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TANITMA VE 
KULLANMA KILAVUZU

Çal›flt›rma
Bak›m
Teknik özellikler

Bu Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay›n tari-
hinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün
gelifltirme politikas› do€rultusunda, herhangi bir zamanda de€ifliklik yapma
hakk›n› sakl› tutar. Yayın tarihinden sonra kitapçık üzerinde yapılabilecek
güncellemeler için lütfen www.hyundai.com.tr sitesini ziyaret ediniz.” 

Bu Kullanım Kılavuzu, bu aracın tüm modelleri için geçerlidir ve opsiyonel ve
standart donan›mlar›n aç›klama ve tan›mlar›n› içermektedir. Sonuç olarak,
arac›n›zda bulunmayan baz› özellikler bu k›lavuzda, aç›klanm›fl olabilir.

Kullanım klavuzlarının genel nitelikte olması sebebiyle, aracınızın teknik özel-
likleri yönünden, araç satın alırken tarafınıza verilen tip onayı (AT uygunluk
belgeleri) esas alınmalıdır.
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Hyundai’nizde herhangi bir flekilde tadilat yap›lmamal›d›r. Bu tür modifikasyonlar Hyundai’nizin perfor-
mans›n›, güvenli€ini ve dayan›kl›l›€›n› olumsuz yönde etkileyebilir ve buna ek olarak, arac›n s›n›rl› ga-
ranti flartlar›n› ihlal edebilir. Baz› modifikasyonlar ayn› zamanda Ulaflt›rma Bakanl›€› ve ülkenizdeki
di€er devlet kurumlar›n›n belirledi€i yönetmelikleri de ihlal edebilir.

Arac›n›z elektronik yak›t enjeksiyonu ve di€er elektronik parçalar ile donat›lm›flt›r. Uygun tak›lma-
m›fl/ayarlanmam›fl cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi mümkündür. Bu nedenle, böyle bir
cihaz takmay› düflündü€ünüzde, radyo imalatç› firma talimat›na dikkatle uyman›z veya al›nacak ön-
lemler veya özel talimatlar aç›s›ndan bir Hyundai yetkili servisine baflvurman›z› öneririz. .

D‹KKAT: ARACINIZDA TAD‹LAT YAPILMASI

ALICI-VER‹C‹ RADYO C‹HAZI VEYA MOB‹L (CEP) TELEFON MONTAJI
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Bu k›lavuzda, UYARI, D‹KKAT ve NOT bafll›klar› alt›nda baz› bilgilere yer verilmektedir.

Bu bafll›klar, afla€›daki anlamlarda kullan›lmaktad›r:

] NOT
Bu bafll›k alt›nda, ilgili ve yararl› bilgiler sunulmaktad›r.

EMN‹YET VE ARAÇ HASARI UYARILARI

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

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

Hyundai’yi seçti€iniz için teflekkür ederiz. Say›lar› giderek artan seçkin Hyundai sürücüleri aras›na kat›lman›zdan büyük k›vanç
duymaktay›z. Bütün Hyundai araçlar›n›n ileri mühendislik ve yüksek kaliteli üretiminden büyük bir gurur duymaktay›z.

Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu’nuz, size yeni Hyundai arac›n›z›n özelliklerini ve çal›flmas›n› tan›tmaktad›r. Bunu dikkatle okuman›z›
öneririz, çünkü içindeki bilgiler yeni araçtan duyaca€›n›z memnuniyete büyük ölçüde katk›da bulunacakt›r.

Üretici ayr›ca arac›n›z›n bütün servis ve bak›mlar›n›n Hyundai yetkili servisi taraf›ndan gerçeklefltirilmesini önermektedir. Hyundai
servisleri üstün kalitede servis ve bak›m sa€laman›n yan› s›ra, gereksinim duyulabilecek di€er yard›m ve bak›mlar› da sa€laya-
caklard›r.

HYUNDAI ASSAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.fi.

Not: Daha sonraki araç sahiplerinin de yer alan bilgilere gereksinim duyacaklar› göz önünde bulundurularak, arac›n›z› satt›€›n›zda,
lütfen içinde Tan›tma ve Kullanma K›lavuzunu da içinde b›rak›n›z.

Telif Hakk› 2012 Hyundai Motor Company’e aittir. Her hakk› sakl›d›r. Bu yay›n›n herhangi bir k›sm› önceden Hyundai’nin yaz›l› izni
olmaks›z›n ço€alt›lamaz, bilgi eriflim sistemine yüklenemez veya herhangi bir baflka flekilde bir baflka yere aktar›lamaz.

KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.

DİKKAT
Hyundai teknik özelliklerine uymayan kalitesi kötü yak›t ve ya€lar›n kullan›lmas› ciddi motor ve flanz›man hasarlar›na neden
olabilir.  Bu nedenle mutlaka Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu Araç Teknik Özellikleri Sayfa 8-4 ile listelenen özelliklere uygun
yak›t ve ya€lar kullanmal›s›n›z.
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A010000AHM

Arac›n›zdan en ileri derecede sürüfl keyfi
alman›za yard›mc› olmak istiyoruz.
Tan›tma ve Kullanma K›lavuzunuz size
birçok yönden yard›mc› olabilir. Tüm
k›lavuzu okuman›z› önemle tavsiye eder-
iz. Ölüm veya yaralanma olas›l›€›n› en
düflük seviyeye indirmek için k›lavuzdaki
UYARI ve D‹KKAT bölümlerini mutlaka
okumal›s›n›z. 
Bu k›lavuzda, resimlerle desteklenen
metinler sayesinde arac›n›zdan nas›l
keyif alaca€›n›z anlat›lm›flt›r. K›lavuzu-
nuzu okuyarak özellikleri, önemli emniyet
bilgilerini ve de€iflik yol koflullar›nda
sürüfl ipuçlar›n› ö€renirsiniz.
K›lavuzun genel plan› ‹çindekiler tablo-
sunda verilmifltir. Özel bir konu veya özel
bir bölüm ile ilgileniyorsan›z fihristi kul-
lan›n›z; fihrist, k›lavuzunuzdaki tüm bilgi-
lerin alfabetik bir listesini verir.
Bölümler : Bu k›lavuzun sekiz bölümü ve
bir fihristi vard›r. Her bölüm içindekilerin
k›sa bir listesi ile bafllar, böylece bir ba-
k›flta istedi€iniz bilginin o bölümde olup
olmad›€›n› anlayabilirsiniz.

Bu k›lavuzda de€iflik UYARI’lar, D‹K-
KAT’ler ve NOT’lar bulacaks›n›z. Bunlar
sizin kiflisel emniyetinizi art›rmak için
haz›rlanm›flt›r. Bu UYARI’lar, D‹KKAT’ler
ve NOT’larda verilen tüm prosedür ve
önerileri dikkatle okumal› ve bunlara
uymal›s›n›z.

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

Benzinli motor
A020101AFD

Kurflunsuz
Avrupa için

En iyi araç performans› için RON (Oktan
say›s›) 95 oktan de€erli / AKI (Vuruntu
önleme indeksi) 91 de€erli ya da daha
yüksek de€erli kurflunsuz benzin kullan-
man›z› tavsiye ederiz. 
RON 91-94/AKI 87~90 oktan de€erli
kurflunsuz benzin de kullanabilirsiniz
ancak bu benzin arac›n performans›nda
hafif bir düflmeye neden olabilir.

Avrupa hariç

Yeni arac›n›z sadece RON (Araflt›rma
Oktan Say›s›) 91/AKI (Vuruntu önleme
indeksi) 87 oktan veya daha yüksek
oktan kurflunsuz benzin kullan›lacak flek-
ilde tasarlanm›flt›r.

Yeni arac›n›z, KURfiUNSUZ BENZ‹N ile
azami performans elde edilecek ve ayn›
zamanda egzoz emisyonunu ve bujilerin
ar›zalanmas›n› en alt seviyeye indirecek
flekilde tasarlanm›flt›r.

BU KILAVUZUN KULLANIMI

UYARI 
Bir UYARI, e€er uyulmazsa zarar,
ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlan-
abilecek bir durumu belirtir.

DİKKAT
Bir D‹KKAT, e€er buna uyulmazsa
arac›n›z›n hasar görmesiyle sonuç-
lanabilecek bir durumu belirtir.

YAKIT GEREKS‹N‹MLER‹
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A020102APB

Kurflunlu Benzin (varsa)
Baz› ülkelerde, Hyundai’niz kurflunlu
benzin kullan›m›na uygun olarak dizayn
edilmifltir. Kurşunlu benzin kullanmayı
düşündüğünüzde, Hyundai aracınızda
kurşunlu benzin kullanımının mümkün
olup olmadığı konusunda HYUNDAI yet-
kili servisine başvurmanızı öneririz.
Kurflunlu benzinin oktan oran› kurflunsuz
benzinin oktan oran› ile ayn›d›r.

A020103APB

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

hol (Baz› ülkelerde kurflunlu benzin
kullanmak üzere tasarlanm›fl araçlar
hariç).

DİKKAT
ASLA KURfiUNLU BENZ‹N KUL-
LANMAYINIZ. Kurflunlu benzin kul-
lan›m› katalitik konvertör için
zararl›d›r ve motor kontrol sistemi-
nin oksijen sensörüne hasar ver-
erek emisyon kontrolünü etkiler.
Yak›t deposuna asla belirtilenden
baflka bir yak›t sistemi temizleme
maddesi eklemeyiniz (Detaylar için
HYUNDAI yetkili servisine başvur-
manızı öneririz).

UYARI 
• Yak›t al›rken pompa otomatik

olarak durduktan sonra daha faz-
la doldurmaya çal›flmay›n›z.

• Bir kaza durumunda yak›t s›z›n-
t›s›n› önlemek için daima depo
kapa€›n›n emniyetli flekilde kapa-
t›ld›€›n› kontrol ediniz.

DİKKAT
Asla Metanol içeren gasohol kullan-
may›n›z. Sürüflü zay›flatan herhangi
bir gasohol ürününün kullan›m›na
son veriniz.
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A020104AEN

MTBE’nin kullan›lmas›
HYUNDAI olarak biz, hacmen %15,0’dan
fazla (Oksijen içeri€i a€›rl›€›n %2,7’si)
MTBE (Metil Tetri Butil Eter) içeren
yak›tlar›n arac›n›zda kullan›lmamas›n›
öneririz.
Hacmen %15,0’dan fazla (Oksijen içeri€i
a€›rl›€›n %2,7’si) MTBE içeren yak›t araç
performans›n› düflürebilir ve buhar t›kan-
mas›na veya zor çal›flmaya neden ola-
bilir. 

A020105APA

Metanol Kullanmay›n›z
‹çinde metanol (odun alkolü) bulunan
yak›tlar› arac›n›zda kullanmaman›z gere-
kir. Bu tür yak›t araç performans›n› dü-
flürür ve yak›t sistemi parçalar›n›n hasar
görmesine yol açar.

A020106AEN

Daha temiz hava için benzin
HYUNDAI, daha temiz havaya katk›
amac›yla , motorda birikinti oluflumunu
önlemeye yard›mc› olan deterjan katk›l›
yak›t  kullanman›z› önermektedir. Bu tür
benzinler motorun daha temiz çal›flma-
s›na ve Emisyon Kontrol Sistemi perfor-
mans›n›n artmas›na katk›da bulunurlar.

A020107AUN

Yabanc› ülkelerde kullan›m
Hyundai'nizi yabanc› ülkelerde kullana-
caksan›z, afla€›daki durumlara dikkat
ediniz:
• Yönetmelik ve sigorta ile ilgili bütün

kurallar› yerine getiriniz.
• Arac›n›z için uygun yak›t temin ede-

bilece€inizden emin olunuz.

Dizel Motor
A020201AHM

Dizel yak›t
Dizel motor sadece ticari olarak bulunan
ve EN 590 veya buna denk bir standarda
uygun dizel yak›t› ile çal›flt›r›lmal›d›r.  (EN
"Avrupa Normu" k›saltmas›d›r). Deniz
motoru dizel yak›t›, ›s›tma ya€lar› veya
onaylanmam›fl yak›t katk›lar› kullanma-
y›nız. Bunlar motor ve yak›t sisteminde
afl›nmay› artt›r›r. Onaylanmam›fl yak›tla-
r›n ve/veya yak›t katk›lar›n›n kullan›m›
garanti haklar›n›z›n s›n›rlanmas›yla so-
nuçlan›r. 

DİKKAT
Yeni arac›n›z›n S›n›rl› Garantisi,
metanol veya hacmen %15,0’dan
fazla (Oksijen içeri€i a€›rl›€›n
%2,7’si) MTBE (Metil Tetri Butil
Eter) içeren yak›tlar›n kullan›m› ne-
deniyle yak›t sisteminde oluflan
hasarlar› ve performans problem-
lerini kapsama-yabilir.

DİKKAT
Hyundai’nizin garantisi, metanol
veya içinde metanol bulunan yak›t
kullan›m› nedeniyle ortaya ç›kan
yak›t sistemi hasarlar›n› ve perfor-
mans sorunlar›n› kapsam›yor ola-
bilir.
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Hyundai arac›n›zda setan numaras› 52
ile 54 aras› olan dizel yak›t› kullan›l›r.  ‹ki
tip dizel yak›t› varsa, afla€›da verilen
s›cakl›k koflullar›na uygun yaz ve k›fl ya-
k›t› kullan›n›z.
• 5°C üzeri …. Yaz tipi dizel yak›t.
• 5°C alt› …. K›fl tipi dizel yak›t.

Yak›t deposundaki yak›t seviyesini dikka-
tle takip ediniz: Yanl›fl yak›t kullan›m›
nedeniyle motor durursa, yeniden çal›fl-
t›rma için yak›t devresi tamamen bo-
flalt›lmal›d›r.

A020202AUN

Bio-dizel
Ticari olarak sat›lan ve %5’ten fazla biyo-
dizel içermeyen, genel olarak "B5 bi-yo-
dizel" olarak bilinen Dizel harmanlar›, EN
14214 veya buna denk standartlar›
karfl›l›yorsa arac›n›zda kullan›labilir. (EN
"Avrupa Normu" k›saltmas›d›r). Kolza
metil ester (RME), ya€ asidi metil ester
(FAME), bitkisel ya€ metil ester (VME)
vb. yap›lan %5’i aflan biyoyak›tlar veya
%5’i aflan oranda dizelin biyodizelle
kar›flt›r›lmas› motor ve yak›t sisteminde
daha fazla afl›nmaya veya hasara neden
olur. Onaylanmam›fl yak›tlar›n kullan›-
m›ndan kaynaklanan afl›nma veya hasar
nedeniyle parça de€iflimi veya tamiri
arac›n›z›n üretici garantisi kapsam›nda
de€ildir.

A030000AUN

Özel bir rodaj sürecine gerek yoktur.  ‹lk
1.000 km’de birkaç basit önlemi takip ed-
erek arac›n›z›n performans›n›, ekonomi-
sini ve ömrünü uzatabilirsiniz.
• Motoru zorlamay›n›z.
• Sürüfl s›ras›nda, motor devrini (daki-

kada devir say›s›) 2.000 d/dak ile
4.000 d/dak aras›nda tutunuz.

• Uzun süre ayn› h›zda gitmeyiniz; ya
h›zlan›n ya da yavafllay›n›z. Motorun
aç›lmas› için de€iflken motor devrine
ihtiyaç vard›r.

