkatle lambanĘn gövdesinden ayĘrĘnĘz.
2. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.
3. Yeni bir ampul takĘnĘz.
4. Ters iĲlem ile tekrar takĘnĘz.
OAD075042

[A@ : Üçüncü fren lambasĘ

1. BagaM kapaĒĘnĘ açĘnĘz.
2. Soket üstündeki tĘrnaklar, grubun üzerinde bulunan yuvalarla aynĘ Kizaya gelene kadar soketi saat yönünün tersine
çevirerek gruptan sökünüz.
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09
Ôç lamba ampulünün
deĒiĲtirilmesi


GüneĲlik lambasĘ


Okuma lambasĘ

OCN7050058


Bagaj bölmesi lambasĘ
OCN7080033


Kabin lambasĘ

OCN7050059

OCN7080034

1. Bir düz uçlu tornavida kullanarak merceĒi dikkatle iç lambanĘn gövdesinden
ayĘrĘnĘz.
2. Ampulü dĘĲarĘ doĒru çekerek çĘkartĘnĘz.

UYARI
Ôç lambalarda çalĘĲmaya baĲlamadan
önce ellerinizin yanmasĘnĘ ve elektrik
çarpmasĘnĘ önlemek için ŕO))Ŗ düĒmesine basĘlmĘĲ olduĒunu kontrol ediniz
3. Sokete yeni bir ampul takĘnĘz.
4. Mercek diĲlerini iç lamba gövdesindeki
çentiklere KizalayĘnĘz ve merceĒi yerine oturtunuz.

'Ô..$7
0erceĒi mercek tĘrnaĒĘnĘ ve plastik
gövdeyi kirletmemeye ve Kasar vermemeye dikkat ediniz
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DIì BAKIM
DĘĲ bakĘm
'Ô..$7
Paslanmaz çelikten bir tabela veya camdan cepKeye saKip bir binanĘn yakĘnĘna
park ettiĒinizde ve bu tip tabelalardan
veya binalardan güneĲ ĘĲĘĒĘ yansĘmasĘ durumunda aracĘn tampon spoyler
çĘta lamba veya dĘĲ dikiz aynasĘ benzeri dĘĲ plastik parçalarĘ zarar görebilir
DĘĲ plastik parçalarĘn Kasar görmesini
önlemek için yansĘma söz konusu olan
alanlara park etmekten kaçĘnmalĘ veya
bir araba örtüsü kullanmalĘsĘnĘz (Araç
dĘĲĘna uygulanmĘĲ plastik eklentiler deĒiĲkenlik gösterebilir)

$UDFĘQGĘĲĘLOHLOJLOLJHQHOX\DUĘ
Bir kimyasal temizleyici veya cila kullanĘrken etiketteki talimata uyulmasĘ çok
önemlidir. Etikette görülen tüm dikkat ve
uyarĘ talimatlarĘnĘ okuyunuz.

%R\DEDNĘPĘ
<ÕNDPD
AracĘnĘzĘn boyasĘnĘ paslanma ve bozulmaya karĲĘ korumak için sĘk sĘk, ayda en az
bir kez ĘlĘk veya soĒuk su ile iyice yĘkayĘnĘz.
AracĘnĘzĘ arazide kullanĘyorsanĘz, Ker arazi
yolculuĒunun ardĘndan da yĘkamalĘsĘnĘz.
Toz, kir, çamur ve diĒer yabancĘ maddelerin temizlenmesine özellikle özen gösteriniz. KapĘlarĘn alt kenarlarĘndaki ve marĲpiyellerdeki drenaM deliklerinin açĘk ve temiz
olmasĘna dikkat ediniz.
Böcekler, katran, aĒaç öz sularĘ, kuĲ pislikleri, endüstriyel kirler ve benzeri birikintiler Kemen temizlenmezlerse aracĘnĘzĘn
boyasĘnĘ bozabilirler.
DerKal musluk suyu ile yĘkamak bile bazen bu kirleri tamamen temizlemek için
yeterli olmayabilir.

9-68

BoyalĘ yüzeylerde kullanmaya uygun Kafif
sabunlu su kullanĘlabilir.
YĘkadĘktan sonra, ĘlĘk veya soĒuk su ile
aracĘ iyice durulayĘnĘz. BoyanĘn üstünde
sabunlu suyu kurumaya bĘrakmayĘnĘz.

'Ô..$7
ś Sert sabunlar kimyasal deterManlar
veya sĘcak su kullanmayĘnĘz ve aracĘnĘzĘ sĘcakken veya güneĲ altĘnda yĘkamayĘnĘz
ś AracĘnĘzĘn yan camlarĘnĘ yĘkarken dikkatli olunuz
Özellikle yüksek basĘnçlĘ su kullanĘmĘnda pencerelerden su sĘzabilir ve
içerisini Ęslatabilir
ś Plastik kĘsĘmlarĘn ve lambalarĘn zarar
görmesini önlemek için kimyasal çözücü veya kuvvetli deterManlar ile temizlemeyiniz

UYARI
Islak frenler
YĘkadĘktan sonra frenlerin sudan etkilenip etkilenmediklerini görmek için aracĘ
yavaĲça sürerken frenleri kontrol ediniz
)renlerin performansĘ etkilenmiĲse yavaĲ bir KĘzla seyrederken frenlere Kafifçe
basarak kurumalarĘnĘ saĒlayĘnĘz

09
<NVHNEDVÕQoOÕ\ÕNDPD
ś Yüksek basĘnçlĘ yĘkayĘcĘlar kullanĘldĘĒĘnda, araçtan yeterli uzaklĘkta olmasĘna
dikkat ediniz.
Yetersiz mesafe veya aĲĘrĘ basĘnç, boya,
trim, kapĘ, cam lastiĒi ve diĒer bileĲenlerde Kasara ya da suyun sĘzmasĘna yol
açabilir.
ś Kameraya, sensörlere veya yakĘn bölgelerine yüksek basĘnçlĘ su püskürtmeyiniz. Yüksek basĘnçlĘ sudan uygulanan
Ĳok nedeniyle ciKaz normal çalĘĲmayabilir.
ś Su çĘkĘĲĘnĘ körüklere (lastik ya da plastik
kapaklar) veya soketlere yakĘn tutmayĘnĘz. Bunlar yüksek basĘnçlĘ su ile temasa
gelirse Kasar görebilir.

'Ô..$7

OCN7080036

ś 0otor bölümünün su ile yĘkanmasĘ burada yer alan elektrik devrelerinin arĘza yapmasĘna neden olabilir
ś Suyun veya diĒer sĘvĘlarĘn aracĘn içindeki elektrikli/elektronik parçalarla
temas etmesine asla izin vermeyiniz
Aksi Kalde Kasar görebilirler