• Frenlerin düzgün flekilde oturmas›
için, acil durumlar d›fl›nda, ani durufl-
lardan kaç›n›n›z.

• Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan
daha fazla rölantide çal›flt›rmay›n›z.

• ‹lk 2.000 km s›ras›nda römork çekme-
yiniz.

DİKKAT
• Yak›t deposu içine benzin veya su

girmemesine dikkat ediniz. Aksi
taktirde, enjeksiyon pompas› ar›-
zas› ve motor hasar›na karfl›
önlem için depo tahliye edilmeli
ve yak›t hatlar›nda hava alma iflle-
mi yap›lmal›d›r. 

• K›fl›n donmadan dolay› meydana
gelen olaylar› azaltmak için, hava
s›cakl›€› -10°C’nin alt›na düflerse,
yak›ta parafin ya€› kat›labilir.
Parafin ya€› %20 oran›n›n üze-
rinde kat›lmamal›d›r.

DİKKAT
• İster dizel, ister B5 biyodizel ol-

sun, petrol endüstrisinin en son
şartnamesine uymayan herhangi
bir yakıtı asla kullanmayınız.

• Araç üreticisinin onaylamad›€›
veya önermedi€i herhangi bir
yak›t katk›s›n› asla kullanmay›n›z.

ARACIN RODAJ ‹fiLEM‹
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GÖSTERGE PANEL‹ ÜZER‹NDEK‹ UYARI SEMBOLLER‹

Kap› ve Bagaj kapa€› durum
göstergesi*

Emniyet kemeri uyar› lambas›

Uzun far gösterge ›fl›€›

K›sa far gösterge ›fl›€›

Sinyal lambas› göstergesi

Ön sis lambas› göstergesi*

Arka Sis Lambas› göstergesi*

ABS uyar› ›fl›€›*

El freni ve Fren hidroli€i seviyesi
uyar› ›fl›€›

Motor ya€› bas›nç uyar› ›fl›€›

Akü uyar› ›fl›€›

ESC göstergesi*

ESC OFF göstergesi*

Ar›za göstergesi*

Hava yast›€› uyar› ›fl›€›*

Immobilizer gösterge ıfl›€›*

Düflük yak›t seviyesi uyar› ›fl›€›

Ön ›s›tma göstergesi 
(Sadece dizel araç)

Yak›t filtresi uyar› ›fl›€› 
(Sadece Dizel araç)

Elektrik motorlu direksiyon
(EPS) sistemi uyar› lambas›*

h Daha detayl› aç›klamalar için Bölüm
4’teki “Gösterge Paneli”ne bak›n›z.

* : varsa

Düşük lastik basıncı ve 
arıza göstergesi

Düflük lastik bas›nc› konum
göstergesi*

Kap› aç›k uyar› ›fl›€›*

Bagaj kapa€› aç›k uyar› ›fl›€›*

O/D OFF (KAPALI) Göstergesi*O/D
OFF
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Bir bak›flta arac›n›z
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‹Ç GÖRÜNÜfi

1. Kap› kilitleme/kilit açma tuflu........... 4-10

2. D›fl dikiz aynas› katlama tuflu*........ 4-33

3. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu*.......... 4-32

4. Otomatik cam kilit dü€mesi*............ 4-17

5. Otomatik cam tuflu*......................... 4-14

6. Havaland›rma.................................. 4-66

7. Far yükseklik ayar sistemi*.............. 4-55

8. ESP OFF tuflu* ............................... 5-20

9. Gösterge paneli ayd›nlatmas›

kontrol dü€mesi* ............................. 4-36

10. Direksiyon Simidi Yat›rma kolu* ...... 4-28

11. Sigorta Kutusu................................. 7-60

12. Kaput Açma Kolu ............................ 4-19

13. Debriyaj pedal›*................................. 5-8

14. Fren pedal› ...................................... 5-15

15. Gaz pedal›......................................... 5-5

16. Yak›t dolum kapa€› açma kolu ........ 4-21

17. ISG tuşu ..........................................5-13

* : varsa

OPB002001

B010000APB
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GÖSTERGE PANEL‹NE GENEL BAKIfi

1. Gösterge grubu ............................... 4-34

2. Far kontrolü / Dönüfl sinyalleri ........ 4-52

3. Silecekler/Cam y›kama ................... 4-57

4. Uzaktan Kumandal› Kontrol* .......... 4-89

5. Korna............................................... 4-29

6. Sürücü ön hava yast›€›*.................. 3-39

7. Direksiyon ....................................... 4-28

8. Kontak anahtar›................................. 5-4

9. Çoklu gösterge*............................... 4-47

10. Dörtlü flaflör dü€mesi ...................... 4-51

11. Yol bilgisayar› dü€mesi* .................. 4-48

12. Radyo/CD Çalar .............................. 4-95

13. Klima kontrol sistemi*...................... 4-64

14. Çok amaçl› kutu .............................. 4-82

15. Çakmak ........................................... 4-84

16. Koltuk Is›t›c›* ..................................... 3-7

17. Aux, USB ve i-Pod giriflleri*............. 4-91

18. Vites kolu........................................... 5-7

19. El freni Kolu..................................... 5-16

20. Yolcu ön hava yast›€›*..................... 3-39

21. Torpido Gözü................................... 4-81

* : varsa

OPB002002

B020000APB
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MOTOR BÖLÜMÜ

1. Motor so€utma suyu genleflme 

tank›............................................... 7-32

2. Motor ya€› dolum kapa€› .............. 7-30

3. Fren/Debriyaj hidroli€i deposu....... 7-34

4. Hava filtresi ................................... 7-39

5. Sigorta Kutusu............................... 7-62

6. Pozitif akü terminali ....................... 7-46

7. Negatif akü terminali ..................... 7-46

8. Ön cam y›kama suyu haznesi....... 7-37

9. Radyatör kapa€› ............................ 7-33

10. Motor ya€› çubu€u ........................ 7-30

11. Otomatik flanz›man çubu€u* ......... 7-35

* : varsa

B030000APB

nn Benzinli Motor

OPB002003

h Araçtaki gerçek motor bölmesi flekildekinden farkl› olabilir.
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OPB072001

1. Motor so€utma suyu genleflme 

tank›............................................... 7-32

2. Motor ya€› dolum kapa€› .............. 7-30

3. Fren/Debriyaj hidroli€i deposu....... 7-34

4. Hava filtresi ................................... 7-39

5. Sigorta Kutusu............................... 7-61

6. Pozitif akü terminali ....................... 7-46

7. Negatif akü terminali ..................... 7-46

8. Ön cam y›kama suyu haznesi....... 7-37

9. Radyatör kapa€› ............................ 7-33

10. Motor ya€› çubu€u ........................ 7-30

11. Yak›t filtresi .................................... 7-38

n Dizel Motor

h Araçtaki gerçek motor bölmesi flekildekinden farkl› olabilir.
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Koltuk / 3-2

Emniyet kemerleri / 3-13

Çocuk emniyet sistemi / 3-24

‹lave güvenlik sistemi (hava yast›€›) / 3-33

Arac›n›z›n güvenlik sistemi
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C010000APB

Ön koltuk
(1) ‹leri ve geri
(2) Koltuk s›rt aç›s›
(3) Koltuk yükseklik ayar› (Sürücü

koltu€u)*
(4) Koltuk bafll›€›
(5) Sürgülü koltuk (Sadece 3 kap›l›

araç)*
(6) Koltuk dayana€› (Sürücü koltu€u)*
(7) Koltuk ›s›t›c›*

Arka koltuklar
(8) Bafll›k (Yanlar ve/veya orta*)
(9) Koltuk katlama

* : varsa

KOLTUKLAR

OPB039001
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UYARI - Sürücü koltu€u
• Araç hareket halinde iken, hiçbir

zaman koltu€u ayarlamaya çal›fl-
may›n›z. Bu durum, araç hakimi-
yetini kaybetmenize neden olur
ve ölüm, ciddi yaralanma ve ha-
sar ile sonuçlanabilecek bir kaza-
ya yol açabilirsiniz.

• Koltuk s›rt›n›n normal pozisyonu-
nu herhangi bir fleyin etkilemesi-
ne izin vermeyiniz. Eflyalar› kol-
tuk s›rt›na dayal› olarak yerlefltir-
mek veya koltuk s›rt›n›n düzgün-
ce kilitlenmesini baflka bir flekilde
engellemek, ani durufllarda veya
çarp›flmalarda ciddi veya ölümcül
yaralanmaya neden olabilir.

• Arac›n›z› daima koltu€unuz dik
pozisyonda ve emniyet kemerini-
zin kucak bölümü basene tam
oturmufl flekilde sürünüz. Bu, bir
kaza durumunda sizi koruyacak
en iyi pozisyondur.

• Gereksiz ve muhtemelen fliddetli
hava yast›€› yaralanmalar›n› ön-
lemek için, daima araca rahatça
kumanda edebilece€iniz flekilde
direksiyondan mümkün oldu€u
kadar geride oturunuz. Gö€sünü-
zün direksiyondan en az 250 mm
uzakta olmas› önerilir.

UYARI - Koltu€u 
diklefltirme

Koltu€u dik pozisyonuna getirir-
ken, s›rt k›sm›n› tutunuz ve yavaflça
pozisyona getirin ve koltuk etra-
f›nda kimsenin bulunmad›€›ndan
emin olunuz. Koltuk tutulmadan ve
kontrolsüz olarak diklefltirilirse,
koltu€un arkas› ileri f›rlayabilir ve
çarpt›€› kiflinin yaralanmas›na ne-
den olabilir.

UYARI - Bafl›bofl duran
nesneler

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

UYARI - Sürücünün ön
koltuktaki yolcu 
sorumlulu€u

Araçta ön koltuk yat›r›lm›fl flekilde
gitmek, bir kaza durumunda ciddi
veya ölümcül yaralanmaya neden
olabilir. Bir kaza an›nda e€er ön
koltuk yat›r›lm›fl durumdaysa, otu-
ran kiflinin baseni emniyet kemeri-
nin kucak bölümünün alt›ndan ka-
yarak korumas›z kar›n bölgesine
afl›r› kuvvet uygulayabilir. Ciddi ve-
ya ölümcül iç yaralanmalar olufla-
bilir. Sürücü, araç hareket halindey-
ken koltu€unu dik durumda tutmas›
için öndeki yolcuyu uyarmal›d›r.
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Ön koltuk ayar›
C010101AHM

‹leri ve geri
Koltu€u ileri ve geri hareket ettirmek için:
1. Koltuk kayd›rma ayar kolunu yukar›

çekiniz ve tutunuz.
2. Koltu€u istedi€iniz pozisyona kayd›r›-

n›z.
3. Kolu b›rak›n ve koltu€un yerine kilit-

lendi€inden emin olunuz.
Koltu€u hareket etmeden önce ayarlay›n
ve kolu kullanmadan ileri geri hareket ett-
irmeye çal›flarak koltu€un emniyetli flek-
ilde kilitlendi€inden emin olunuz. Koltuk
hareket ederse, düzgün flekilde kilitlen-
memifl demektir.

OPB039002

UYARI
Koltu€u ayarlad›ktan sonra, güven-
li bir flekilde kilitlenmifl olup olma-
d›€›n› kontrol etmek için, koltu€u
kilit açma kolunu kullanmadan öne
veya arkaya do€ru hareket ettirme-
yi deneyiniz. Sürücü koltu€unun
ani veya beklenmeyen hareketi
arac›n kontrolünü kaybetmenize ve
bir kazaya neden olabilir.

(Devam ediyor)
• Koltuk s›rtl›€›n› dik konuma getir-

di€iniz zaman, bunu öne ve arka-
ya do€ru iterek emniyetli bir fle-
kilde kilitlendi€ini kontrol ediniz.

UYARI - Arka koltuk
s›rtl›klar›

• Arka koltuk s›rtl›€› mutlaka gü-
venli bir flekilde kilitlenmelidir.
Böyle yap›lmazsa, bir ani durufl
veya çarp›flma s›ras›nda yolcular
ve eflyalar ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olacak flekilde
öne do€ru f›rlayabilir. 

• Bagaj ve di€er yükler, bagaj bö-
lümüne yatay olarak yerlefltiril-
melidir. Eflyalar büyük, a€›r veya
mutlaka istiflenecek ise, bunlar
mutlaka emniyet alt›na al›nmal›-
d›r. Yükler hiçbir zaman koltuk
s›rtl›klar›ndan daha yükse€e istif-
lenmemelidir. Bu uyar›lara uyul-
mad›€› takdirde, bir ani durufl,
çarp›flma veya takla atma s›ra-
s›nda ciddi yaralanmalara veya
ölüme neden olunabilir.

• Araç hareket halinde iken, hiçbir
yolcu yük bölümünde oturmamal›
veya koltuk s›rtl›klar› katlanm›fl
flekilde yatmamal›d›r. Tüm yolcu-
lar mutlaka uygun flekilde koltuk-
lara oturmal› ve yolculuk s›ras›n-
da emniyet kemerlerini takmal›-
d›r.

(Devam ediyor)
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C010102AHM

Koltuk s›rtl›€› aç›s›
Koltuk s›rtl›€›n› yat›rmak için:
1. Hafifçe öne do€ru e€iliniz ve koltuk

s›rtl›€› yat›rma kolunu yukar› kald›r›-
n›z.

2. Dikkatle arkan›za yaslan›n›z ve koltu-
€un s›rtl›€›n› istedi€iniz pozisyona
ayarlay›n›z.

3. Kolu b›rak›n›z ve koltuk arkal›€›n›n
yerine kilitlendi€inden emin olunuz
(Koltuk arkal›€›n›n kilitlenmesi için ko-
lun orijinal konumuna dönmesi gere-
kir.).

C010103APB

Koltuk yükseklik ayar› 
(sürücü koltu€u için) (varsa)
Koltuk yüksekli€ini de€ifltirmek için, kolu
yukar› veya afla€› itiniz.
• Koltu€u alçaltmak için, kolu birkaç kez

afla€› itiniz.
• Koltu€u yükseltmek için, kolu birkaç

kez yukar› çekiniz.

C010104APB

Koltuk bafll›€›
Sürücü ve ön yolcu koltuklar›nda, otu-
ran›n güvenli€i ve rahat› için bir koltuk
bafll›€› bulunmaktad›r.
Bafll›k, sürücü ve ön yolcuya sadece
rahatl›k sa€lamakla kalmaz, bir çarp›flma
esnas›nda bafl› ve boynu korumaya da
yard›m eder.

OPB039003 OPB039004 OPA039052
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Yüksekli€i yukar› afla€› ayarlama

Koltuk bafll›€›n› yükseltmek için, istenen
konuma (1) do€ru yukar› çekiniz. Bafll›€›
alçaltmak için bafll›k deste€indeki ser-
best b›rakma tuflunu (2) bas›l› tutunuz,
bafll›€› istedi€iniz pozisyona (3) indiriniz. 

Ç›kartma

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

OPB039008

UYARI
Oturan› uygun flekilde korumak
üzere ayarlad›ktan sonra, koltuk
bafll›€›n›n konumuna kiltlendi€in-
den emin olunuz.

OPB039005

UYARI 
• Bir kaza s›ras›nda azami koruma

için, koltuk bafll›€›n›n orta k›sm›,
koltukta oturan›n bafl›n›n a€›rl›k
merkezinin yüksekli€i ile ayn›
seviyede bulunmal›d›r. Genel ola-
rak, birçok kiflinin bafl a€›rl›k
merkezi, gözlerinin üstü ile ayn›
yüksekliktedir. Ayr›ca, koltuk
bafll›€›n› mümkün oldu€unca ba-
fl›n›za yak›n olacak flekilde ayar-
lay›n›z. Bu nedenle, yolcu bafl›n›
koltuk bafll›€›ndan uzaklaflt›racak
flekilde minder kullan›m› öner-
ilmez.

• Arac› koltuk bafll›klar› sökülmüfl
durumda kullanmay›n›z. Aksi hal-
de bir kaza durumunda koltukta
oturan kifli ciddi flekilde yaralan-
abilir. Koltuk bafll›klar› ancak uy-
gun ayarlanm›fl oldu€unda boyun
yaralanmalar›na karfl› koruyabilir.

• Araç hareket halindeyken koltuk
bafll›€›n› ayarlamay›n›z.
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Aktif bafll›k (varsa)
Hareketli koltuk bafll›klar› arkadan bir darbe
esnas›nda öne ve yukar› do€ru hareket ede-
cek biçimde tasarlanm›flt›r. Bu düzenek, sü-
rücünün ve ön koltuktaki yolcunun kafas›n›n
geriye do€ru hareket etmesini engellemekte
ve böylece boyun yaralanmalar›n› önlemek-
tedir.

C010306APB

Sürgülü koltuk (Sadece 3 kap›l› araç)*
2’nci koltuk s›ras›na girmek veya buradan
d›flar› ç›kmak için, ön yolcu koltuk arkal›€›n-
daki sürgülü düzenek kolunu yukar› çekiniz.
Yolcu koltu€u katlan›r ve koltuk ileriye do€ru
kayar. Koltu€u gidebilece€i en ileri konuma
hareket ettiriniz.
‹çeri girdikten veya d›flar› ç›kt›ktan sonra,
yolcu koltu€unu geriye do€ru kayd›r›n›z ve
arkal›k yerine iyice oturuncaya kadar geriye
do€ru çekiniz. Koltu€un yerine kilitlendi€in-
den emin olunuz.

C010107AUN

Koltuk ›s›t›c› (Varsa)
So€uk havalarda ön koltuklar›n ›s›t›lmas› için
koltuk ›s›t›c›lar vard›r. Kontak anahtar› “ON-
aç›k” konumuna getirildi€inde, her iki dü€-
meye birden basarak sürücü ve ön yolcu kol-
tuklar›n›n ›s›t›lmas›n› sa€lay›n›z.

Normal havalarda veya koltuk ›s›tma ifllemi
istenmedi€inde, dü€meler kapal› durumda
tutulmal›d›r.

] NOT
Koltuk ›s›t›c›s› ON konumundayken, kol-
tuktaki ›s›tma sistemi, koltuk ›s›s›na ba€l›
olarak otomatik olarak kapan›r veya aç›l›r.

OPB039007OPB039050HNF2041-1

UYARI
Araç hareket halindeyken, koltu€u asla
ayarlamaya kalk›flmay›n›z veya yolcu
koltu€unda oturan oldu€unda koltuk
aniden hareket eder ve koltuktaki yolcu-
nun yaralanmas›na neden olur.
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C010108APB

Koltuk cebi (varsa)
Koltuk s›rtl›€› cebi ön yolcu koltu€unun
arkas›nda bulunur.

DİKKAT
• Koltuklar› temizlerken tiner, alkol

veya benzin gibi organik çözelti-
ler kullanmay›n›z. Bunlar›n kulla-
n›lmas›, koltuk ›s›t›c›ya veya kol-
tuklar›n yüzeyine hasar verebilir.

• Koltuk ›s›t›c›s›n›n afl›r› ›s›nmas›n›
önlemek için, koltuk ›s›t›c›s› dev-
redeyken, koltuk üzerine batta-
niye, yast›k veya koltuk k›l›f› koy-
may›n›z.

• Koltuk ›s›t›c›s› ile donat›lm›fl kol-
tuklara a€›r veya keskin nesneler
koymay›n›z. Koltuk ›s›tma parça-
lar› hasar görebilir.

UYARI - Koltuk ›s›t›c›s›
yan›klar›

Koltuk ›s›t›c›s› kullan›rken yolcular
afl›r› ›s›nma veya yan›k olas›l›kla-
r›na karfl› çok dikkatli olmal›d›rlar.
Özellikle, sürücü afla€›daki tip yol-
cular için çok büyük dikkat göster-
melidir:
1. Bebekler, çocuklar, yafll›lar,

özürlüler veya hastanede ayakta
tedavi gören hastalar,

2. Hassas cilde sahip veya kolay
yanan kifliler,

3. Bitkin kifliler,
4. Sarhofl kifliler,
5. Rehavet veya uyku yapan ilaçlar›

alan kifliler (Uyku haplar›, so€uk
alg›nl›€› tabletleri, vb.).

OMG039017

OPB039012

B Tipi

A Tipi
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Arka koltuk ayar›
C010303APB

Koltuk bafll›€› (varsa)
Arka koltuklar oturan›n güvenli€i ve kon-
foru için, d›fl taraflardaki oturma konum-
lar›nda (ve/veya orta oturma konumu)
koltuk bafll›klar› ile donat›lm›flt›r.
Bafll›k, yolculara sadece rahatl›k sa€la-
makla kalmaz, bir çarp›flma esnas›nda
bafl› ve boynu korumaya da yard›m eder. 

UYARI - Koltuk cebi
Koltuk cebine a€›r veya keskin nes-
neler koymay›n›z. Bir kaza s›ras›n-
da cepten düflebilir ve araçta bulu-
nanlar› yaralayabilirler.

OPA039053

UYARI 
• Bir kaza s›ras›nda azami koruma

için, koltuk bafll›€›n›n orta k›sm›
koltukta oturan›n gözlerinin üstü
ile ayn› seviyede bulunmal›d›r.
Genel olarak, birçok kiflinin bafl
a€›rl›k merkezi, gözlerinin üstü ile
ayn› yüksekliktedir. Ayr›ca, kol-
tuk bafll›€›n› mümkün oldu€unca
bafl›n›za yak›n olacak flekilde
ayarlay›n›z. Bu nedenle, yolcu
bafl›n› koltuk bafll›€›ndan uzak-
laflt›ran bir minder kullan›m› öne-
rilmez.

• Arac› koltuk bafll›klar› sökülmüfl
durumda kullanmay›n›z. Bir kaza
durumunda koltukta oturanlar ya-
ralanabilir. Koltuk bafll›klar› an-
cak uygun ayarlanm›fl oldu€unda
boyun yaralanmalar›na karfl› ko-
ruyabilir.
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Yüksekli€i yukar› afla€› ayarlama

Koltuk bafll›€›n› yükseltmek için, istenen
konuma (1) do€ru yukar› çekiniz. Bafll›€›
alçaltmak için bafll›k deste€indeki ser-
best b›rakma tuflunu (2) bas›l› tutunuz,
bafll›€› istedi€iniz pozisyona (3) indiriniz.

Ç›kartma

Koltuk bafll›€›n› ç›kartmak için, ç›kabildi€i
kadar bafll›€› yükseltiniz ve daha sonra,
yukar› çekerken (2) b›rakma tufluna (1)
bas›n›z.
Koltuk bafll›€›n› yeniden takmak için, ser-
best b›rakma dü€mesine (1) basarak
bafll›k çubuklar›n› deliklere (3) yerlefltiri-
niz. Sonra uygun yüksekli€e ayarlay›n›z.

C010307BPB

Arka koltu€un katlanmas›
Arka koltuk s›rtl›klar› (veya minderleri)
uzun eflyalar›n tafl›nmas›n› kolaylaflt›r-
mak ya da arac›n bagaj kapasitesini art-
t›rmak için yat›r›labilmektedir. 

OPB039011

UYARI
Oturan› uygun flekilde korumak
üzere ayarlad›ktan sonra, koltuk
bafll›€›n›n konumuna kiltlendi€in-
den emin olunuz.

UYARI 
Katlan›r arka koltuk s›rtl›klar›n›n
(veya minderlerinin) amac›, yük bö-
lümüne normalde yerlefltirilemeye-
cek uzun cisimlerin tafl›nabilmesini
sa€lamakt›r.
Araç hareket halindeyken, yolcula-
r›n katlanm›fl koltuk s›rtl›€› üzerin-
de oturmalar›na izin vermeyiniz.
Çünkü bu durum uygun oturma po-
zisyonu de€ildir ve emniyet kemeri
kullanma imkan› da yoktur. Bu du-
rum, bir kaza veya ani durufl s›ra-
s›nda  ciddi yaralanmaya ve hatta
ölüme neden olabilir. Katlan›r kol-
tuk s›rtl›€›nda tafl›nan eflyalar, ön
koltuklar›n üst seviyesini aflma-
mal›d›r. Aksi takdirde ani durufl s›-
ras›nda yükler öne kayabilir ve bir
yaralanma veya zarara neden ola-
bilir.

OPB039009
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Arka koltuk minderini katlamak ve tekrar
düzeltmek için (varsa): 

1. Ön koltu€u dik duruma getiriniz ve
gerekirse ileriye kayd›r›n›z.

2. Koltuk minderinin ön parças›n› kald›r›-
n›z. 

3. Koltuk minderinin arka k›sm›n› kald›r›-
n›z ve arka koltuk minderini dik konu-
ma getiriniz.

4. Arka kucak/omuz emniyet kemeri to-
kas›n› yan trimdeki tutucuya tak›n›z.
Katland›€› zaman, koltuk s›rtl›€›n›n ar-
ka emniyet kemerine tak›lmas›n› ön-
leyecektir.

5. Arka koltuk s›rtl›€› katlama kolunu yu-
kar› çekiniz ve s›rtl›€› bir miktar öne
do€ru katlay›n›z.

6. Arka koltuktan bafll›€› ç›kart›n›z.
7. Arkal›€› sonuna kadar iyice katlay›n›z. 
8. Bafll›k çubuklar›n› tutamaklara soka-

rak bafll›€› yerlefltiriniz.

OPB039019

OPB039020

OPB039021

OPB039022

OPB039023
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9. Arka koltu€u kullanmak için, koltuk
s›rtl›€›n› kald›r›n›z ve koltuk bafll›€›n›
yerine tak›n›z.

10. Koltuk s›rtl›€›n› klik sesi duyuluncaya
kadar iyice itiniz. Koltuk s›rtl›klar›n›n
yerine kilitlendi€inden emin olunuz.

11. Koltuk minderini afla€› do€ru bast›ra-
rak, orijinal pozisyonuna getiriniz.
Koltuk minderinin yerine kilitlendi€in-
den emin olunuz.

12. Arka emniyet kemerini pozisyonuna
getiriniz.

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

DİKKAT - Arka Koltuk
Emniyet Kemeri

Arka koltuk s›rtl›klar›n› dik duruma
getirirken arka emniyet kemerlerini
do€ru konumlar›na getirmeyi unut-
may›n›z.

UYARI - Yükler
Yüklerin bir çarp›flmada savrularak
araçta bulunanlar› yaralamas›na
engel olmak için, yükler daima
sabitlenmelidir. Eflyalar› uygun bir
flekilde emniyet alt›na al›nmad›klar›
sürece arka koltuklara yerlefltirme-
yiniz. Aksi halde bir çarp›flma s›ra-
s›nda ön taraftakilere çarpabilir.

UYARI - Yükleme
Eflya yüklerken veya boflalt›rken,
motorun kapal›, otomatik vitesin P
(Park) konumunda ve el freninin
çekilmifl oldu€undan emin olunuz.
Bu ad›mlar›n ihmal edilmesi, vites
istemeden baflka bir konuma getir-
ilirse, arac›n hareket etmesine ne-
den olabilir.
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C020100AHM

Emniyet kemeri sistemleri

EMN‹YET KEMERLER‹

(Devam ediyor)
• Emniyet kemerlerini k›vr›lm›fl

olarak takmay›n›z. K›vr›lm›fl bir
kemer ifllevini yerine getiremez.
Bir çarp›flma esnas›nda vücudu-
nuzu bile kesebilir. Kemer doku-
mas›n›n bükülmemifl durumda,
düz oldu€undan emin olunuz.

• Kemer kay›fl›na veya donan›m›na
hasar vermemek için dikkat edi-
niz. Kemer kay›fl›nda veya dona-
n›m›nda hasar oluflmuflsa, emni-
yet kemerinizi de€ifltiriniz.

UYARI
Emniyet kemerleri vücudun kemik
yap›s›n› destekleyecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r ve afla€›da le€en ke-
mi€i boyunca veya le€en kemi€i,
gö€üs ve omuzlar boyunca tak›lma-
l›d›r; kemerin kucak bölümünün
kar›n üzerine gelmesi önlenmelidir.
Emniyet kemerleri, amaçlanan ko-
rumay› sa€lamalar› için, mümkün
oldu€u kadar s›k› ayarlanmal›d›r. 
Gevflek bir kemer, takan kiflinin ko-
runmas›n› büyük ölçüde azalt›r.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
Kemer kay›fl›n›n cilalar, ya€lar,
kimyasallar ve özellikle akü asidiyle
temas etmemesine özen gösteril-
melidir. Temizlik, yumuflak sabun
ve su kullanarak emniyetli flekilde
yap›labilir. Kay›fl› y›pranan, kimya-
sallarla temas eden veya hasar
gören emniyet kemerleri de€ifltiril-
melidir. Ciddi bir darbede kullan›l-
m›flsa, emniyet kemeri kitinde gö-
rünen bir hasar olmasa bile, tüm ki-
tin de€ifltirilmesi gereklidir. Ke-
merler kay›fllar› bükülmüfl durumda
tak›lmamal›d›r. Her emniyet kemeri
kiti sadece bir kifli taraf›ndan kul-
lan›lmal›d›r; kucakta tafl›nan bir
çocu€un üzerinden emniyet kemeri
geçirmek tehlikelidir.

UYARI
Kullan›c› taraf›ndan, emniyet keme-
ri ayar cihazlar›n›n bofllu€u alma-
s›n› engelleyecek veya bofllu€u
almak için emniyet kemeri kitinin
ayarlanmas›n› önleyecek hiçbir mo-
difikasyon veya ekleme yap›lmama-
l›d›r.

UYARI
• Azami emniyet sistemi korumas›

için, araç hareket halindeyken
emniyet kemerleri mutlaka tak›l-
mal›d›r.

• Emniyet kemerleri en çok koltuk
s›rtlar› dik durumdayken etkili-
dirler.

• 12 yafl›nda ve daha küçük çocuk-
lar arka koltukta güvenli bir fle-
kilde oturtulmal›d›r. Çocuklar ke-
sinlikle yolcu koltu€una oturtul-
mamal›d›r. E€er 12 yafl›ndan bü-
yük bir çocu€un ön koltukta otur-
mas› gerekiyorsa, emniyet kemeri
düzgünce tak›lmal› ve koltuk
mümkün oldu€u kadar geriye
kayd›r›lmal›d›r. 