'Ô..$7
0at boyalĘ araç (varsa)
AracĘnĘzĘn yüzeyine zarar verebileceĒi için döner fĘrçalarla yĘkama yapan
otomatik araç yĘkama makinalarĘ kullanĘlmamalĘdĘr Araç yüzeyini yüksek
sĘcaklĘkla yĘkayan buKarlĘ temizleyici
çĘkartĘlmasĘ zor olan yaprak parçalarĘnĘn
kalmasĘ ve yaĒĘn yapĘĲmasĘna sebep olabilir
AracĘnĘzĘ yĘkarken yumuĲak bir bez (örn
mikrofiber Kavlu veya sünger) kullanĘnĘz ve mikrofiber Kavlu ile kurulayĘnĘz
AracĘnĘzĘ elle yĘkama sĘrasĘnda Za[ ile
cilalama yapan bir temizleyici kullanmamalĘsĘnĘz Araç yüzeyi çok kirli (kum kir
toz pislik vs) ise aracĘ yĘkamadan önce
suyla yüzeyi temizleyiniz
3DVWDFLODX\JXODPDVÕ
Su, boyanĘn üstünde boncuk boncuk toplanmĘyorsa, aracĘnĘzĘ cilalayĘnĘz.
Cilalamadan önce daima aracĘnĘzĘ yĘkayĘnĘz ve kurutunuz. Kaliteli sĘvĘ veya krem
Ĳeklinde bir cila kullanĘnĘz ve kullanma
talimatĘnĘ iyice okuyunuz. Tüm metal aksamĘ korumak ve parlaklĘklarĘnĘ muKafaza
etmek için cilalayĘnĘz. YaĒ, katran ve benzeri maddelerin bir leke çĘkarĘcĘsĘ ile temizlenmesi genellikle boyanĘn üstündeki
cilayĘ da çĘkartĘr. AracĘn diĒer taraflarĘ cilalanmaya gerek duymasa bile, bu yerleri
tekrar cilalayĘnĘz.
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'Ô..$7
ś Toz ve kirlerin kuru bir bezle silinerek
temizlenmesi cilanĘn çizilmesine neden olur
ś KromaMlĘ ve eloksal alüminyum yüzeylerde çelik yünü aĲĘndĘrĘcĘ temizleyiciler ve alkali ya da kostik katkĘlĘ sert deterManlar kullanmayĘnĘz %u koruyucu
tabakaya zarar verir ve renk deĒiĲimine veya aracĘn boyasĘnĘn bozulmasĘna
neden olur

'Ô..$7
0at boyalĘ araç (varsa)
DeterMan aĲĘndĘrĘcĘ cila ve cila gibi KerKangi bir cila koruyucu kullanmayĘnĘz
Wa[ cila uygulandĘĒĘ durumlarda cilayĘ
Kemen bir silikon sökücü kullanarak temizleyiniz ve yüzeyde zift veya zift kalĘntĘlarĘ varsa temizlemek için bir zift sökücü kullanĘnĘz %ununla birlikte boyalĘ
alana çok fazla basĘnç uygulamamaya
dikkat ediniz
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%R\DER]XOPDODUĘRQDUĘPĘ
BoyalĘ yüzeylerdeki derin çizikler veya
taĲ izleri Kemen onarĘlmalĘdĘr. Üstü açĘlan
metaller kolayca paslanĘr ve Kemen onarĘlmadĘkça büyük masraflara yol açabilir.

'Ô..$7
AracĘnĘzĘn kaportasĘ KasarlanĘr ve kaporta onarĘmĘna veya parça deĒiĲimine gerek duyulursa onarĘlan veya deĒiĲtirilen
parçalara kaporta atölyesinde korozyon
önleyici uygulandĘĒĘndan emin olunuz

'Ô..$7
0at boyalĘ araç (varsa)
AraçlarĘn mat boyalĘ olmasĘ Kalinde sadece KasarlĘ alanĘn deĒiĲtirilmesi mümkün deĒildir ve parçanĘn tümünün onarĘmĘ gereklidir Araç KasarlĘysa ve boya
gerekliyse aracĘnĘzĘn +YUNDAI yetkili
servisi tarafĘndan bakĘm ve onarĘmĘnĘn
yapĘlmasĘnĘ tavsiye ederiz OnarĘmlarda
ilk baĲtaki kalitenin saĒlanmasĘ güç olacaĒĘndan azami dikkat gösteriniz

09
3DUODNPHWDO\»]H\OHULQEDNĘPĘ
ś Boya üstündeki katran ve böcek izlerini
çĘkartmak için bir kazĘyĘcĘ veya sert bir
cisim deĒil, katran çĘkarĘcĘ kullanĘnĘz.
ś Parlak metal parçalarĘn yüzeylerini korumak için kaplama cilasĘ veya kromaM
koruyucu kullanĘnĘz ve ovarak iyice parlatĘnĘz.
ś KĘĲ aylarĘnda veya saKil bölgelerinde
parlak metal yüzeyleri daKa güçlü bir
kaplama cilasĘ veya koruyucusu ile kaplayĘnĘz. Gerekiyorsa, parçalarĘ aĲĘndĘrĘcĘ
olmayan petrol Meli veya koruyucu bir
bileĲik ile kaplayĘnĘz.

$UD¦DOWĘEDNĘPĘ
Buzlanma ve kar için yollarda kullanĘlan
aĲĘndĘrĘcĘ maddeler ve toz Ĳasinin altĘnda
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse,
aracĘn altĘndaki yakĘt borularĘ, Ĳasi, karter
ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas koruyucusu uygulanmĘĲ bile olsa, KĘzlĘ bir paslanma baĲlayabilir.
AracĘn altĘnĘ ve tekerlek açĘklĘklarĘnĘ ayda
bir kez, Ker arazi yolculuĒunun ardĘndan
ve Ker kĘĲ sezonunun sonunda ĘlĘk veya
soĒuk su ile iyice yĘkayĘnĘz. Özellikle bu
bölgelere dikkat ediniz, çünkü buralardaki
tüm çamur ve kirleri görmek zordur. Yol
kirlerini Ęslatmak ama tamamen çĘkartmadan bĘrakmak yarardan çok zarar saĒlar.
KapĘlarĘn alt kenarlarĘ, marĲpiyeller ve Ĳasi
parçalarĘnda kirlenerek tĘkanmamalarĘ
gereken drenaM delikleri vardĘr. Bu bölgelerin içinde kalabilecek su paslanmaya
neden olur.

UYARI
YĘkadĘktan sonra frenlerin sudan etkilenip etkilenmediklerini görmek için aracĘ
yavaĲça sürerken frenleri kontrol ediniz
)renlerin performansĘ etkilenmiĲse yavaĲ bir KĘzla seyrederken frenlere Kafifçe
basarak kurumalarĘnĘ saĒlayĘnĘz

$O»PLQ\XPMDQWEDNĘPĘ
Alüminyum Mantlar koruyucu, Ĳeffaf bir
cila ile kaplanmĘĲtĘr.