• Emniyet kemerini asla kolunuzun
alt›ndan veya s›rt›n›z›n arkas›n-
dan geçirmeyiniz. Yanl›fl konum-
land›r›lm›fl bir emniyet kemeri bir
kazada ciddi yaralanmalara ne-
den olabilir. Emniyet kemeri, om-
zunuzun üzerinden köprücük ke-
mi€inizi ortalayacak flekilde ko-
numland›r›lmal›d›r.

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

B Tipi

Ön
Kontak anahtar›n› her ON (AÇIK) konu-
muna getirdi€inizde kemerin tak›l› olup
olmamas›na bak›lmaks›z›n, sürücü ile ön
yolcu emniyet kemeri uyar› lambalar›, sü-
rücü ile ön yolcu için bir hat›rlat›c› olarak
yaklafl›k 6 saniye süreyle yan›p söner.

Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildi€inde, sürücü veya ön yolcu em-
niyet kemeri ba€l› de€ilse ya da kontak
anahtar› ON (AÇIK) konumuna getirildik-
ten sonra kemer çözülmüflse, ilgili emni-
yet kemeri uyar› lambas› kemer ba€la-
n›ncaya dek yanar. 
E€er emniyet kemerini ba€lamamaya de-
vam eder ve saatte 9 km üzerinde seyre-
derseniz, yanan uyar› lambas› siz saatte
6 km'nin alt›nda sürene kadar yan›p sön-
meye bafllayacakt›r.
E€er emniyet kemerini ba€lamamaya de-
vam eder ve saatte 20 km üzerinde sey-
rederseniz, emniyet kemeri sesli uyar›s›
yaklafl›k 100 saniye boyunca uyar› vere-
cek ve ilgili uyar› lambas› yan›p sönecek-
tir.

] NOT
• Ön yolcu emniyet kemeri uyar› lam-

bas›n› orta ön panel üzerinde bula-
bilirsiniz.

• Ön yolcunun koltu€u iflgal edilmemifl
olmas›na ra€men, emniyet kemeri uyar›
lambas› 6 saniye yanar veya yan›p söner.

• Ön yolcu emniyet kemeri uyar›s›, ön
yolcu koltu€una eflya kondu€u zaman
çal›flabilir.

OPB032017L

1GQA2083
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Arka (varsa)
Arka yolcunun kucak/omuz kemeri tak›l›
de€ilken, (motor çal›flmadığı zaman)
kontak ON durumuna getirildiyse, ilgili
emniyet kemeri uyar› ›fl›€› kemer tak›lana
kadar yanar.
Ve sonra, afla€›dakilerden herhangi biri
oluflursa, arka ilgili emniyet kemeri uyar›
›fl›€› yaklafl›k 35 saniye yanacakt›r;
- Arka emniyet kemeri ba€l› de€ilken

arac› çal›flt›r›rsan›z.
- Arka emniyet kemeri ba€l› de€ilken

arac› 9 km/sa'ten h›zl› sürerseniz.
- Arka emniyet kemeri ba€l› de€ilken 20

km/sa'ten düflük h›zla sürerseniz.
Arka emniyet kemeri ba€l› ise, uyar› ›fl›€›
hemen sönecektir.

E€er 20 km/sa. üzerinde sürerken arka
emniyet kemeri ba€l› de€ilse, ilgili
emniyet kemeri uyar› ›fl›€› yan›p söner ve
sesli uyar› 35 saniye boyunca öter. 
Kemer ba€land›ktan sonra 9 saniye
içinde, iki kez arka yolcu kucak/omuz em-
niyet kemeri ba€lan›r ya da çözülürse,
ilgili emniyet kemeri uyar› lambas›  yan-
maz.

C020102APB

Kucak/omuz kemeri
Kemerin tak›lmas›:

Emniyet kemerinizi takmak için makara-
dan d›flar› çekin ve metal dili (1) tokan›n
(2) içine sokun. Toka yuvan›n içine otu-
runca bir “klik” sesi duyulur.
Emniyet kemeri boyu, manuel olarak
ayarland›ktan sonra, otomatik olarak
ayarlan›r ve böylece kar›n alt›ndan geçen
kay›fl yerine iyice oturur. ‹leri do€ru ya-
vaflça ve rahatça hareket etti€inizde, ka-
y›fl uzanmal› ve size hareket serbestli€i
sa€lamal›d›r. Ancak ani bir durufl veya
darbe oldu€unda, kemer oldu€u yerde ki-
litlenir. Öne do€ru çok h›zl› hareket et-
ti€inizde de kilitlenmelidir.

B180A01NF

1

2

OPB032018L
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] NOT
E€er emniyet kemerini sar›c›dan ç›karam›-
yorsan›z, kemeri iyice d›flar› çekiniz ve
b›rak›n›z. O zaman kemeri yumuflak olarak
çekebilirsiniz.

Yükseklik ayar› (varsa)
Maksimum rahatl›k ve güven için emniyet
kemeri takma yüksekli€ini 3 (veya 4) ayr›
konumdan birine ayarlayabilirsiniz.
Yükseklik ayarl› emniyet kemeri boy-
nunuza yak›n duruyorsa, etkili koruma
sa€lamam›fl olursunuz. Emniyet kemeri
omuz k›sm› boyna yak›n de€il, gö€sünüz
ile kap›ya yak›n, omuzunuzun orta konu-
munda duruyor olmal›d›r.
Emniyet kemeri takma yüksekli€ini ayar-
lamak için, yükseklik ayar dü€mesini yük-
selterek veya alçaltarak yüksekli€in en
uygun konuma gelmesini sa€lay›n›z. 

Yükseklik ayarlay›c›y› yükseltmek için,
yukar› (1) çekiniz. ‹ndirmek için, yüksek-
lik ayarlay›c› tufluna (2) basarak afla€›ya
(3) itiniz.
Daha sonra tuflu b›rakarak bu konuma
kilitleyiniz. Yükseklik ayarlay›c›y› hareket
ettirmeye çal›flarak yerine kilitlenmifl
oldu€undan emin olunuz.

UYARI
• Omuz kemeri yükseklik ayar›n›n

uygun yükseklikte pozisyonuna
kilitlendi€ini kontrol ediniz. Omuz
kay›fl›n› asla boynunuzun veya
yüzünüzün üzerinden geçirmeyi-
niz. Do€ru pozisyonda tak›lma-
yan emniyet kemerleri bir kazada
ciddi yaralanmalara neden ola-
bilir.

• Bir kazadan sonra emniyet ke-
merlerini de€ifltirmemek, sizi
baflka bir kaza durumunda koru-
mayacak hasarl› emniyet kemer-
leriyle karfl› karfl›ya b›rakabilir ve
yaralanma veya ölüme neden ola-
bilir. Bir kazadan sonra mümkün
olan en k›sa sürede emniyet
kemerlerinizi de€ifltiriniz.

OPB039025
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Arka orta emniyet kemerini kullan›rken,
“CENTER” iflaretli toka kullan›lmal›d›r
(varsa).

Emniyet kemerinin ç›kar›lmas›:

Emniyet kemeri, kilit tokas› üzerindeki ç›-
kartma tufluna (1) bas›larak ç›kar›l›r. Ke-
mer ç›kar›ld›€› zaman, otomatik olarak
makara içine çekilmelidir.
Böyle olmuyorsa, emniyet kemeri kay›fl›-
n› kontrol ederek katlanmam›fl oldu€un-
dan emin olunuz, sonra yeniden deneyi-
niz.

B210A01NF
1

B200A01NF

UYARI
Kucak kay›fl›n› belinize de€il, müm-
kün oldu€u kadar kalçan›za do€ru
indirilmifl olarak takmal›s›n›z. E€er
kucak kemeri belinizin üzerinde
çok yüksek tak›l›rsa, bir kaza duru-
munda yaralanma olas›l›€›n› artt›-
rabilir. Kollar›n›z›n emniyet kemeri-
nin üzerinde veya alt›nda olmamas›
gerekir. Bunun yerine flekilde gös-
terildi€i gibi, bir kol altta iken,
di€eri kemerin üstünde kalmal›d›r. 
Kap›ya yak›n otururken, emniyet
kemerini kesinlikle kolun alt›ndan
takmay›n›z.

OPB039026
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Ön gerdiricili emniyet kemeri
(varsa)
Hyundai arac›n›z sürücü ve ön yolcu ön
gerdiricili emniyet kemeri ile teçhiz edil-
mifltir. Ön gerdiricinin amac›, baz› önden
çarp›flmalar s›ras›nda, emniyet kemeri-
nin yolcunun vücudunu iyice sarmas›n›
sa€lamakt›r. Ön gerdiricili emniyet ke-
merleri, önden gelen çarpma fliddetinin
derecesine göre, hava yast›klar› ile birlik-
te çal›flabilecektir.

Araç aniden durdu€unda veya yolcular
ani bir flekilde öne do€ru hareket ettik-
lerinde, emniyet kemeri makaras› kilitle-
nir. Baz› önden çarpmalarda, ön gerdirici
devreye girer ve emniyet kemerinin ke-
meri takan›n vücudunu daha s›k› sarma-
s›n› sa€lar.
Ön gerdirici çal›flt›€› zaman sistem, sü-
rücü ya da ön yolcu emniyet kemeri üze-
rinde afl›r› biçimde emniyet kemeri ger-
ginli€i alg›larsa, ön gerdirici içinde bulu-
nan yük s›n›rlay›c›, etkilenen emniyet
kemeri üzerindeki bask›n›n bir k›sm›n›
al›r (varsa). Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi, esas

olarak afla€›da belirtilmekte olan parça-
lardan oluflur. Bunlar›n yerleri, flekilde
gösterilmektedir:
1. SRS hava yast›€› uyar› ›fl›€›,
2. Sar›c› ön gerdirici grubu,
3. SRS kontrol modülü.

OMG035300 1KMB3311A
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] NOT
• Sürücü ve ön yolcu ön gerdiricili em-

niyet kemeri belirli önden çarpmalarda
devreye girecektir.

• Ön gerdiricili emniyet kemerleri devr-
eye girdi€inde, yolcu bölmesinde bir
gürültü duyulabilir ve bir duman ç›kar.
Bunlar normal çal›flma koflullar›n› gös-
terir ve herhangi bir tehlike arz etmezler.

• Zararl› olmamas›na karfl›n, bu s›rada
ç›kan toz cilt üzerinde etki yapabilir ve
uzun süreli solunmamal›d›r. Ön gerdiri-
cili emniyet kemerinin çal›flm›fl oldu€u
bir kaza sonras›nda aç›ktaki tüm vücut
bölgelerini iyice y›kay›n›z.

] NOT
SRS hava yast›€›n› çal›flt›ran sensör,
öngerdiricili emniyet kemerine ba€l› ol-
du€undan gösterge panelindeki uyar› ›fl›€›
kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna ge-
tirildikten sonra yaklafl›k 6 saniye süreyle
yanacakt›r, bu ›fl›€›n daha sonra sönmesi
gerekmektedir.

DİKKAT
Ön gerdiricili emniyet kemeri nor-
mal çal›flm›yorsa, SRS hava yast›-
€›nda herhangi bir ar›za olmama-
s›na karfl›n, bu uyar› ›fl›€› yanmaya
devam edecektir.
SRS hava yastığı uyarı ışığı,  kontak
svici “ON (AÇIK)” konumuna getiril-
diğinde yanmıyor veya yaklaşık 6
saniye süre ile yanıp söndükten
sonra tamamen sönmüyorsa, veya
araç hareket halinde olduğunda ya-
nıyorsa, HYUNDAI yetkili servisinde
sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.

UYARI
Bir ön gerdiricili emniyet kemerin-
den azami yarar sa€lamak için:
1. Emniyet kemeri do€ru çal›fl›r du-

rumda ve uygun pozisyona
ayarlanm›fl flekilde tak›lmal›d›r.
Lütfen, arac›n›z›n yolcu emniyeti
özellikleriyle ilgili – emniyet
kemerleri ve hava yast›klar› dahil
– bu k›lavuzda verilen tüm bilgi-
leri ve önlemleri okuyunuz ve
uygulay›n›z.

2. Kendinizin ve yolcular›n›z›n em-
niyet kemerlerinin daima do€ru
flekilde tak›ld›€›ndan emin olu-
nuz.



Aracınızın güvenlik sistemi

203

C020300AUN

Emniyet kemeri önlemleri(Devam ediyor)
• Ön gerdiricili emniyet kemerine

herhangi bir flekilde bak›m veya
onar›m yapmaya kalk›flmay›n›z.

• Ön gerdiricili emniyet kemeri gru-
plar›n›n yanl›fl bak›m› ve ilgili
uyar›lara uyulmamas›; üzerine
vurulmas›, tadil edilmesi, kontrol
edilmesi, de€ifltirilmesi veya ona-
r›lmas› normal çal›flmalar›n›n ak-
samas›na veya yanl›fll›kla çal›fl-
mas›na ve ciddi yaralanmalara
yol açabilir.

• Bir araç kullan›rken veya içinde
seyahat ederken, mutlaka emni-
yet kemeri tak›n›z.

• Ön gerdiricili emniyet kemeri ve-
ya araç hurdaya ayrılacak ise,
HYUNDAI yetkili servisine baş-
vurmanızı öneririz.

UYARI
Araçta bulunanlar sürekli olarak
emniyet kemeri takmal›d›rlar. Emni-
yet kemerleri ve çocuk koltuklar›,
bir çarp›flma veya ani durmada tüm
yolcular›n ciddi veya ölümcül yara-
lanma risklerini azalt›r. Emniyet
kemeri olmadan, yolcular aç›lan bir
hava yast›€›n›n afl›r› yak›n›na kaya-
bilirler, iç donan›ma çarpabilirler
veya araçtan d›flar› f›rlayabilirler.
Düzgün tak›lm›fl emniyet kemerleri
bu tehlikeleri büyük ölçüde azalt›r.    
Emniyet kemerleri, hava yast›klar›
ve yolcu koltuklar›yla ilgili bu k›la-
vuzda bulunan önemleri daima uy-
gulay›n›z.

UYARI
• Ön gerdiriciler yaln›zca bir kez

çal›flmak üzere yap›lm›flt›r. Bir
kere devreye girmelerinin ard›n-
dan de€ifltirilmeleri gerekir. Tüm
emniyet kemerleri, hangi tip olur-
sa olsun, bir çarp›flma s›ras›nda
kullan›ld›larsa, mutlaka de€ifltir-
ilmelidir.

• Ön gerdiricili emniyet kemeri
grubu mekanizmas›, devreye gir-
dikten sonra ›s›n›r. Devreye gir-
melerinin ard›ndan, ön gerdiricili
emniyet kemeri mekanizmalar›na
bir kaç dakika süre ile dokunma-
y›n›z.

• Ön gerdiricili emniyet kemerini
kendiniz kontrol etmeye veya de-
€ifltirmeye kalk›flmay›n›z. Siste-
me sadece HYUNDAI yetkili servi-
si tarafından müdahale edilmesi-
ni öneririz.

• Ön gerdiricili emniyet kemeri gru-
bu üzerine vurmay›n›z.

(Devam ediyor)
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C020306AUN

Bebek veya küçük çocuk
Kendi ülkenizdeki yönetmelikleri bilmeli-
siniz. Çocuk ve/veya bebek koltuklar› ar-
ka koltu€a düzgün flekilde yerlefltirilmeli
ve monte edilmelidir. Bunlar›n kullan›m›y-
la ilgili daha fazla bilgi için bu bölümdeki
“Çocuk koruma sistemi”ne bak›n›z.

] NOT
Küçük çocuklar›n bir kazada yaralan-
malar›n› önlemek için en iyi yöntem ,arka
koltu€a düzgün flekilde tak›lm›fl, ülkenizin
trafik emniyeti yönetmeliklerine uygun bir
koltukta oturmas›d›r. Bir çocuk koruma
sistemi almadan önce, ülkenizin trafik
emniyeti yönetmeliklerine uygunlu€unu
kan›tlayan bir iflaret tafl›d›€›ndan emin
olunuz. Koruma sistemi çocu€unuzun boy
ve kilosuna uygun olmal›d›r. Bu bilgi için
çocuk koruma sisteminin etiketine bak›n›z.
Bu bölümdeki “Çocuk koruma sistemi”ne
bak›n›z.

C020301AHM

Büyük çocuklar
Çocuk koltu€u için çok büyük olan çocuk-
lar, daima arka koltukta oturtulmal› ve bu-
rada bulunan kucak/omuz kemerlerini
kullanmal›d›r. Kucak kemeri, kalçalara
iyice oturacak flekilde, mümkün oldu€u
kadar gövdenin alt k›sm›na tak›lmal›d›r.
Arada bir kemerlerin tak›lma fleklini kon-
trol ediniz. Çocu€un hareketi ile kemer
yerinden ç›km›fl olabilir. Çocuklar›n kaza-
dan korunmalar›n›n en güvenli yolu, arka
koltukta uygun bir koltuk sistemi ile tespit
edilmifl olmalar›d›r. Büyük çocuklar (12
yafl üzeri) ön koltu€a oturtulmuflsa,çocuk
mevcut kucak/emniyet kemeri ile iyice
korunmufl olmal›d›r ve koltuk en arka
konuma getirilmelidir. 12 yafl›n›n alt›ndaki
çocuklar arka koltukta güvenli bir flekilde
oturtulmal›d›r. 12 yafl ve alt›ndaki bir ço-
cu€u ASLA ön koltu€a oturtmay›n›z. KE-
S‹NL‹KLE arkaya bakan bir çocuk koltu-
€unu arac›n ön koltu€una yerlefltirme-
yiniz.

UYARI
Arac›n›zdaki her kifli, bebekler ve
çocuklar da dahil, her zaman uygun
flekilde korunmal›d›r. Bir araçta gi-
derken bir çocu€u asla kollar›n›zda
veya kuca€›n›zda tutmay›nız. Bir
çarp›flmada ortaya ç›kan fliddetli
kuvvetler çocu€un kollar›n›zdan
kurtulup araç içinde savrulmas›na
neden olur. Daima çocu€unuzun
boyuna ve kilosuna uygun bir ço-
cuk koltu€u kullan›n›z.
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E€er omuz kemeri k›sm› çocu€un boy-
nuna veya yüzüne hafifçe de€iyorsa, ço-
cu€u arac›n ortas›na daha yak›n koymay›
deneyiniz. E€er omuz kemeri hâlâ boy-
nuna veya yüzüne de€iyorsa, çocu€un
tekrar çocuk koruma sistemine oturtul-
mas› gerekir.

C020302AUN

Hamile kad›nlar
Hamile kad›nlar›n bir kaza s›ras›nda
yaralanma olas›l›€›n› azaltmak için
emniyet kemeri kullanmalar› önerilmek-
tedir. Bir emniyet kemeri kullan›lm›fl ol-
du€unda, kucak kemeri k›sm›n›n müm-
kün oldu€u kadar afla€›ya indirilmesi ve
kar›n üzerinden de€il, ama kalçalara
oturtulmas› önerilir. Özel öneriler için
doktora baflvurunuz.

C020303AUN

Yaral› Kifli
Yaral› bir kifli tafl›nd›€›nda, emniyet ke-
meri kullan›lmal›d›r. Gerekti€inde, bu ko-
nuda doktor önerilerini uygulamal›s›n›z.

C020304AUN

Her kemer için bir kifli
‹ki kifli (çocuklar dahil) ayn› anda kesin-
likle tek bir emniyet kemeri takmaya kal-
k›flmamal›d›r. Böyle bir durum kaza ol-
du€unda yaralanma fliddetini artt›r›r.

C020305APB

Koltu€unuzu geriye yat›rmay›n›z
Bir kaza durumunda, yaralanma olas›l›-
€›n› azaltmak ve güvenlik sisteminden
azami derecede yararlanmak için, araç
hareket halindeyken, bütün yolcular›n dik
olarak oturmalar› ve ön koltuklar›n dik du-
rumda olmalar› gerekir. Arka koltuk üze-
rinde uzanm›fl bir kifli varsa veya ön kol-
tuk s›rtl›klar› yat›r›lm›fl durumda ise, em-
niyet kemeri gerekli korumay› sa€laya-
maz.

UYARI - Küçük çocuklarda
omuz kemerleri

• Araç hareket halindeyken, omuz
kemerinin çocu€un boynuna
veya yüzüne temas etmesine asla
izin vermeyiniz.

• E€er çocuklar›n emniyet kemer-
leri düzgün flekilde tak›lmaz ve
ayarlanmazsa, ölüm veya ciddi
yaralanma riski vard›r.
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C020400AEN

Emniyet kemerlerinin bak›m›
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle da-
€›t›lmamal› veya tadil edilmemelidir. Em-
niyet kemeri ve ilgili donan›mlar›n›n kap›
mentefleleri, kap›lar veya yanl›fl kullan›m
nedeniyle hasar görmemifl oldu€undan
emin olunuz.

C020401AEN

Periyodik kontrol
Bütün emniyet kemerleri herhangi bir
afl›nma veya hasara karfl› düzenli olarak
kontrol edilmelidir. Hasarl› herhangi bir
parça mümkün olan en k›sa sürede
de€ifltirilmelidir.

C020402AUN

Emniyet kemerlerini temiz ve 
kuru tutunuz
Emniyet kemerinin temiz ve kuru tutul-
mas› gerekir. Kirlendi€inde, sabun ve ›l›k
su kullanarak temizlenebilir. Çamafl›r su-
yu, boya, güçlü deterjanlar veya afl›nd›-
r›c›lar kay›fl kumafl›na hasar verece€i
için kullan›lmamal›d›r.

C020403AFD

Emniyet kemerlerinin de€ifltirilmesi
Araç bir kaza geçirmifl ise, kullan›lm›fl
olan emniyet kemeri grubu veya gruplar›
komple olarak de€ifltirilmelidir. Belirgin
bir hasar görülmüyor olsa bile de€ifltiril-
melidir. Emniyet kemeri ile ilgili daha de-
taylı sorularınız için yetkili bir HYUNDAI
servisine başvurmanızı öneririz.

UYARI 
Arka koltuk s›rtl›klar› katland›ktan
sonra tekrar dik konuma geri getir-
ildiklerinde, emniyet kemeri kay›fl
veya toka yuvas›n›n hasar görme-
mesine dikkat ediniz. Emniyet ke-
meri kay›fl veya tokas›n›n arka kol-
tuklara tak›lmam›fl veya s›k›flmam›fl
oldu€undan emin olunuz. Kay›fl›
veya tokas› hasar görmüfl bir em-
niyet kemeri bir çarp›flma veya ani
durma halinde muhtemelen çal›fl-
mayarak ciddi yaralanmalarla so-
nuçlanabilir. Kay›fl veya toka hasar
görmüflse, hemen HYUNDAI yetkili
servisine baflvurarak de€ifltirilme-
lerini sa€lay›n›z.

UYARI
Yat›k durumdaki bir koltukta otur-
mak, bir çarp›flma veya ani durma
halinde ciddi veya ölümcül yaralan-
ma olas›l›€›n›z› art›r›r.  Koruma sis-
teminizin (emniyet kemerleri ve ha-
va yast›klar›) korumas›, koltu€u-
nuzu yat›rman›zla önemli ölçüde
azal›r. Emniyet kemerleri, düzgün
flekilde çal›flmalar› için, kalçalar›n›-
za ve gö€sünüze s›k›ca oturmal›d›r.
Koltu€un s›rtl›€› ne kadar arkaya
yatarsa, yolcunun baseninin kucak
kemerinin alt›ndan kayarak ciddi iç
yaralanmalara neden olma veya
boynunun omuz kemerine çarpma
olas›l›klar› da o kadar artar.  Sürücü
ve yolcular daima arkalar›na yas-
lanm›fl olarak, emniyet kemerleri
tak›l› ve koltuklar› dik durumda
oturmal›d›rlar.



Aracınızın güvenlik sistemi

243

ÇOCUK KOLTU⁄U GÜVENL‹K S‹STEM‹
C030000BPB

Araçta seyahat eden çocuklar arka kol-
tuklara oturtulmal› ve bir kaza, ani durufl
veya ani manevra s›ras›nda yaralanma
riskini asgaride tutmak için mutlaka uy-
gun bir flekilde korunmufl olmalar› gere-
kir. Kaza istatistikleri, çocuklar›n arka
koltuklarda, uygun flekilde korunduklar›
zaman ön koltuklarda oldu€undan daha
güvenli oldu€unu göstermektedir. Çocuk
koltu€u sistemi kullanamayan büyük
çocuklar, mevcut olan emniyet kemerle-
rinden birisini takmal›d›r. 
Kendi ülkenizdeki yönetmelikleri bilmeli-
siniz. Çocuk ve/veya bebek güvenlik kol-
tuklar› arka koltu€a düzgün flekilde yer-
lefltirilmeli ve monte edilmelidir. Ülkenizin
trafik emniyet yönetmeliklerinin gereklilik-
lerini karfl›layan, ticari olarak sat›lan bir
çocuk koruma sistemi kullanmal›s›n›z. 
Çocuk emniyet sistemleri, bir bel ve
omuz emniyet kemerinin bel k›sm› veya
kemer ankraj› veya ISOFIX ankrajlar›
(varsa) taraf›ndan araç koltuklar›na sabit-
lenecek flekilde tasarlanm›flt›r.

Çocuk koltu€u araç içinde iyice sabitlen-
melidir, aksi taktirde bir kaza sonucu ço-
cuk yaralanabilir veya ölebilir. Küçük ço-
cuk ve bebekler için çocuk koltu€u kulla-
n›lmal›d›r. Bir çocuk koltu€u sistemi sat›n
al›rken, bunun araç koltu€una ve emniyet
kemerlerine uyaca€›ndan ve çocu€unuz
için uygun oldu€undan emin olunuz. Ço-
cuk koltu€u sistemini imalatç› firma tali-
mat›na uygun flekilde arac›n›za tak›n›z.

(Devam ediyor)
• Bir emniyet kemeri ya da çocuk

koltu€u sistemi güneflli bir günde
kapal› bir araç içinde kald›€›nda,
d›flar›daki s›cakl›€›n çok yüksek
oldu€u hissedilmese bile çok ›s›-
nabilmektedir. Çocu€u kemere ya
da çocuk koltu€una yerlefltirme-
den önce kemer kay›fl›n› ve toka-
s›n› kontrol etmeyi unutmay›n›z.

• Çocuk koltu€u sistemi kullan›l-
mad›€›nda, bagajda saklay›n›z
veya emniyet kemeri ile sabit-
leyiniz, bu flekilde ani durufl veya
kaza s›ras›nda araç içinde savrul-
mas›n› engellemifl olursunuz.

• Çocuklar aç›lan bir hava yast›€›
ile ciddi flekilde yaralanabilir ve-
ya ölebilirler. Tüm çocuklar, hatta
çocuk koruma sistemi gerektir-
meyen yafltaki çocuklar da arka
koltukta oturmal›d›r.

UYARI
• Çocuk koltu€u, arka koltu€a yer-

lefltirilmelidir. Çocuk veya bebek
koltuklar›n› kesinlikle ön koltu€a
yerlefltirmeyiniz. Yolcu taraf› ha-
va yast›€›n›n aç›lmas› ile sonuç-
lanacak bir kaza durumunda, ön
koltuk üzerinde bulunan çocuk
veya bebek koltu€unda bulunan
çocu€un ciddi bir flekilde yara-
lanmas› ve hatta ölmesi sözkonu-
su olabilir. Bu nedenle, çocuk
koltu€unu sadece arac›n›z›n arka
koltu€unda kullan›n›z.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Çocuklar›, k›sa bir süreli€ine de

olsa, asla araç içinde yaln›z b›rak-
may›n›z. Otomobil çok k›sa bir
sürede ›s›nabilir ve içerideki ço-
cu€a ciddi zararlar verebilir. Çok
küçük çocuklar bile, istemeden
arac› hareket ettirebilirler, gövde-
lerini cam aral›€›na s›k›flt›rabilir-
ler veya kendilerinin ve arac›n
içindeki di€er kiflilerin yaralan-
mas›na neden olabilirler.

• ‹ki çocu€un veya herhangi iki ki-
flinin ayn› emniyet kemerini kul-
lanmas›na asla izin vermeyiniz.

• Çocuklar s›kl›kla e€ilirler veya
düzgün olmayan pozisyonlarda
otururlar. Bir çocu€un emniyet
kemerini kolunun alt›ndan veya
s›rt›ndan geçirmesine asla izin
vermeyiniz. Çocuklar› daima arka
koltukta düzgün pozisyonda ve
sabitlenmifl flekilde oturtunuz. 

• Çocu€un hareket eden araçta
yere basarak veya koltuk üzerin-
de ayakta ya da diz çökmüfl ola-
rak durmas›na kesinlikle izin ver-
ilmemelidir. Bir çarp›flma veya
ani durma halinde çocuk arac›n
içinde fliddetle savrulabilir ve cid-
di flekilde yaralanabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Koltuk s›rtl›€›na “as›lan” tipte ço-

cuk koltu€u veya çocuk emniyet
sistemi kullanmay›n›z; bunlar bir
kaza s›ras›nda yeterli korumay›
sa€lamaz. 

• Emniyet kemerleri, özellikle araç
do€rudan günefl alt›na park edi-
lirse, çok s›cak hale gelebilir. Ço-
cu€a takmadan önce, daima em-
niyet kemerinin tokas›n› kontrol
ediniz.

UYARI
Ciddi veya ölümcül yaralanma ola-
s›l›€›n› azaltmak için:
• Her yafltaki çocuklar arka koltuk-

ta korumal› flekilde oturduklar›n-
da daha çok emniyette olurlar.
Ön yolcu koltu€unda oturan bir
çocuk, aç›lan bir hava yast›€›n›n
güçlü çarpmas›yla ciddi veya
ölümcül flekilde yaralanabilir.

• Çocuk koltu€u montaj› ve kulla-
n›m› için daima çocuk koltu€u
üreticisinin talimat›n› takip ediniz.

• Çocuk koltu€unun araçta düz-
günce sabitlendi€inden ve çocu-
€unuzun çocuk koltu€una emni-
yetli flekilde ba€land›€›ndan dai-
ma emin olunuz.

• Bir araçta giderken bir çocu€u
asla kollar›n›zda veya kuca€›n›z-
da tutmay›n›z. Bir çarp›flmada or-
taya ç›kan fliddetli kuvvetler ço-
cu€un kollar›n›zdan kurtulup araç
içinde savrulmas›na neden olur.