'Ô..$7
ś Alüminyum Mantlarda aĲĘndĘrĘcĘ temizlik maddeleri parlatĘcĘ bileĲikler solventler veya tel fĘrça kullanmayĘnĘz
ś SoĒuduktan sonra MantĘ temizleyiniz
ś YalnĘz Kafif bir sabun veya nötr bir deterManla temizleyip su ile iyice durulayĘnĘz TuzlanmĘĲ yollarda kullanĘlan
MantlarĘ da temizlemeyi iKmal etmeyiniz
ś -antlarĘ yüksek KĘzlĘ otomobil yĘkama
fĘrçalarĘ ile yĘkamayĘnĘz
ś Asitli KerKangi bir temizleyici veya alkali deterMan kullanmayĘnĘz
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.RUR]\RQDNDUĲĘNRUXPD
+\XQGDL¶QL]LQNRUR]\RQDNDUúÕNRUXQPDVÕ
Hyundai, paslanmaya karĲĘ en ileri tasarĘm ve paslanma koruma uygulamalarĘnĘ
içeren, üstün kalitede araçlar üretmektedir. Bununla birlikte, bu, iĲin yalnĘzca bir
parçasĘnĘ oluĲturur. HyundaiŔnizin uzun
vadeli paslanma koruma direncinin saĒlanabilmesi için, kullanĘcĘnĘn iĲbirliĒi ve
yardĘmĘ da ayrĘca gerekmektedir.
.RUR]\RQD\RODoDQJHQHOQHGHQOHU
AracĘnĘzda paslanmaya yol açan en yaygĘn
nedenler arasĘnda aĲaĒĘdakiler gelmektedir:
ś Yol tuzlarĘ, pislikler nem ile birlikte aracĘn altĘnda birikme yapar.
ś HerKangi bir boya veya koruyucu kaplamanĘn, metal yüzeyleri açĘĒa çĘkararak
korozyona neden olan taĲ, çakĘl, sürtünme veya küçük çizik ve çökmeler sonucu açĘĒa çĘkmasĘ.
$úÕUÕNRUR]\RQJ|UOHQE|OJHOHU
AracĘnĘzĘn sürekli oksitleyici malzemeler
ile yüz yüze olduĒu bölgelerde paslanmaya karĲĘ koruma özellikle önem taĲĘr. AĲĘrĘ
korozyona yol açan nedenlerin bazĘlarĘ,
yol tuzlarĘ, toz kontrolü için kullanĘlan kimyasal maddeler, deniz KavasĘ ve endüstriyel kirliliktir.
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1HPNRUR]\RQXEHVOHU
Nem, korozyonun ortaya çĘkmasĘna neden
olan bir ortam yaratĘr. ÖrneĒin, korozyon
yüksek nem ve sĘcaklĘklar donma seviyesinin Kemen üzerinde olduĒunda KĘzlanĘr.
Bu koĲullar altĘnda, pasa yol açan malzeme, çok yavaĲ buKarlaĲan nem aracĘlĘĒĘ ile
araç yüzeyine temas ettirilmiĲ olur.
Özellikle çamur, korozyona yol açan unsurlardan biridir, çünkü kurumasĘ uzun
süre alĘr ve nemin araç ile uzun süreli temas etmesine neden olur. KurumuĲ görünse bile, içinde paslanmayĘ KĘzlandĘran
nem barĘndĘrabilir.
Yüksek sĘcaklĘk, iyi KavalandĘrĘlmamĘĲ ve
bu nedenle nemin KapsedildiĒi parçalarda
paslanmayĘ KĘzlandĘrĘr. Bütün bu nedenle,
aracĘn temiz tutulmasĘ ve çamur veya yabancĘ madde birikiminin önlenmesi önem
taĲĘr. Bu özellikle aracĘn görünen kĘsĘmlarĘ
için deĒil, araç altĘ için de geçerlidir.
.RUR]\RQXQHQJHOOHQPHVL
Korozyonun baĲlamasĘnĘ önlemek için
aĲaĒĘdaki önlemleri alabilirsiniz:

09
$UDFĘQĘ]ĘWHPL]WXWXQ
PaslanmayĘ önlemenin en iyi yolu, aracĘnĘzĘ temiz tutmak ve pas yapan maddelerden uzak tutmaktĘr. Araç altĘnĘn temiz
tutulmasĘna özel önem gösterilmelidir.
ś Yol tuzlarĘnĘn kullanĘldĘĒĘ, deniz kĘyĘsĘ
veya endüstriyel kirliliĒin ve asit yaĒmurlarĘnĘn, vs. yaĲandĘĒĘ yüksek pas
oluĲumuna yol açan bir bölgede yaĲĘyorsanĘz, korozyonu önlemek için ilave
önlem almalĘsĘnĘz. KĘĲĘn, en az ayda bir
araç altĘna Kortum tutarak yĘkatĘn ve kĘĲ
bittiĒinde, araç altĘnĘn temiz olduĒundan emin olunuz.
ś AracĘnĘzĘn altĘnĘ temizlediĒiniz zaman,
çamurluklarĘn ve gözden uzak diĒer
bölgelerin altĘnda bulunan parçalara
özel dikkat gösteriniz. Araç altĘnĘ iyice
yĘkayĘnĘz ve araç altĘnda birikmiĲ çamurlarĘ Ęslatmak yerine, paslanmaya
karĲĘ etkin korunma için iyice çĘkarĘlmĘĲ olduĒundan emin olunuz. BirikmiĲ
çamur ve paslandĘrĘcĘ maddelerin temizlenmesi için basĘnç altĘnda su veya
buKar etkili olur.
ś KapĘ alt panelleri, çamurluk panelleri ve Ĳasinin temizlenmesi sĘrasĘnda,
taKliye deliklerinin tĘkanmamĘĲ olduĒu
ve böylece nemin araç parçalarĘ içinde
paslanmayĘ KĘzlandĘracak Ĳekilde birikmediĒinden emin olunmalĘdĘr.

*DUDMĘQĘ]ĘNXUXWXWXQX]
AracĘnĘzĘ Ęslak, yeterli KavalandĘrĘlmamĘĲ
garaM içinde park etmeyin. Bu durum, korozyon için uygun bir ortam yaratĘr. Bu
durum özellikle aracĘnĘzĘ garaM içinde yĘkadĘĒĘnĘzda veya araç üzerinde Kala daKa
kar, buz veya çamur varken aracĘ garaMda
park ettiĒinizde söz konusudur. IsĘtĘlĘyor
bile olsa, yeterince KavalandĘrĘlarak nemin atĘlmamĘĲ olduĒu garaMlarda paslanma gözlenebilir.
%R\DYHGµĲHPHOHULQGXUXPX
Boya üzerindeki çizik veya taĲ vuruklarĘ,
paslanmayĘ önlemek üzere en kĘsa zamanda ŕrötuĲŖ boya ile kaplanmalĘdĘr.
ÇĘplak metal görünüyorsa, yetkili bir kaporta atölyesinde gözden geçirtmenizi
öneririz.
KuĲ pislikleri: KuĲ pislikleri çok aĲĘndĘrĘcĘdĘr ve birkaç saat içinde boyalĘ yüzeylere
zarar verir KuĲ pisliklerini en kĘsa sürede
temizleyiniz.
$UD¦L¦LQLQEDNĘPĘ
AracĘn paspas ve döĲemelerinin altĘnda
nem birikebilir ve paslanmaya yol açabilir. DöĲemelerin altĘnĘ kontrol ediniz ve
kuru olduĒundan emin olunuz. Araç içinde, temizlik malzemeleri veya kimyasal
maddeler taĲĘyorsanĘz, buna özel dikkat
etmelisin.
Bu maddeler uygun kaplar içinde taĲĘnmalĘ ve olabilecek KerKangi bir dökülme
veya kaçak temizlenmeli ve bu bölge temiz su ile yĘkandĘktan sonra kurutulmalĘdĘr.
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Ôç bakĘm
Ô¦NĘVĘPJHQHOX\DUĘODU
Parfüm, kozmetik yaĒ, güneĲ kremi, el
losyonu ve oda spreyi gibi kimyasallarĘn iç
parçalara temas etmemesine dikkat ediniz. Bunlar renk deĒiĲimine veya Kasara
neden olabilir. Bunlar iç parçalara dokunacak olursa, derKal silerek temizleyiniz.
9inil yüzeyleri doĒru temizlemek için geçerli olan talimatĘ okuyunuz.