• Bir emniyet kemerini asla berabe-
rinizde bir çocukla birlikte tak-
may›n›z. Bir çarp›flma esnas›nda,
kemer çocu€a afl›r› bask› uygula-
yarak ciddi iç yaralanmalara ne-
den olabilir.

(Devam ediyor)
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C030100AFD

Çocuk koltu€unun kullan›lmas›
Küçük çocuk ve bebekler için çocuk kol-
tu€u veya bebek koltu€u kullan›lmas› ge-
reklidir. Uygun ebattaki çocuk veya be-
bek koltuklar› araç içine imalatç› firma
talimat›na uygun yerlefltirilmelidir.
Emniyet için, çocuk koltu€unun arka kol-
tukta kullan›lmas›n› öneririz.

UYARI - Çocuk koltu€unun
tak›lmas›
• E€er çocuk koltu€u otomobile

düzgün flekilde sabitlenmediyse
ve çocuk koltu€a düzgün flekilde
ba€lanmad›ysa, bir çarp›flmada
ciddi flekilde yaralanabilir veya
ölebilir. Çocuk koltu€unun tak›l-
mas› öncesinde, imalatç› firma
taraf›ndan verilen talimat› okuyu-
nuz.

• Bu bölümde anlatılan emniyet
kemeri belirtilen şekilde çalışmı-
yorsa, sistemin derhal HYUNDAI
yetkili servisi tarafından kontrol
edilmesini öneririz.

• Bu k›lavuzda verilen çocuk koru-
ma sistemiyle ilgili talimat ile
çocuk koruma sisteminin kendi
talimat›na uymamak bir kazada
yaralanma olas›l›€›n› ve yaralan-
man›n fliddetini art›rabilir.

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

CRS09

OUN026150

Arkaya dönük çocuk koltu€u

Öne dönük çocuk koltu€u



3 27

Aracınızın güvenlik sistemi

C030102AUN

Çocuk koltu€unun kucak/omuz
kemeriyle monte edilmesi

Arka koltu€un yanlar›na veya ortas›na bir
çocuk koltu€u monte etmek için afla€›da-
kileri yap›n›z:
1. Çocuk koltu€unu araç koltu€una yer-

lefltirin ve koltuk üreticisinin talimat›n›
takip ederek kucak/omuz kemerini kol-
tu€un etraf›ndan veya aras›ndan geçi-
riniz. Emniyet kemeri kay›fl›n›n bükül-
memifl oldu€undan emin olunuz.

2. Kucak/omuz kemerinin tokas›n› man-
dala ba€lay›n›z. “Klik” sesini duyunuz.

Kemer tokas› serbest b›rakma dü€mesi-
ni acil durumda kolay ulafl›labilecek flek-
ilde konumland›r›n›z.

3. Emniyet kemerini çocuk koltu€una ta-
kın›z ve emniyet kemerinin bofllu€unu
al›n›z. Çocuk koltu€unun bu flekilde
yerlefltirilmesinden sonra, koltu€u her
yöne do€ru hareket ettirerek sa€lam
bir flekilde sabitlenmifl oldu€undan
emin olunuz.

Emniyet kemerinin daha s›k› olmas› ge-
rekti€inde, kemerden tutup çekerek ma-
karan›n kemeri toplamas›n› sa€lay›n›z.
Kemer tokas› aç›larak kemerin geri sa-
r›lmas› istendi€inde makara, kemeri nor-
mal oturma konumuna geri getirecek fle-
kilde sarar.

OEN036104E2MS103005 OEN036101
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C030103AFD

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

OPB039033

Oturma Konumu

Yafl grubu

0   : 10 kg’a kadar
U U U(0-9 ay)

0+ : 13 kg’a kadar
U U U(0 - 2 yafl)

I    : 8 kg - 18 kg aras›
U U U(9 ay -4  yafl)

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

Ön
yolcu

Arka
d›fl

Arka
orta

C030105APB

Emniyet kemeri ile çocuk koltu€u pozisyonunun ayarlanabilirli€i – Avrupa için
Çocuklar›n›z için uygun ve yasal olarak onaylanm›fl çocuk koltuklar› kullan›n›z. Çocuk
emniyet koltuklar› kullan›ld›€›nda, afla€›daki tabloya baflvurunuz.

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

UYARI
Ön yolcu ön hava yast›€› AÇMA/KAPAMA dü€mesi “OFF” konumuna ayar-
lanm›fl olsa bile, bir çocuk emniyet koltu€unun arka koltu€a monte edilmesini
tavsiye ederiz. Çocu€unuzun güvenli€ini sa€lamak için istisnai durumlarda ön
yolcu koltu€una bir çocuk emniyet koltu€u konmas› gerekti€inde ön yolcu
hava yast›€›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› gerekmektedir.
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1. Çocuk emniyet koltu€u kay›fl›n› koltuk
s›rtl›€› üzerinden geçiriniz.
Koltuk bafll›€› ayarlanabilir olan araç-
larda, kemer kay›fl›n› koltuk bafll›€›n›n
alt›ndan ve koltuk bafll›€›n›n ayaklar›
aras›ndan geçiriniz, aksi halde kemer
kay›fl›n› koltuk s›rtl›€›n›n üst k›sm›n›n
üzerinden geçiriniz.

2. Kemer kay›fl› kancas›n› uygun çocuk
emniyet koltu€u kanca tutucusuna ta-
k›n›z ve koltu€u emniyete almak için
s›k›flt›r›n›z.

UYARI - Çocuk koruma
kontrolü

Çocuk koruma sisteminin sabit ol-
du€unu de€iflik yönlere iterek ve
çekerek kontrol ediniz. Yanl›fl yer-
lefltirilmifl çocuk koruma sistemleri
sallanabilir, dönebilir veya yerinden
ç›kabilir ve ölüm veya ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

UYARI 
- Çocuk emniyeti ba€lant›s›

• Çocuk koltuklar›n›n ba€lama yer-
leri sadece do€ru yerlefltirilmifl
koltuklar›n üretti€i kuvvetlere da-
yanacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Hiçbir koflulda yetiflkin emniyet
kemerleri yerine veya baflka efl-
yalar› ve teçhizat› otomobile ba€-
lamak için kullan›lmamal›d›r.

• Ba€lant› kay›fl›, do€ru ba€lama
yerinden baflka bir yere ba€lan›r-
sa düzgün çal›flmayabilir.

2GHA3300L UYARI - Ba€lant› kay›fl›
Çocuk koltu€u alt ba€lant› nokta-
s›na ya da tek bir ba€lant›ya birden
fazla say›da çocuk koltu€u ba€lan-
t›s› yapmay›n›z. Çocuk koltu€u sa-
yesinde artan yük, ba€lant› c›vatas›
veya ba€lant› kemerini koparabilir
ve ciddi yaralanma veya ölüme yol
aç›labilir.

UYARI
E€er çocuk koltu€u otomobile düz-
gün flekilde sabitlenmediyse ve ço-
cuk koltu€a düzgün flekilde ba€lan-
mad›ysa, bir çarp›flmada ciddi flek-
ilde yaralanabilir veya ölebilir. Mon-
taj ve kullan›m için daima çocuk
koltu€u üreticisinin talimat›na uyu-
nuz.
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C030104APB

Bir çocuk koltu€unun ‘’ISOFIX’’ 
sistemi ve ‘’Ba€lant› Kay›fl›’’ sistemi
ile sabitlenmesi (varsa)
ISOFIX, araçta koltu€u emniyete almak
için standart yetiflkin emniyet kemeri kul-
lan›m› gereksinimini ortadan kald›ran ço-
cuk koltuklar›n›n tak›lmas›na iliflkin stan-
dart bir yöntemdir. Bu sistem, daha kolay
ve daha h›zl› takma ilave yarar›yla, çok
daha fazla emniyet ve olumlu konum
sa€lamaktad›r.
Bir ISOFIX çocuk koltuğu, sadece ECE-
R 44 standartlarına uygun olduğuna dair
aracın özel veya evrensel onayı varsa,
takılabilir.

Arka koltuklar›n her iki yan›n›n alt k›s›m-
lar›nda yer alan ISOFIX etiketleri bulunur.
Bu etiketler, çocuk koruma sistemlerinin
alt ba€lama yeri pozisyonlar›n› gösterir.

Her iki arka dış koltuklar bir çift ISOFIX
bağlama elemanı ve aynı zamanda kol-
tukların arka kısmındaki döşeme üzerin-
de onlara karşılık gelen üst bağlantı ele-
manıyla donatılmıştır. ISOFIX bağlama
yerleri koltuk yastıkları ve arka sırt daya-
ma yeri arasında ISOFIX ikonu ile göste-
rilmiştir. Montaj için CRS ISOFIX bağlan-
tıları aracın ISOFIX bağlantısıyla uyumlu
olmalıdır (CLICK sesini duyunuz, CRS
üzerindeki, potansiyel görsel göstergeleri
kontrol ediniz ve çekerek çapraz kontrol
yapınız). 
ECE-R 44 standardına göre genel olarak
onaylanmış CRS sistemi, bir üst kayışla,
döşemedeki ilgili üst bağlantı noktasına
ilave olarak sabitlenmelidir.

OPB0390351SAE3090A OPB039034
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Çocuk koltu€unun yerine tak›lmas›

1. Çocuk emniyet koltu€unun ISOFIX
kancas›na kenetlenmesi için, çocuk
emniyet koltu€u mandal›n› ISOFIX
kancas›na tak›n “klik" sesini duyunuz.
Bir ‘’klik’’ sesi dinleyiniz.

2. Kemer kay›fl› kancas›n› çocuk emni-
yet koltu€u kanca tutucusuna tak›n›z
ve koltu€u emniyete almak için s›k›fl-
t›r›n›z (Önceki sayfaya bak›n›z.).

(Devam ediyor)
Bir çarp›flma durumunda, her iki
yanda yer alan ISOFIX ba€lant›
kancalar›, arka orta oturma konu-
muna yerlefltirilmifl çocuk koltu-
€u için yeterli mukavemeti sa€la-
yamaz ve bunun sonucunda ciddi
yaralanma veya ölüm sözkonusu
olabilir. 

• Çocuk koltu€u alt ba€lant› nok-
tas›na birden fazla say›da çocuk
koltu€u ba€lant›s› yapmay›n›z.
Aksi taktirde ba€lant› noktalar›
veya ba€lant› kancas› kopabilir
ve ciddi yaralanma veya ölüme
yol aç›labilir. 

• ISOFIX veya ISOFIX – uyumlu ço-
cuk koltuklar›, sadece gösterilen
uygun konumlara tak›lmal›d›r.

• Mutlaka çocuk koltu€u imalatç›
firma kullan›m ve montaj talima-
t›na uyunuz.

UYARI
• Araçtaki ISOFIX ba€lant› kanca-

lar›n› kullanarak sabitlenen ço-
cuk koltuklar›n› arka orta oturma
konumuna yerlefltirmeyiniz. ISO-
FIX ba€lant› kancalar› sadece
arka koltuk sa€ ve sol yan oturma
konumlar›nda bulunmaktad›r. Ar-
ka koltuk orta konumuna yerlefl-
tirilmifl çocuk güvenlik koltu€unu
her iki yanlarda yer alan ISOFIX
ba€lant› kancalar› ile sabitlemeye
kalk›flmay›n›z.

(Devam ediyor)

UYARI
Arka koltu€a bir çocuk emniyet
koltu€u takmak için araç "ISOFIX”
sistemi kullan›ld›€›nda, arka koltuk-
taki kullan›lmayan tüm emniyet
kemeri metal dilleri ya da ask›lar›
koltuk kemer tokalar›na tam olarak
tak›lmal› ve çocu€un toplanmam›fl
emniyet kemerlerine ulaflmas›n› ve
yakalamas›n› önlemek için emniyet
kemeri fleridi çocuk emniyet koltu-
€u arkas›nda toplanmal›d›r. Toka-
lanmam›fl mandal dilleri ya da ke-
mer ask›lar› çocu€u toplanmam›fl
emniyet kemerlerine ulaflt›rabilir,
bu da çocuk emniyet koltu€undaki
çocu€un s›k›flmas›na ve ciddi bi-
çimde yaralanmas›na ya da ölme-
sine neden olabilir.

DİKKAT
Montaj s›ras›nda arka koltuk emni-
yet kemeri kay›fl›n›n ISOFIX-koltuk
mandal› taraf›ndan çizilmesine veya
kesilmesine izin vermeyiniz.
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F ISO/L1 - X X - 

G ISO/L2 - X X - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IL1 IL1 - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IL IL - 

B ISO/F2 - IUF IUF - 

B1 ISO/F2X - IUF IUF - 

A ISO/F3 - IUF IUF - 

Arka Yan 

(Yolcu taraf›)

Arka Yan 

(Sürücü taraf›)
Ön Yolcu

Ba€lama DüzeniBeden S›n›f›Kütle Grubu

Portatif yatak

0 : 10 kg’a kadar

0+ : 13 kg’a kadar

I : 9 – 18 kg aras›

Arka Orta

Araç ISOFIX pozisyonlar›

IUF = Bu grupta kullan›lmak üzere onaylanm›fl olan universal kategori-
si öne bakan  ISOFIX çocuk koltu€u güvenlik sistemleri için
uygundur.

IL1 = Fair G0/1 için uygun + araç özel ISOFIX platformu. (Onay No: E4
R44-04443718)

X = Bu grup ve/veya bu boyut s›n›f› içinde yer alan ISOFIX çocuk
koltu€u sistemi için uygun olmayan ISOFIX konumu.

* Hem ISO/R2 hem de ISO/R3  sadece yolcu koltu€u en ön pozisyon-
dayken kurulabilir.

* ISOFIX çocuk koruma sistemi beden s›n›flar› ve ba€lama düzenleri

A - ISO/F3: Tam Yükseklik Öne Bakan ana kuca€› CRS (yükseklik 720
mm)

B - ISO/F2: Düflük Yükseklik Öne Bakan ana kuca€› CRS (yükseklik
650mm)

B1 - ISO/F2X: Düflük Yükseklik ‹kinci Versiyon Arka Yüz fiekli Öne
Bakan ana kuca€› CRS (yükseklik 650mm)

C - ISO/R3: Tam Boy Arkaya Bakan ana kuca€› CRS

D - ISO/R2: Düflük Boy Arkaya Bakan ana kuca€› CRS

E - ISO/R1: Bebek Boyu  Arkaya Bakan ana kuca€› CRS

F - ISO/L1: Sol Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)

G - ISO/L2: Sa€ Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)

C030106APB

Çocuk koruma koltu€unun araç ISOFIX pozisyonlar›na uygunlu€u – Avrupa için
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Önerilen çocuk emniyet sistemi – Avrupa için

CRS Üretici Bilgisi
FAIR S.r.l http://www.fairbimbofix.com
Britax http://www.britax.com

Kütle Grubu İsim Üretici Sabitleme Tipi
ECE-R44
Onay No.