'Ô..$7
Suyun veya diĒer sĘvĘlarĘn aracĘn içindeki elektrikli/elektronik parçalarla temas
etmesine asla izin vermeyiniz Aksi Kalde
Kasar görebilirler

'Ô..$7
Deri ürünleri (direksiyon koltuklar vs)
temizlerken nötr deterManlar veya düĲük
alkol içeren çözeltiler kullanĘnĘz Yüksek
alkol içeren çözeltiler veya asit/alkali
deterManlar kullanĘrsanĘz derinin rengi
atabilir veya yüzey soyulabilir
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Ô¦GµĲHPHQLQYHGHNRUDWLIDNVDPĘQ
WHPL]OHQPHVL
9LQLO YDUVD
Bir fĘrçalĘ süpürge veya elektrikli süpürge
ile vinil yüzeylerdeki toz ve yapĘĲmamĘĲ
kirleri temizleyiniz. 9inil yüzeyleri bir vinil
temizleyicisi ile temizleyiniz.
.XPDú YDUVD
Bir fĘrçalĘ süpürge veya elektrikli süpürge
ile kumaĲ yüzeylerdeki toz ye yapĘĲmamĘĲ
kirleri temizleyiniz. Ôç döĲeme veya KalĘlar
için önerilen Kafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Yeni oluĲmuĲ lekeleri derKal bir
kumaĲ lekesi temizleyicisi ile temizleyiniz.
Hemen temizlenmeyen yeni oluĲmuĲ lekeler kumaĲĘn içine iĲler ve renginin bozulmasĘna neden olabilirler. Malzemelerin
bakĘmĘ gereĒince yapĘlmazsa, yanmazlĘk
özellikleri de etkilenebilir.

'Ô..$7
Önerilen temizleyici ve temizleme yöntemlerinin dĘĲĘnda bir Ĳeyin kullanĘlmasĘ kumaĲĘn görünümünü ve yanmazlĘk
özelliklerini bozabilir

09
'HUL YDUVD
ś Koltuk Derisinin Özellikleri
- Hayvan derisinden imal edilen deri,
kullanĘmĘn mümkün olmasĘ için özel
iĲlemden geçmiĲtir. DoĒal bir ürün
olmasĘ sebebi ile Ker bir kĘsmĘnĘn kalĘnlĘĒĘ veya yoĒunluĒu deĒiĲebilir.
SĘcaklĘk ve neme baĒlĘ esneme ve
sarkmalarĘn doĒal sonucu olarak kĘrĘĲmalar meydana çĘkabilir.
- DaKa iyi bir konfor sunabilmesi için
koltuklar esneyen kumaĲ ile kaplanmĘĲtĘr.
- Gövdeye temas eden kĘsĘmlar kĘvrĘmlĘ
ve sürüĲ konforu ve sabit tutan yan
destek kĘsmĘ yüksektir.
- KullanĘm sonucu doĒal olarak kĘrĘĲmalar ortaya çĘkabilir. Bu durum ürünün bir arĘzasĘ deĒildir.

ś Deri koltuklarĘn bakĘmĘ
- KoltuklarĘ vakumlu bir süpürge ciKazĘ
ile periyodik olarak üstündeki tozdan
ve kumdan arĘndĘrĘnĘz. Derinin aĲĘnmasĘnĘ ve Kasar görmesini engeller
ve kalitesini muKafaza eder.
- DoĒal deri koltuk kĘlĘfĘnĘ kuru veya yumuĲak bir bezle sĘklĘkla siliniz.
- 8ygun deri koruyucu kullanĘmĘ kaplamanĘn aĲĘnmasĘnĘ engelleyebilir ve
rengin korunmasĘna destek olabilir.
Deri kaplamasĘnĘ ve koruma materyalini talimatlarĘ okuyarak ve bir uzmana danĘĲarak gerçekleĲtirdiĒinizden
emin olun.
- AçĘk renkli deri (beM, krem beMi) kolayca kirlenebilir ve lekeler fark edilecektir. KoltuklarĘ sĘk sĘk temizleyiniz.
- Islak bez ile silmekten kaçĘnĘn. Bu, yüzeyin çatlamasĘna sebep olabilir.

'Ô..$7
ś KullanĘma baĒlĘ doĒal olarak ortaya çĘkan kĘrĘĲma ve aĲĘnmalar garanti kapsamĘnda deĒildir
ś 0etal aksesuarlĘ kemerler fermuarlar
veya arka cepteki anaKtarlar koltuk
kumaĲĘna Kasar verebilir
ś KoltuklarĘn ĘslanmadĘĒĘndan emin
olun %u doĒal derinin yapĘsĘnĘ deĒiĲtirebilir
ś AĒartĘlmĘĲ kot ve giysiler koltuk kumaĲ
yüzeyini kirletebilir
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ś Deri koltuklarĘn temizlenmesi
- Tüm kirliliĒi süre geçmeden temizleyiniz. Her bir kir tipinin çĘkarĘlmasĘ için
aĲaĒĘdaki talimatlara bakĘnĘz.
- Kozmetik ürünler (güneĲ kremi, fondoten, vs.)
Beze temizleyici kremi sürüp kirlenmiĲ bölgeyi siliniz. Kremi Ęslak bez ile
silin ve kuru bez ile ĘslaklĘĒĘ alĘnĘz.
- Ôçecekler (kaKve, meyve suyu, vs.)
Az miktarda doĒal deterMan uygulayĘnĘz ve kirlenme çĘkana kadar siliniz.
- YaĒ
Emici bir bez ile yaĒĘ süre geçmeden
çĘkarĘnĘz ve yalnĘz doĒal deri için kullanĘlan bir leke çĘkarĘcĘ ile siliniz.
- SakĘz
Buz ile sakĘzĘ sertleĲtirin ve yavaĲça
sökünüz.
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(PQL\HWNHPHULĲHULWOHULQLQ
WHPL]OHQPHVL
Emniyet kemerlerinin Ĳeritlerini, iç döĲeme ve KalĘlar için önerilen KerKangi bir
Kafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Sabun
ile ilgili talimatlarĘ izleyiniz. AĲĘnmasĘna
sebep olacaĒĘ için, kumaĲĘ yeniden boyamayĘnĘz veya aĒartĘcĘ madde kullanmayĘnĘz.

&DPODUĘQL¦NĘVPĘQĘQWHPL]OLĒL
CamlarĘn iç yüzeyleri buĒulanĘyorsa (yaĒlĘ
bir tabaka ile kaplanmĘĲsa), bir cam silicisi
ile temizlenmeleri gerekir. Cam temizleyicisinin kabĘndaki talimatĘ uygulayĘnĘz.

'Ô..$7
Arka camlarĘn iç kĘsmĘnĘ kazĘmayĘnĘz
veya çizmeyiniz Aksi takdirde arka cam
buĒu giderici ĘzgaralarĘ Kasar görebilir

09
EMÔSYON KONTROL SÔSTEMÔ
AracĘnĘzĘn emisyon kontrol sistemi yazĘlĘ
bir sĘnĘrlĘ garanti ile korunmuĲtur. Lütfen
aracĘnĘzda bulunan Garanti Belgesi KitapçĘĒĘndaki garanti bilgilerine bakĘnĘz.
AracĘnĘz, bütün emisyon yönetmeliklerini
karĲĘlayacak Ĳekilde bir emisyon kontrol
ünitesi ile donatĘlmĘĲtĘr.
Araç üzerinde yer alan üç türlü emisyon
kontrol sistemi, aĲaĒĘda verilmektedir.
(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) BuKar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi
Emisyon kontrol sistemlerinin normal olarak çalĘĲtĘĒĘndan emin olmak için, aracĘnĘzĘn bu TanĘtma ve Kullanma KĘlavuzunda
belirtilen Ĳekilde HY8NDAI yetkili servisi
tarafĘndan periyodik bakĘmlarĘnĘn gerçekleĲtirilmesini öneririz.

'Ô..$7
Kontrol ve %akĘm Testi UyarĘsĘ (Elektronik Denge Kontrolü (ESC) sistemi ile)
ś Dinamometre testi sĘrasĘnda aracĘn
teklemesine engel olmak için ESC
düĒmesine basarak Elektrik Destekli
Denge Kontrolü (ESC) sistemini kapatĘnĘz
ś Dinamometre testinin tamamlanmasĘndan sonra ESC düĒmesine tekrar
basarak ESC sistemini tekrar çalĘĲtĘrĘnĘz

1 Karter emisyon kontrol sistemi
Pozitif Karter HavalandĘrma Sistemi, karterden yayĘlan gazlardan kaynaklanan
Kava kirliliĒinin önlemesini saĒlar. Bu sistem, kartere bir emiĲ Kortumu aracĘlĘĒĘ
ile emilen taze ve filtrelenmiĲ Kava temin
etmektedir. Karter içinde, taze Kava çĘkan
gazlarla birlikte karĘĲmakta, daKa sonra
PC9 valfĘndan geçerek Kava emiĲ sistemine verilmektedir.

2 %uKar emisyon kontrol sistemi
BuKar Emisyon Kontrol Sistemi yakĘt buKarlarĘnĘn atmosfere karĘĲmasĘnĘ önlemek
amacĘyla tasarlanmĘĲtĘr.

.DQLVWHU
YakĘt deposu içinde oluĲan yakĘt buKarĘ,
kanister tarafĘndan emilmekte ve saklanmaktadĘr. Motor çalĘĲĘrken, kanister tarafĘndan emilen yakĘt buKarĘ, bir boĲaltma
kontrolü solenoid valfĘ üzerinden boĲalma
tankĘna verilmektedir.
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7DKOL\H.RQWURO6ROHQRLG9DOIL 3&69
TaKliye kontrol solenoid valfĘ Motor Kontrol Ünitesi (EC8) tarafĘndan kontrol edilir:
Motor soĒutma suyu sĘcaklĘĒĘ rölantide
düĲük olduĒunda bu valf (PCS9) kapalĘdĘr ve buKarlaĲmĘĲ yakĘt gazlarĘ, motora
alĘnmaz. Motor ĘsĘndĘktan sonra ve normal
sürüĲ sĘrasĘnda, PCS9 açĘlĘr ve buKarlaĲan
yakĘt gazlarĘ motora alĘnĘr.

3 Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi araç performansĘnĘn en üst seviyede olmasĘnĘ saĒlarken, egzoz emisyonlarĘnĘ kontrol eden
çok verimli bir sistemdir.

0RWRUHJ]R]JD]ĘµQOHPOHUL NDUERQ
PRQRNVLW
ś DiĒer egzoz gazlarĘ ile birlikte karbon
monoksit de mevcut olabilir. Bu nedenle, aracĘnĘzĘn içinde egzoz kokusu alacak olursanĘz, derKal kontrol ettiriniz ve
onarĘlmasĘnĘ saĒlayĘnĘz. AracĘnĘzĘn içine
egzoz gazĘ girdiĒinden ĲüpKeleniyorsanĘz, sadece bütün camlar açĘk durumda
sürünüz. DerKal aracĘnĘzĘ kontrol ettiriniz ve onarĘlmasĘnĘ saĒlayĘnĘz.
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0otor egzoz gazlarĘ içinde karbon monoksit vardĘr Renksiz ve kokusuz olmasĘna karĲĘn teKlikelidir ve solunduĒu
taktirde ölümcül olabilir CO zeKirlenmesinden kaçĘnmak için aĲaĒĘdaki talimatĘ uygulayĘnĘz
ś AracĘnĘzĘ kapalĘ ortamlarda (bir garaM
gibi) sadece içeri sokmanĘza ve çĘkarmanĘza yetebilecek bir süre kadar çalĘĲtĘrĘnĘz.
ś AracĘnĘzĘ açĘk bir alanda uzunca bir süre
motor çalĘĲĘr durumda durduracak olursanĘz, KavalandĘrma sistemini aracĘn içine dĘĲ Kava çekecek Ĳekilde ayarlayĘnĘz.
ś Asla motor çalĘĲĘrken park etmiĲ veya
duran bir aracĘn içinde uzun bir süre
oturmayĘnĘz.
ś Motor durur veya çalĘĲamazsa, tekrar
tekrar çalĘĲtĘrmaya çalĘĲĘlmasĘ emisyon
kontrol sistemine zarar verebilir.

09
.DWDOLWLNNRQYHUWµUOHUL¦LQNXOODQĘP
X\DUĘODUĘ YDUVD

UYARI
ś SĘcak bir egzoz sistemi aracĘnĘzĘn altĘndaki yanĘcĘ maddeleri yakabilir AracĘnĘzĘ kuru ot kaĒĘt yapraklar ve benzeri
yanĘcĘ maddelerin üstünde veya yakĘnĘnda sürmeyiniz rölantide bĘrakmayĘnĘz veya park etmeyiniz
ś Egzoz sistemi ve katalitik konvertör
sistemi motor çalĘĲĘrken veya motor
kapatĘldĘktan Kemen sonra çok sĘcaktĘr Egzoz sisteminden ve katalitik
konvertör sisteminden uzak durunuz
yanabilirsiniz
AyrĘca egzoz sistemi etrafĘndaki ĘsĘ
emiciyi çĘkarmayĘnĘz aracĘn altĘnĘ sĘzdĘrmaz yapmayĘnĘz ve aracĘ korozyon
kontrolü amacĘyla kaplamayĘnĘz %azĘ
koĲullarda yangĘn teKlikesi olabilir

AracĘnĘz, katalitik konvertör emisyon
kontrol ünitesi ile donatĘlmĘĲtĘr.
Bu nedenle aĲaĒĘdaki önlemler alĘnmalĘdĘr:
ś Benzinli motorlarda sadece K8Rì8NS8= BEN=ÔN kullanĘnĘz.
ś Motorda tekleme veya büyük ölçüde
performans kaybĘ gibi arĘza belirtileri
varsa aracĘnĘzĘ kullanmayĘnĘz.
ś Motoru KatalĘ kullanmayĘnĘz veya aĲĘrĘ
bir Ĳekilde zorlamayĘnĘz. Motor kapalĘyken aracĘn itilmesi ve motor kapalĘ
durumda vites takĘlĘ olarak dik yokuĲtan
inme, KatalĘ kullanmaya örnek olarak
verilebilir.
ś Motoru uzun bir süre (5 dakika veya
daKa fazla) yüksek rölantide çalĘĲtĘrmayĘnĘz.
ś Motorda veya emisyon kontrol sisteminde tadilat yapmayĘnĘz veya buralara
müdaKale etmeyiniz. Bütün kontrol ve
ayarlamalarĘn HY8NDAI yetkili servisi
tarafĘndan yapĘlmasĘnĘ öneririz.
ś Çok düĲük yakĘt seviyesi ile aracĘnĘzĘ
kullanmaktan kaçĘnĘnĘz. Araçta yeterli
yakĘt olmamasĘ, motorun KatalĘ ateĲlemesine ve katalitik konvertörün aĲĘrĘ
yüklenmesine yol açabilir.
Bu önlemlerin alĘnmamasĘ katalitik konvertörün ve aracĘnĘzĘn bozulmasĘna neden
olabilir.
AyrĘca, bu tür müdaKaleler garantiyi de
geçersiz kĘlabilir.
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%enzin Partikül )iltresi (GP))
(varsa)
Benzin Partikül Filtresi (GPF) sistemi, egzoz gazĘndaki kurumu uzaklaĲtĘrĘr.
GPF sistemi, toplanan kurumu kullanĘldĘktan sonra atĘlan Kava filtrelerinden farklĘ
olarak, sürüĲ durumuna göre otomatik
olarak yakar (veya okside eder).
BaĲka bir deyiĲle, toplanan kurum motor
kontrol sistemi ve normalyüksek sürüĲ
KĘzlarĘnda yüksek egzoz gazĘ sĘcaklĘĒĘ tarafĘndan otomatik olarak tasfiye edilir.
Ancak araç tekrar kĘsa mesafelerde veya
düĲük KĘzda uzun süre sürülmeye devam edilirse, düĲük egzoz gazĘ sĘcaklĘĒĘ
nedeniyle biriken kurum otomatik olarak uzaklaĲtĘrĘlamayabilir. Bu durumda, kurum oksitlenme iĲlemi yapĘlmasĘna raĒmen birikmiĲ kurum belli bir
miktara ulaĲabilir, dolayĘsĘyla GPF lambasĘ
) yanar.
(
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3. vites veya daKa üst viteslerde, motor
devri 1.500-4.000 iken aracĘn 80 km üzerinde KĘzlarda, yaklaĲĘk 30 dakika kullanĘlmasĘ durumunda Benzin Partikül Filtresi
(GPF) lambasĘ söner.
GPF lambasĘ yanĘp sönmeye baĲladĘĒĘnda
ya da Egzoz sistemini kontrol edin uyarĘ
mesaMĘ yukarĘdaki durumlarda araç kullanĘlĘrken yandĘĒĘnda, GPF sistemini HY8NDAI yetkili servisine muayene ettirmenizi
öneririz.
GPF lambasĘ uzun bir süre yanĘp söner durumda iken belli bir süre kullanĘldĘĒĘnda,
GPF sistemi Kasar görebilir ve yakĘt tüketimi artabilir.