Grup 0-1

(0-18 kg)

FAIR G0/1 S Fair S.r.l
Araç özel ISOFIX platform tipi

“C” olan yüzü arkaya dönük
E4 04443718

ISOFIX Adaptörü olan
bebek güvenli Plus

Britax
Taşıyıcı bacağı olan yüzü geriye dönük

ISOFIX tabanlı
E1 04301146

Grup 1

(9-18 kg)

FAIR G0/1 S Fair S.r.l
Araca özel “C” tipli yüzü ileri dönük

ISOFIX platform tipi “C”
E4 04443718

Römer Duo Plus Britax
ISOFIX ve üst tespit elemanı olan

yüzü ileri dönük
E1 04301133
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C040000AUN

(1) Sürücü hava yast›€›*
(2) Yolcu hava yast›€›*
(3) Yan hava yast›€›*
(4) Perde hava yast›€›*
* : varsa

HAVA YASTI⁄I – ‹LAVE GÜVENL‹K S‹STEM‹ (VARSA)

OPB039036

* Araçtaki gerçek hava yast›klar› flekildekinden farkl› olabilir.

UYARI
Siz ve yolcular›n›z, çarp›flma veya
devrilme durumunda yaralanma
riskini ve fliddetini azaltmak için,
hava yast›kl› araçlarda bile emniyet
kemerlerinizi takmal›s›n›z.
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C040900APB

Hava yast›€› sistemi nas›l çal›fl›r
• Hava yast›klar› sadece kontak ON ve-

ya START konumuna getirildi€inde ça-
l›fl›r duruma gelir (gerekti€inde aç›lmak
üzere).

• Hava yast›klar› önden veya yandan
(araç donan›m›nda yan veya perde ha-
va yast›klar› varsa) ciddi çarp›flmalar-
da, yolcular› ciddi fiziksel yaralanma-
lardan korumaya yard›m etmek için
an›nda aç›l›r. 

• Hava yast›€› sadece belirli bir araç h›-
z›nda aç›lmaz. 

• Genellikle, hava yast›klar› bir çarp›fl-
man›n fliddetine ve yönüne göre aç›-
lacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu iki fak-
tör, sensörlerin elektronik bir hava yas-
t›€› aç›lma sinyali üretip üretmeyece-
€ini belirler.

• Hava yast›€›n›n aç›lmas›, araç h›z›,
darbenin aç›s› ve çarp›flmada arac›n
vurdu€u di€er arac›n veya nesnenin
yo€unlu€u ve sabitli€i gibi bir dizi fak-
töre ba€l›d›r. Belirtilen faktörler yukar›-
dakilerle s›n›rl› de€ildir.

• Ön hava yast›klar› an›nda tamamen
aç›l›r ve söner.

Bir kaza an›nda hava yast›klar›n›n
aç›ld›€›n› görmeniz fiilen mümkün de-
€ildir. Daha çok, çarp›flmadan sonra,
ba€lant› yerlerinden sarkan sönmüfl
hava yast›klar›n› görebilirsiniz.

• Ciddi bir çarp›flmada koruma sa€lama-
s› için hava yast›klar›n›n çok h›zl›
aç›lmas› gerekir. Hava yast›€›n›n h›zl›
aç›lmas›, bir çarp›flman›n meydana
geldi€i anda, yolcu arac›n iç yap›s›na
çarpmadan önce, yolcuyla arac›n iç
yap›s› aras›na hava yast›€›n›n girmesi
gereklili€inin ortaya ç›kt›€› son derece
k›sa bir sürede oluflan bir olayd›r. Aç›l-
ma h›z›, fliddetli bir çarp›flmada ciddi
veya hayat› tehdit eden yaralanma ris-
kini azalt›r ve bu nedenle hava yast›€›
tasar›m›n›n gerekli bir parças›d›r.

• Hava yast›€›n›n aç›lmas› yüzde tahrifl,
ezilme, kemik k›r›lmas› gibi yaralanma-
lara neden olabilir, çünkü aç›lma h›z›
hava yast›klar›n›n ayn› zamanda bü-
yük bir kuvvetle aç›lmas›na da neden
olur.

• Sürücü direksiyona çok yak›n bir
konumdaysa, direksiyon hava yast›-
€›yla temas ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI
• Bir çarp›flmada aç›lan hava yas-

t›klar›n›n yaralanma veya ölüme
yol açmas›n› önlemek için, sürü-
cü direksiyon hava yast›€›ndan
mümkün oldu€u kadar uzak otur-
mal›d›r (en az 250 mm uzakta). Ön
koltuktaki yolcu daima koltuk-
lar›n› mümkün oldu€u kadar
geriye çekmeli ve arkas›na yasla-
narak oturmal›d›rlar. 

• Kaza durumunda hava yast›klar›
an›nda aç›l›r, e€er yolcular düz-
gün pozisyonda de€illerse hava
yast›€›n›n aç›lma kuvvetiyle yara-
lanabilirler.

• Hava yast›€›n›n aç›lmas›, yüzde
veya vücutta yanmalara veya
gözlük k›r›lmas› gibi nedenlerle
kesiklere sebep olabilir.
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C040902APB

Ses ve duman
Hava yast›klar› aç›ld›€› zaman, yüksek
bir ses ve duman ç›kar›rlar ve arac›n içi-
ne bir toz yayarlar. Bu normaldir ve hava
yast›€› fünyesinin atefllenmesinin sonu-
cudur. Hava yast›€› aç›ld›ktan sonra,
gö€sünüzün hem emniyet kemeri hem
de hava yast›€› taraf›ndan s›k›flt›r›lma-
s›yla ve ayn› anda duman ve toz yüzün-
den nefes almakta oldukça zorlanabi-
lirsiniz. Rahats›zl›€› azaltmak ve ayn›
zamanda duman ve tozu uzun süre
solumay› önlemek için, darbeden
sonra mümkün olunca hemen kap›lar›
ve/veya camlar› aç›n›z.
Duman ve toz zehirli olmamakla birlikte,
ciltte (gözlerde,burunda, g›rtlakta, vb) ka-
fl›nmaya neden olabilir. Bu durumda, der-
hal so€uk suyla y›kay›p durulay›nız ve
belirtiler sürerse doktora görününüz.

C040903AEN

Çocuk koltu€unu ön yolcu koltu€una
yerlefltirmeyiniz
Arkaya bakan çocuk koltu€unu asla ön
yolcu koltu€una yerlefltirmeyiniz. E€er
hava yast›€› aç›l›rsa, arkaya bakan ço-
cuk koltu€una vuraca€› için ciddi veya
ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
Ayr›ca, öne bakan çocuk koltuklar›n› da
ön yolcu koltu€una yerlefltirmeyiniz. E€er
ön yolcu hava yast›€› aç›l›rsa çocu€un
ciddi veya ölümcül flekilde yaralanmas›-
na neden olabilir.

1JBH3051

UYARI
Hava yast›klar› aç›ld›€›nda, direksi-
yonun ve/veya gösterge panelinin
ve/veya her iki yandaki ön ve arka
kap›lar›n üzerindeki tavan raylar›-
n›n hava yast›€›yla ilgili bölümleri
çok s›cak olur. Yaralanmay› önle-
mek için, bir hava yast›€› aç›ld›ktan
hemen sonra hava yast›€› ba€lant›
k›s›mlar›na dokunmay›n›z.
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C041000AEN

Hava yast›€› uyar› ›fl›€›
Gösterge panelinizdeki hava yast›€›
uyar› ›fl›€›n›n amac›, hava yast›€› – ‹lave
Güvenlik Sistemindeki (SRS) olas› bir
problem için sizi uyarmakt›r.
Kontak ON konumuna getirildi€inde, ›fl›k
yaklafl›k 6 saniye yanmal› ve sonra sön-
melidir.
Afla€›daki durumlarda sisteminizi kontrol
ettiriniz:
• Konta€› “ON” durumuna getirdi€inizde

›fl›k yanm›yor.
• Yaklafl›k 6 saniye yand›ktan sonra

hava yast›€› uyar› ›fl›€› sönmüyor.
• Araç hareket halinde oldu€unda hava

yast›€› uyar› ›fl›€› yan›yor.

C040100APB

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

si (sadece ön yolcu koltu€u)*
11. Yolcu Ön Hava Yast›€› AÇIK/KAPALI

Dü€mesi*
*: varsa

UYARI
• Çok Tehlikeli! Önünde hava yas-

t›€› olan bir koltu€a arkaya bakan
çocuk koltu€u yerlefltirmeyiniz!

• Çocuk koltu€unu asla ön yolcu
koltu€una koymay›n›z. E€er ön
yolcu hava yast›€› aç›l›rsa ciddi
veya ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.

• Çocuklar, yan ve/veya perde hava
yast›klar›n›n bulundu€u arka kol-
tu€un yan taraflar›na oturtulursa,
çocuk koltu€unun kap› yan›ndan
mümkün oldu€u kadar uza€a
tak›ld›€›ndan emin olunuz ve ço-
cuk koltu€unu pozisyonuna gü-
venli flekilde sabitleyiniz. 
Yan ve/veya perde hava yast›kla-
r›n›n aç›lmas›, bebek yada çocuk-
lar için ciddi yaralanma veya ölü-
me neden olabilir.

W7-147
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SRSCM, kontak anahtar› “ON (AÇIK)”
durumunda iken, olas› bir çarp›flma hava
yast›€›n›n aç›laca€› veya ön gerdiricili
emniyet kemerinin aç›laca€› derecede
fliddetli olup olmad›€›na karar vermek
için, tüm SRS parçalar›n› sürekli olarak
izler.

Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildikten sonra gösterge panelindeki
SRS hava yast›€› uyar› ›fl›€›  yaklafl›k 6
saniye süreyle yanacakt›r, hava yast›€›
uyar› ›fl›€›n›n daha sonra sönmesi gerek-
mektedir. 
E€er afla€›daki durumlardan birisi
oluflursa, bu bir SRS ar›zas›n› gösterir.
Sistemin, HYUNDAI yetkili servisine kon-
trol ettirilmesini öneririz.
• Konta€› “ON” durumuna getirdi€inizde

›fl›k yanm›yor.
• Yaklafl›k 6 saniye yand›ktan sonra ha-

va yast›€› uyar› ›fl›€› sönmüyor.
• Araç hareket halinde oldu€unda hava

yast›€› uyar› ›fl›€› yan›yor.

Hava yast›€› modülleri direksiyon simidi
ortas›nda ve gösterge paneli üzerindeki
ön yolcu taraf›nda, torpido gözünün üze-
rinde yer al›r. SRSCM, arac›n yeterince
fliddetle önden çarp›flt›€›n› alg›lad›€› za-
man, otomatik olarak ön hava yast›klar›n›
açar.

Hava yast›€›n›n aç›lmas›n›n ard›ndan
yast›k kapaklar› üzerindeki y›rt›lma ekle-
ri, hava yast›€›n›n aç›lmas› ile oluflan ba-
s›nç alt›nda ayr›l›r. Bundan sonra kapa-
€›n aç›lmas› ile hava yast›klar› tam olarak
flifler.

B240B01L

Sürücü ön hava yast›€› (1)

B240B02L

Sürücü ön hava yast›€› (2)
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Tam fliflmifl bir hava yast›€›, emniyet ke-
merini uygun takm›fl bir sürücünün ileri
do€ru hareketini engelleyecek ve böyle-
likle bafl ve gö€üs yaralanmas›n› önleye-
cektir.

Hava yast›€›, tamamen flifltikten sonra,
hemen sönmeye bafllar ve böylelikle sü-
rücü görüflü ve di€er kontrolleri çal›fl-
t›rma ve direksiyonu kullanma olana€›
yeniden sa€lan›r.

B240B03L

Sürücü ön hava yast›€› (3)

B240B05L

Yolcu ön hava yast›€›

UYARI 
• Yolcu hava yast›€› ile donat›lm›fl

olan araçlarda, ön yolcu panelin-
deki torpido gözünün üst k›sm›na
herhangi bir aksesuar (bardak ve-
ya kaset tutucu, vs) yerlefltirme-
yiniz veya bir ç›kartma yap›flt›r-
may›n›z. Bu tür cisimler yolcu
hava yast›klar›n›n aç›lmas› duru-
munda f›rlayan nesneler haline
gelir ve yaralanmalara yol açar.

• Araç içinde s›v› hava tazeleyici
kab› bulundurdu€unuzda, bunu
gösterge paneli üzerindeki gös-
terge grubuna yak›n veya göster-
ge paneli üzerine koymay›n›z.

(Devam ediyor)

UYARI
• Bir hava yast›€› aç›ld›€›nda, kuv-

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

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
Bunlar yolcu hava yast›klar›n›n
aç›lmas› durumunda f›rlayan nes-
neler haline gelir ve yaralanmala-
ra yol açar.
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C040400APB

Sürücü ve yolcu ön hava yast›€›
(varsa)
Hyundai’niz ‹lave Güvenlik Sistemi (Hava
Yast›€›) ile donat›lm›flt›r. Sistemin mevcut
oldu€u, direksiyon simidi ve gösterge pa-
neli yolcu taraf› torpido gözü üzerindeki
hava yast›€› kapa€›na bas›lm›fl “AIR
BAG” yaz›s›ndan anlafl›l›r.

SRS sistemi, direksiyon simidinin orta-
s›nda ve ön panelin yolcu taraf›nda torpi-
do gözünün üzerinde yer alan hava yas-
t›klar›ndan oluflur.

SRS'nin amac›, aç›lmas› için yeterli flid-
detteki önden çarpmalarda, sürücü ve/
veya ön yolcu için, emniyet kemerlerinin
sa€lad›€› korumaya ilave koruma sa€la-
makt›r.

OPB039038

Sürücü ön hava yast›€›

OPB039039

Yolcu ön hava yast›€›
(Devam ediyor)
• SRS yaln›zca kontak anahtar› ON

konumunda oldu€unda çal›fl›r.
SRS hava yast›€› uyar› ›fl›€› yan-
maz veya 6 saniye süre ile yan›p
söndükten sonra veya kontak
aç›ld›ktan sonra sürekli yan›k
kal›rsa, araç hareket halindeyken
yanmaya bafllarsa, SRS normal
çal›flm›yor demektir. Bu durum
meydana gelirse, sistemi HYUN-
DAI yetkili  servisinde kontrol et-
tirmenizi öneririz.

• Bir sigorta de€iflimi öncesinde
veya akü kutup bafl›n› ay›rmadan
önce, kontak anahtar›n› “LOCK
(KİLİTLİ)” konumuna getiriniz ve
kontaktan ç›kart›n›z. Hava yast›€›
ile ilgili bir sigortay›, kontak
anahtar› “ON (AÇIK)” konumunda
iken kesinlikle de€ifltirmeyiniz.
Bu uyar›ya dikkat edilmemesi
ar›za, SRS hava yast›€› uyar›
›fl›€›n›n yanmas›na neden olur.
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(Devam ediyor)
• Koltu€unuzu ön hava yast›klar›n-

dan mümkün oldu€u kadar ge-
riye, ama yine de arac›n kont-
rolünü muhafaza edecek flekilde,
çekiniz.

• Siz veya yolcular›n›z asla hava
yast›klar›na gereksiz flekilde
yak›n oturmamal› veya uzanma-
mal›s›n›z. Biçimsiz oturan sürücü
ve yolcular aç›lan hava yast›klar›
taraf›ndan ciddi flekilde yaralan-
abilirler.

• Asla kap›lara veya orta konsola
yaslanmay›nız – daima dik du-
rumda oturunuz.

• Yolcu ön hava yast›€› OFF gös-
tergesi yanarken ön koltukta yol-
cu oturmas›na izin vermeyiniz.
Çünkü orta fliddette veya fliddetli
bir önden çarp›flmada hava yast›-
€› aç›lmayacakt›r (varsa).