DÔKKAT
GP) >%enzin Partikül )iltresi@ sistemi bulunan benzinli araçlarda yalnĘz uyumlu
benzin yakĘtĘ kullanĘlmasĘ tavsiye edilir
%elirli olmayan katkĘ maddeleri içeren
baĲka benzin yakĘtlarĘnĘ kullandĘĒĘnĘzda GP) sistemi Kasar görebilir ve egzoz
emisyon problemlerine neden olabilir
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Tüketici Koruma

TDQĘWPD YH KXOODQPD KODYX]X
%X EHOJH  VD\×O×7NHWLFLQLQ .RUXQPDV× +DNN×QGD .DQXQ YH EX .DQXQҋD
GD\DQ×ODUDN \UUOùH NRQXODQ 7DQ×WPD YH .XOODQPD .×ODYX]X 8\JXODPD
(VDVODU×QDGDLU<|QHWPHOLNX\DU×QFDKD]×UODQP×üW×U
 0DO×Q.XOODQ×P|PU RQ \×OG×U
 0DO×QD\×SO×ROGXùXQXQDQODü×OPDV×GXUXPXQGDWNHWLFL
D  6DW×ODQ×JHULYHUPH\HKD]×UROGXùXQXELOGLUHUHNV|]OHüPHGHQG|QPH
E  6DW×ODQ×DO×NR\XSD\×SRUDQ×QGDVDW×üEHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
F  $ü×U× ELU PDVUDI JHUHNWLUPHGLùL WDNGLUGH EWQ PDVUDIODU× VDW×F×\D DLW
ROPDN]HUHVDW×ODQ×QFUHWVL]RQDU×OPDV×Q×LVWHPH
o  úPNkQYDUVDVDW×ODQ×QD\×SV×]ELUPLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLLVWHPHVHoLPOLNKDNODU×QGDQELULQLNXOODQDELOLU6DW×F×WNHWLFLQLQWHUFLKHWWLùLEXWDOHEL
\HULQHJHWLUPHNOH\NPOGU
 hFUHWVL] RQDU×P YH\D PDO×Q D\×SV×] PLVOL LOH GHùLüWLULOPHVL KDNODU× UHWLFL
YH\DLWKDODWo×\DNDUü×GDNXOODQ×ODELOLU%XI×NUDGDNLKDNODU×Q\HULQHJHWLULOPHVL NRQXVXQGD VDW×F× UHWLFL YH LWKDODWo× PWHVHOVLOHQ VRUXPOXGXU hUHWLFL
YH\D LWKDODWo× PDO×Q NHQGLVL WDUDI×QGDQ SL\DVD\D VUOPHVLQGHQ VRQUD
D\×E×QGRùGXùXQXLVSDWHWWLùLWDNGLUGHVRUXPOXWXWXOPD]
 hFUHWVL]RQDU×PYH\DPDO×QD\×SV×]PLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLQVDW×F×LoLQRUDQW×V×]JoONOHULEHUDEHULQGHJHWLUHFHNROPDV×KkOLQGHWNHWLFLV|]OHüPHGHQ
G|QPHYH\DD\×SRUDQ×QGDEHGHOGHQLQGLULPKDNODU×QGDQELULQLNXOODQDELOLU
2UDQW×V×]O×ù×QWD\LQLQGHPDO×QD\×SV×]GHùHULD\×E×Q|QHPLYHGLùHUVHoLPOLN
KDNODUD EDüYXUPDQ×Q WNHWLFL Do×V×QGDQ VRUXQ WHüNLO HGLS HWPH\HFHùL JLEL
KXVXVODUGLNNDWHDO×Q×U
 hFUHWVL]RQDU×PYH\DPDO×QD\×SV×]PLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLKDNODU×QGDQELULQLQ VHoLOPHVL GXUXPXQGD EX WDOHELQ VDW×F×\D UHWLFL\H YH\D LWKDODWo×\D
\|QHOWLOPHVLQGHQ LWLEDUHQ D]DPL N×UN EHü Lü JQ LoLQGH \HULQH JHWLULOPHVL
]RUXQOXGXU$QFDNEX.DQXQXQҋLQFLPDGGHVLX\DU×QFDo×NDU×ODQ\|QHWPHOLNHNLOLVWHGH\HUDODQPDOODUDLOLüNLQWNHWLFLQLQFUHWVL]RQDU×PWDOHEL
\|QHWPHOLNWHEHOLUOHQHQD]DPLWDPLUVUHVLLoLQGH\HULQHJHWLULOLU$NVLKkOGH
WNHWLFLGLùHUVHoLPOLNKDNODU×Q×NXOODQPDNWDVHUEHVWWLU
 7NHWLFLQLQV|]OHüPHGHQG|QPHYH\DD\×SRUDQ×QGDEHGHOGHQLQGLULPKDNN×Q×VHoWLùLGXUXPODUGD|GHPLüROGXùXEHGHOLQWPYH\DEHGHOGHQ\DS×ODQ
LQGLULPWXWDU×GHUKkOWNHWLFL\HLDGHHGLOLU
 6HoLPOLNKDNODU×QNXOODQ×OPDV×QHGHQL\OHRUWD\Do×NDQWPPDVUDIODUWNHWLFLQLQVHoWLùLKDNN×\HULQHJHWLUHQWDUDIoDNDUü×ODQ×U7NHWLFLEXVHoLPOLNKDNODU×QGDQELULLOHELUOLNWHWDULKOLYHVD\×O×7UN%RUoODU.DQXQX
KNPOHULX\DU×QFDWD]PLQDWGDWDOHSHGHELOLU
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Tüketici Koruma

 7NHWLFLOHUüLNk\HWYHLWLUD]ODU×NRQXVXQGDNLEDüYXUXODU×Q×7NHWLFL0DKNH
PHOHULQHYH\D7NHWLFL+DNHP+H\HWOHULQH\DSDELOLUOHU
 *DUDQWLNDSVDP×QGDNLUQOHULQDU×]DV×Q×QRQLüJQLoHULVLQGHJLGHULOHPHPHVLKDOLQGHUHWLFLYH\DLWKDODWo×WDUDI×QGDQPDO×QWDPLULWDPDPODQ×QFD\D
NDGDUEHQ]HU|]HOOLNOHUHVDKLSEDüNDELUPDOWNHWLFLQLQNXOODQ×P×QDWDKVLV
HGLOHFHNWLU
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ERTUĞRUL OTOMOTİV

NOYANER OTOMOTİV

GÜRSES OTOMOTİV

ÇAĞ OTOMOTİV

ATA OTOMOTİV

AKBAK OTOMOTİV

ŞİNASİ ALTINSOY OTO.

CANGARLAR OTO.

ALANSES OTOMOTİV

ALANSES OTOMOTİV

SURTAŞ OTOMOTİV

BAŞ-TAŞ OTOMOTİV

UYTUNLAR OTOMOTİV

ŞENTÜRK OTOMOTİV

İNALLAR OTOMOTİV

SÖNMEZLER OTO.

ADANA / Seyhan

ADANA / Yüreğir

AFYONKARAHİSAR

AKSARAY

ANKARA / Balgat

ANKARA / Hasköy

ANKARA / Etimesgut

ANTALYA

ANTALYA / Alanya

ANTALYA / Manavgat

AYDIN / Efeler

BALIKESİR / Bandırma

BALIKESİR / Edremit

BURSA / Osmangazi

BURSA / Nilüfer

ÇANAKKALE

Tel: (0322) 370 09 09

Tel: (0322) 429 25 25 (Pbx)

Armutlu Mevkii Yeni İzmir Yolu Sokak No:1 - Kepez

İzmir Yolu 11. Km No: 375, 16120 - Nilüfer

Yeni Yalova Yolu 5. Km. No: 397 - Osmangazi

İzmir Yolu Üzeri 2. Km. - Edremit

17 Eylül Mah. Gönen Yolu No:24/A

Ovaeymir Mah.Çine Caddesi, Muğla Karayolu Üzeri, 3.Km. No: 17, Efeler

Çevreyolu üzeri Sorgun Bulv. No:1

Güllerpınarı Mah. Keykubat Bulvarı Ticaret Lisesi Karşısı 07400

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi No. 243/1

İstanbul Yolu 12. Km. Bahçekapı Mah. 6.Cad. No:1-2 Etimesgut

İrfan Baştuğ Caddesi No. 201 - Hasköy

Mevlana Bulvarı (Konya yolu) No. 148 Çukurambar - Balgat

Konya Bulvarı Tacin Mahallesi No. 36 / Aksaray

Tel: (0286) 263 00 53 - 263 03 53

Tel: (0224) 413 66 00

Tel: (0224) 211 18 00

Tel: (0266) 373 20 20

Tel: (0266) 712 25 25

Tel: (0256) 226 45 25

Tel: (0242) 777 06 06 - 07

Tel: (0242) 515 05 15

Tel: (0242) 340 17 17

Tel: (0312) 278 22 22

Tel: (0312) 338 24 24 - 347 75 75

Tel: (0312) 378 38 38

Tel: (0382) 216 00 41

Fevzi Çakmak Mh. Atatürk Bulvarı Erkmen Kasabası No:9 Afyonkarahisar Tel: (0272) 213 80 37

Eski Ceyhan Yolu üzeri 4.km (Et Balık Kurumu Karşısı) Yüreğir

Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:610 Mersin Yolu Üzeri

1

Fax: (0286) 263 64 04

Fax: (0224) 413 64 91

Fax: (0224) 211 76 86

Fax: (0266) 373 20 20

Fax: (0266) 714 88 24

Fax: (0256) 226 45 26

Fax: (0242) 743 32 41

Fax: (0242) 515 27 40

Fax: (0242) 340 65 65

Fax: (0312) 278 17 15

Fax: (0312) 339 83 73

Fax: (0312) 220 51 51

Fax: (0382) 216 00 45

Fax: (0272) 213 26 60

Fax: (0322) 370 09 10

Fax: (0322) 429 29 19

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

TURKUAZ OTOMOTİV

ÇAVUŞOĞLU OTO.

ÖZENLER OTOMOTİV

KUBİLAY OTOMOTİV

HAYAT OTOMOTİV

CİHAN PETROL OTO.

SEYYAH OTOMOTİV

AYINTAP OTOMOTİV

ARSLANOĞLU OTO.

BOZAL OTOMOTİV

ARSLANOĞLU OTO.

MAR OTOMOTİV

NEV OTOMOTİV

COŞKUN OTOMOTİV

ELMAS OTOMOTİV

DENİZLİ

DİYARBAKIR

DÜZCE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR / Tepebaşı

GAZİANTEP

HATAY / Antakya

ISPARTA

İSKENDERUN

İSTANBUL / Samandıra

İSTANBUL / Yenibosna

İSTANBUL / Çekmeköy

İSTANBUL / Kağıthane
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KARATAŞ OTOMOTİV

ÇORUM

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi No. 2 Candere Yolu

Mimar Sinan Mah. Barbaros Cad. No. 9

Yeni Bosna Merkez Mh. Kavak Sk. No:11 D:1/4, Bahçelievler

Eyüp Sultan Mah. No:3 Samandıra, Sancaktepe

Antakya Yolu Üzeri Karapelik Mevkii 7. Km.

Antalya-Isparta Karayolu Üzeri 2.Km. 37/1 Sav Kasabası-Merkez

İskenderun Yolu Üzeri 7. Km.

Mücahitler Mh. G.Muhtar Paşa Blv. 9 Nolu Cd. No. 30 Şehitkamil

Batıkent Mahallesi, Bursa Karayolu üzeri 10. km No: 716

Tortum Yolu Üzeri 1. Km.

Ergenekon Bulvarı Kırklar Caddesi Terminal Kavşağı No. 5 Merkez

Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:535/1 Merkez

Doğanlı Köyü D-100 Karayolu Üzeri

Y.Mardin Yolu Üzeri Çarıklı Köyü Mev. M Oil Akaryakıt İst. Yanı

Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı No: 290 Merkezefendi

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarı 3. Km No: 11

Tel: (0212) 222 58 58

Tel: (0216) 643 43 43

Tel: (0212)451 19 00 (Pbx)

Tel: (0216) 311 20 18

Tel: (0326) 456 13 00

Tel: (0246) 228 70 00

Tel: (0326) 285 63 63

Tel: (0342) 323 66 66

Tel: (0222) 315 15 55

Tel: (0442) 242 31 31

Tel: (0446) 223 07 10

Tel: (0424) 281 30 26

Tel: (0380) 549 79 14 - 15 - 16

Tel: (0412) 318 24 85 - 87

Tel: (0850) 808 99 77

Tel: (0364) 333 10 52

Fax: (0212) 326 91 29

Fax: (0216) 641 86 19-20

Fax: (0212) 552 05 60

Fax: (0216) 561 02 24

Fax: (0326) 456 13 00

Fax: (0246) 228 25 55

Fax: (0326) 285 63 70

Fax: (0342) 323 59 59

Fax: (0222) 315 15 64

Fax: (0442) 242 26 36

Fax: (0446) 223 07 13

Fax: (0424) 281 27 16

Fax: (0380) 549 79 60

Fax: (0412) 318 24 34

Fax: (0850) 221 04 03

Fax: (0364) 235 00 97

ERDEMİR OTO.

ERK OTOMOTİV

HUNKO OTOMOTİV

KAYNAK OTOMOTİV

MASLAK OTOMOTİV

UÇAR OTOMOTİV

ODAK OTOMOTİV

YÜKSEL İŞ OTOMOTİV

Hunko OTOMOTİV

İLYAS ŞEN OTOMOTİV

PODYUM OTOMOTİV

CİHAN OTOMOTİV

HB İNOTO OTOMOTİV

FERTAN OTOMOTİV

ÖNTUR OTOMOTİV

KARSEÇ OTOMOTİV

İSTANBUL / Avcılar

İSTANBUL /Bayrampaşa

İSTANBUL / Maltepe

İSTANBUL /Ümraniye

İSTANBUL /Maslak

İSTANBUL /Üsküdar

İSTANBUL /Zeytinburnu

İZMİR / Bayraklı

İZMİR / Gaziemir

İZMİR / Karşıyaka

KAHRAMANMARAŞ

KARS

KAYSERİ

KOCAELİ / İzmit

KONYA

KÜTAHYA

Eskişehir karayolu üzeri 3. Km No:54 43100 Kütahya

Fevzi Çakmak Mah Ankara Cad No. 198

Sanayi Mah. Nazar Sk. No:18

Osman Kavuncu Bulvarı, Anbar Mah. Ankara Yolu No.566

Karacaören Mevkii Çevre Yolu Üzeri

Barbaros Mah. Batı Çevre Yolu No:62/A Onikişubat

Anadolu Caddesi No. 604 Karşıyaka

Binbaşı Reşatbey, Akçay Cad. No:47, Gaziemir

Anadolu Caddesi No. 29-31

Cevizlibağ Maltepe Mh. Londra Asfaltı Cd. No.40/A Zeytinburnu

Altunizade, Kısıklı Caddesi No. 73

Dereboyu Caddesi No. 303 Kat. 2

Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Saﬁr Sok. No.5, Dudullu

E5 Yanyol, Girne Mah. Doğuşkent Cad. No.3

Kartaltepe Mahallesi 67. Sokak No.2

E5 Londra Asfaltı Haramidere Sanayi Sitesi D-1 Blok No. 206

Tel: (0274) 225 15 50

Tel: (0332) 236 66 66 - 236 55 55

Tel: (0262) 335 56 00

Tel: (0352) 311 51 11

Tel: (0474) 213 52 03

Tel: (0344) 234 14 14

Tel: (0232) 398 03 98

Tel: (0232) 423 44 23

Tel: (0232) 498 88 00

Tel: (0212) 449 13 33

Tel: (0216) 422 30 40

Tel: (0212) 276 38 60

Tel: (0216) 540 80 80

Tel: (0216) 417 92 92

Tel: (0212) 616 44 00 (Pbx)

Tel: (0212) 422 85 05
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Fax: (0274) 225 15 52

Fax: (0332) 233 59 05

Fax: (0262) 335 56 62

Fax: (0352) 311 33 66

Fax: (0474) 213 52 10

Fax: (0344) 234 51 01

Fax: (0232) 398 03 88

Fax: (0232) 423 44 23

Fax: (0232) 486 04 03

Fax: (0212) 482 66 55

Fax: (0216) 422 30 37

Fax: (0212) 276 38 69

Fax: (0216) 449 32 50

Fax: (0216) 388 83 55

Fax: (0212) 563 81 81

Fax: (0212) 422 85 08

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

KASIM TUĞMANER OTO.

DERYA OTOMOTİV

DERYA OTOMOTİV

İLYAS ŞEN OTOMOTİV

ACARLAR OTOMOTİV

ATEŞ OTOMOTİV

METELER OTOMOTİV

FERHAT OTMOTİV

KAMER OTOMOTİV

İN OTO OTOMOTİV

HARMANİŞ OTOMOTİV

ATMAŞ OTOMOTİV

GENÇLER OTOMOTİV

ÇAKIRLAR OTOMOTİV

ÇİFTÇİOĞLU OTOMOTİV

MARDİN

MERSİN/ Mezitli

MERSİN/ Anamur

MUĞLA / Bodrum

MUĞLA / Fethiye

ORDU

RİZE

SAKARYA

SAMSUN / Kutlukent

SİVAS

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ / Çorlu

TEKİRDAĞ

TRABZON

UŞAK
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ŞAMPİYON OTOMOTİV

MALATYA

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

Fevzi Çakmak Mah.Gazi Bulvarı, No. 86/A

Kaşüstü Mevki, Şana

Değirmenaltı Mahallesi istanbul Yolu 4. Km.

İstanbul Yolu E-5 üzeri, Önerler Kavşağı

Akçakale Yolu Üzeri 1. Km. TMO Karşısı - Merkez

Gültepe Mahallesi Ankara Karayolu 3. Km.

Samsun-Ordu Yolu 8.Km 19 Mayıs Mh. Atatürk Blv. Kirazlık

Hanlıköy Mah. Eskişehir Cad. No. 64/1

Boğaz Mahallesi Çiftekavak Mevki

Karapınar mah. 1127 sok. No.1 Altınordu

Yarankavak Mevkii Yanıklar Köyü

Umurça Mah. Yokuşbaşı Mevkii Emin Anter Blv. No:44 Bodrum

Alparslan Türkeş Bulvarı Bahçelievler Mah. Derya Plaza İş Merkezi

Hyundai Plaza Tes. G.M.K. Bulvarı Fatih Mah. Mezitli

Kızıltepe Yolu Üzeri Havaalanı Civarı Kızıltepe

Çevre Yolu Kömür Tevzi Önü Shell İstasyon Yanı

Tel: (0276) 231 33 70 (Pbx) - 231 63 15

Tel: (0462) 341 20 40

Tel: (0282) 293 35 15 - 293 34 45

Tel: (0282) 685 44 40 - 41 - 42

Tel: (0414) 247 20 08

Tel: (0346) 226 20 00

Tel: (0362) 266 58 88

Tel: (0264) 276 91 11 - 275 62 91

Tel: (0464) 223 66 44

Tel: (0452) 666 87 87

Tel: (0252) 623 99 16

Tel: (0252) 316 94 05

Tel: (0324) 814 44 44

Tel: (0324) 359 75 00 (Pbx)

Tel: (0482) 312 09 09

Tel: (0422) 336 77 22

Fax: (0276) 231 64 07

Fax: (0462) 341 45 90

Fax: (0282) 293 35 45

Fax: (0282) 685 45 15

Fax: (0414) 247 20 11

Fax: (0346) 226 30 60

Fax: (0362) 266 68 24

Fax: (0264) 276 91 14

Fax: (0464) 223 78 87

Fax: (0452) 666 97 77

Fax: (0252) 623 99 14

Fax: (0252) 398 03 88

Fax: (0324) 816 61 75

Fax: (0324) 359 75 09

Fax: (0482) 312 33 00

Fax: (0422) 336 83 36

ONURLU OTOMOTİV

SİMGE OTOMOTİV

OTOTÜRK TİC.LTD.

YALOVA

ZONGULDAK

KKTC / Lefkoşa

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı No. 206 Haspolat/Lefkoşa

K.Ereğli, Müftü Mahallesi Çetin Apatay Bulvarı No. 16

Yalova-lzmit Yolu 8. Km.

İpek Yolu Üzeri 4. Km.

Hyundai resmi web sitesini (www.hyundai.com.tr) ziyaret ediniz.

AHSEN OTOMOTİV

VAN

Fax: (0392) 223 58 95

Fax: (0372) 322 90 20

Fax: (0226) 351 42 10

Fax: (0432) 217 53 63

5

01 Ekim 2020 tarihinde geçerli olan Hyundai Yetkili Servis listesidir.

Tel: (0392) 444 90 09

Tel: (0372) 322 90 70 (5 Hat)

Tel: (0226) 351 73 06 - 351 42 19

Tel: (0432) 217 94 94

HYUNDAI Yetkili Servis Listesi