(Devam ediyor)

UYARI
Emniyet kemerlerinizi ve çocuk em-
niyet kemerlerini daima kullan›n›z -
her yolculukta, her zaman, herkes!
Hava yast›klar› göz aç›p kapayana
kadar büyük bir kuvvetle aç›l›r.
Emniyet kemerleri, hava yast›k-
lar›ndan azami fayday› sa€lamak
için, yolcular› do€ru pozisyonda
tutmaya yard›m eder. Hava yast›kl›
araçlarda bile, düzgün veya hiç
ba€lanmam›fl yolcular, hava yast›€›
aç›ld›€›nda ciddi flekilde yaralan-
abilirler. Emniyet kemerleri, hava
yast›klar› ve yolcu emniyeti ile ilgili
bu k›lavuzda bulunan önlemleri
daima uygulay›n›z. 
Ciddi veya ölümcül yaralanma ola-
s›l›€›n› azaltmak ve koruma sistem-
inizden azami fayday› elde etmek
için:
• Bir çocu€u çocuk koltu€u veya

yükseltici koltukla asla ön koltu-
€a koymay›n›z. 

• Çocuklar› daima arka koltu€a
oturtunuz. Her yafltaki çocuk için
en emniyetli yer oras›d›r.

• Ön ve yan hava yast›klar› ön kol-
tuklarda biçimsiz oturan yolcular›
yaralayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Direksiyon simidinde, gösterge

panelinde veya torpido gözü üze-
rinde; hava yast›klar›n›n üzerine
veya yak›nlar›na herhangi bir ci-
sim yerlefltirilmemelidir; aksi tak-
tirde bu cisimler, hava yast›klar›-
n›n aç›lmas›na yol açacak fliddet-
te bir önden çarp›flma s›ras›nda
sizi yaralayabilir.

• SRS kablolar› veya bir SRS par-
ças›n› sökerek kurcalamay›nız.
Aksi taktirde, hava yast›klar›n›n
yanl›fll›kla aç›lmas› veya bir kaza
an›nda aç›lmamas› sonucu yara-
lanabilirsiniz.

• SRS hava yastığı uyarı ışığı sü-
rekli biçimde yanık kalıyorsa ve-
ya araç hareket halinde olduğun-
da yanıyorsa, aracınızı derhal
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettiriniz.

(Devam ediyor)
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OPA037039

1JBA3514

OED036104

Arkadan çarpma

Yandan çarpma

Takla atma

(Devam ediyor)
• Hava yastıkları sadece bir kez

kullanılabilir – açıldıktan sonra
hemen, HYUNDAI yetkili  servi-
sinde değiştirtmenizi öneririz.  

• SRS, ancak darbe yeterince flid-
detli ve darbe aç›s›, araç boyla-
mas›na ekseni ile en fazla 30° ol-
mas› durumunda aç›lacak flekilde
tasarlanm›flt›r. Ayr›ca hava yas-
t›klar› sadece birkez aç›l›r. Em-
niyet kemerleri mutlaka sürekli
olarak tak›lmal›d›r.

• Ön hava yast›klar›, yandan çarp-
ma, arkadan çarpma veya takla
atma s›ras›nda aç›lacak flekilde
yap›lmam›flt›r. Ayr›ca, hava yas-
t›klar› belli bir s›n›r›n alt›ndaki ön-
den fliddette çarpmalarda aç›l-
maz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Çocuk koltu€u kesinlikle ön kol-

tu€a yerlefltirilmez. Bir kaza s›ra-
s›nda hava yast›€›n›n aç›lmas› ile
çocuk veya bebek ciddi bir flek-
ilde yaralanabilir veya ölebilir.

• 12 yafl›nda ve daha küçük çocuk-
lar arka koltukta güvenli bir flek-
ilde oturtulmal›d›r. Çocuklar ke-
sinlikle yolcu koltu€una oturtul-
mamal›d›r. E€er 12 yafl›ndan bü-
yük bir çocu€un ön koltukta otur-
mas› gerekiyorsa, emniyet kemeri
düzgünce tak›lmal› ve koltuk
mümkün oldu€u kadar geriye
kayd›r›lmal›d›r. 

• Her türlü çarp›flma s›ras›nda aza-
mi koruma sa€lanmas› ve sürü-
cünün bir çarp›flma s›ras›nda
ciddi yaralanma veya ölüm riskini
asgariye indirmek için, oturduk-
lar› bölümde hava yast›€› olsun
olmas›n, emniyet kemerleri de
tak›lm›fl olmal›d›r. Araç hareket
halinde iken gereksiz yere hava
yast›€›na yak›n oturmay›n›z veya
e€ilmeyiniz.

(Devam ediyor)
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C040501APA

Ön yolcu hava yast›€› ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) anahtar› (Varsa)
Ön yolcu koltu€una bir çocuk emniyet
sistemi tak›l› ise ya da ön yolcu koltu€un-
da kimse oturmuyorsa, ön yolcu hava
yast›€› ON /OFF dü€mesini OFF(kapal›)
konuma çeviriniz. Yolcu ön hava yast›€›
devreden ç›kacakt›r.
Çocu€unuzun güvenli€ini sa€lamak için
istisnai durumlarda ön yolcu koltu€una
arkaya do€ru bakan bir çocuk koltu€u
konmas› gerekti€inde, ön yolcu hava
yast›€›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› gerek-
mektedir.

Ön yolcu hava yast›€›n›n devre d›fl›
b›rak›lmas› ya da tekrar devreye 
sokulmas›:

Ön yolcu hava yast›€›n› devreden ç›kar-
mak için, kontak anahtar›n› ön yolcu ha-
va yast›€› ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü€-
mesine tak›n ve dü€meyi OFF (KAPALI)
konumuna getiriniz. Ön yolcu hava yas-
t›€› OFF (KAPALI) göstergesi yanar ve
ön yolcu hava yast›€› tekrar devreye so-
kuluncaya kadar yanmaya devam eder.
Ön yolcu hava yast›€›n› devreye sokmak
için, kontak anahtar›n› ön yolcu hava
yast›€› ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü€me-
sine tak›nız ve dü€meyi ON (AÇIK) kon-
umuna getiriniz. Ön yolcu hava yast›€›
OFF (KAPALI) göstergesi sönecektir.

(Devam ediyor)
• Biçimsiz veya pozisyon d›fl›nda

oturmak bir çarp›flmada ciddi
veya ölümcül yaralanmayla so-
nuçlanabilir. Araç park edilip
kontak kapat›lana kadar, tüm yol-
cular kendileri ve koltuklar› dik
durumda, koltuk minderinin orta-
s›nda, emniyet kemerleri ba€l›
olarak, bacaklar› serbestçe uzan-
m›fl ve ayaklar› yere basar flekilde
oturmal›d›rlar. 

• SRS hava yast›€› sisteminin, bir
çarp›flma s›ras›nda koruma sa€-
layabilmesi için çok çabuk aç›l-
mas› gerekir. Hava yast›€›, emni-
yet kemeri takmad›€› için yerinde
olmayan bir yolcuya çok güçlü
bir flekilde çarpabilir ve onun cid-
di veya ölümcül yaralanmas›na
yol açabilir.

OPB032051 OPB039041
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] NOT
• Ön yolcu hava yast›€› ON/OFF (AÇIK/

KAPALI) dü€mesi ON konumuna getir-
ildi€inde, ön yolcu hava yast›€› devreye
girer bu nedenle çocuk veya bebek
koltu€unun ön yolcu koltu€una konul-
mamas› gerekir. 

• Yolcu ön hava yast›€› ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) tuflu OFF (KAPALI) durumu-
na getirildi€inde, yolcu ön hava yast›€›
çal›flmaz.

Ön yolcu hava yast›€› OFF (KAPALI)
göstergesi (Varsa)

Kontak anahtar› ON konumuna getirildi-
€inde, ön yolcu hava yast›€› OFF göster-
gesi yaklafl›k 4 saniye yanar. 
Ön yolcu ön hava yast›€› OFF gösterge-
si, ön yolcu ön hava yast›€› ON/OFF dü€-
mesi OFF konumuna getirildi€i zaman da
yanar ve dü€me ON konumuna getiril-
di€inde söner.

DİKKAT
Ön yolcu hava yast›€› ON/OFF dü€-
mesi düzgün çal›flm›yorsa, göster-
ge panelindeki hava yast›€› uyar›
›fl›€› yanar. 
Ön yolcu hava yast›€› OFF (KAPA-
LI) göstergesi ise yanmaz, SRS
Kumanda Modülü, ön yolcu hava
yast›€›n› tekrar devreye sokar ve ön
yolcu hava yast›€› ON/OFF dü€me-
si, OFF (KAPALI) konumunda olsa
bile ön yolcu hava yast›€› önden
darbeli çarp›flmalarda flifler. 
Bu durum meydana gelirse, sistemi
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi öneririz. 
SRS hava yastığı uyarı ışığı yanıp
söner veya kontak anahtarı “ON
(AÇIK)” konumuna getirildiğinde
yanmıyor veya araç hareket halinde
olduğunda yanıyorsa, HYUNDAI
yetkili servisinde sistemi kontrol et-
tirmenizi öneririz.

UYARI
Ön hava yast›€› AÇMA/KAPAMA
dü€mesi benzer bir küçük sa€lam
alet kullan›larak döndürülebilir. Ön
hava yast›€› AÇMA/KAPAMA dü€-
mesinin ve yolcu ön hava yast›€›
KAPALI göstergesinin durumunu
daima kontrol ediniz.
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(Devam ediyor)
• Arac›n›zda yolcu ön hava yast›€›

ON/OFF dü€mesi olsa bile ön
yolcu koltu€una bir çocuk koltu-
€u koymay›n›z. Çocuk koltu€u
kesinlikle ön koltu€a yerlefltiril-
mez. Çocuk koltu€u için çok
büyük olan çocuklar, daima arka
koltukta oturtulmal› ve burada
bulunan kucak/omuz kemerlerini
kullanmal›d›r. Çocuklar›n kaza-
dan korunmalar›n›n en güvenli
yolu, arka koltukta uygun bir
koltuk sistemi ile tespit edilmifl
olmalar›d›r.

• Ön koltukta çocuk koltu€u ihtiy-
ac› ortadan kalkar kalkmaz, yolcu
ön hava yast›€›n› tekrar aktif hale
getiriniz.

UYARI
• Sürücü, ön yolcu hava yast›€› ON/

OFF (AÇIK/KAPALI) dü€mesinin
do€ru konumda olmas›ndan so-
rumludur. 

• Yaln›zca kontak anahtar› kapand›-
€›nda ya da SRS Kumanda Mo-
dülünde bir ar›za oldu€unda yol-
cu ön hava yast›€›n› devre d›fl› b›-
rak›n›z. 

• Sürücü ve/veya ön yolcu taraf› ve/
veya yan ve perde hava yast›klar›
tetiklenmedi€inde veya bir çarp›fl-
ma esnas›nda do€ru tetiklenme-
di€inde bir tehlike sözkonusu ola-
bilmektedir. 

• Yolcu ön hava yast›€› çal›flmaz
duruma getirilmedi€i sürece, ar-
kaya bakan bir çocuk koltu€unu
asla ön yolcu koltu€una monte et-
meyiniz. Bir kaza s›ras›nda hava
yast›€›n›n aç›lmas› ile çocuk veya
bebek ciddi bir flekilde yaralan-
abilir veya ölebilir.

(Devam ediyor)

UYARI
• Yolcu ön hava yast›€› direksiyon-

daki hava yast›€›ndan çok daha
büyüktür ve çok daha büyük
kuvvetle aç›l›r. Do€ru pozisyonda
oturmayan ve emniyet kemerini
do€ru takmam›fl kiflileri ciddi
flekilde yaralayabilir veya öldüre-
bilir. Ön koltuktaki yolcular daima
koltuklar›n› mümkün oldu€u ka-
dar geriye çekmeli ve arkas›na
yaslanarak oturmal›d›rlar.  

• Araç hareket halindeyken, araç
park alan›nda veya garaj gir-
iflinde hareket ediyor olsa bile, ön
yolcular›n emniyet kemerlerini
takmalar› flartt›r.

(Devam ediyor)
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Yan darbe hava yast›klar› (varsa)
Hyundai’nizin her ön koltu€u yan hava
yast›€› ile donat›lm›flt›r. Yan hava yast›k-
lar›n›n amac›, sürücüye ve/veya ön yol-
cuya emniyet kemerlerinin sa€lad›€› ko-
rumaya ilave koruma sa€lamakt›r.

OPB039042

OED036107

(Devam ediyor)
• E€er acil durumlarda sürücü sert

fren yapmak zorunda kal›rsa, yol-
cular öne f›rlar. E€er ön yolcular
emniyet kemerlerini takm›yorsa,
hava yast›€› aç›ld›€›nda do€ru-
dan hava yast›€›n›n önüne gelir-
ler. Bu durumda ciddi yaralanma
veya ölüm olas›l›€› vard›r.

• Öndeki yolcunun ellerini veya
ayaklar›n› gösterge paneli üzeri-
ne koymas›na veya yüzünü gös-
terge paneline yak›n tutmas›na
asla izin vermeyiniz. Hava yast›€›
aç›ld›€›nda öndeki yolcuya darbe
vurur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Çocuklar›n/yafll›lar›n ve güçsüz-

lerin/hamile kad›nlar›n ön yolcu
koltu€una oturmalar›na asla izin
vermeyiniz. Çocuk koltu€unu as-
la ön yolcu koltu€una koymay›-
nız. Hava yast›€› aç›ld›€›nda ciddi
flekilde yaralanabilirler.

• Gösterge paneline nesneler koy-
may›nız veya ç›kartmalar yap›flt›r-
may›n›z. Ön cam üzerine herhan-
gi bir aksesuar uygulamay›nız ve-
ya orijinal dikiz aynas› üzerine pi-
yasa mal› aynalar veya aksesuar-
lar monte etmeyiniz. Bunlar hava
yast›€›n›n aç›lmas›na müdahale
edebilir ve yüksek h›zla vücudu-
nuza çarparak ciddi yaralanmaya
hatta ölüme neden olabilir.
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Yan darbe hava yast›klar›, yaln›zca belir-
li fliddette, aç›da, h›zda ve çarp›flma nok-
tas›nda, oluflan çarp›flmalarda aç›lmak
için tasarlanm›flt›r. Yan hava yast›klar›,
her türlü yan darbe durumunda aç›lmak
üzere tasarlanmam›flt›r.

(Devam ediyor)
• Yolcu koltu€unun üzerine akse-

suar amaçl› koltuk k›l›flar›n›, bat-
taniyeleri veya piyasa mal› koltuk
›s›t›c›lar›n› asla yerlefltirmeyiniz.
Çünkü bunlar yan darbe hava
yast›€›n›n aç›lmas›na engel ola-
bilir.

• Yan darbe hava yast›€›n›n yak›n-
lar›na herhangi bir aksesuar tak-
may›n›z.

• Hava yast›klar› üzerinde veya
hava yast›€› ile aran›zda herhangi
bir cisim bulunmamal›d›r.

• Ön kap› ile ön koltuk aras›nda
herhangi bir cisim (bir flemsiye,
poflet, vs.) bulunmamal›d›r. Bu
tür cisimler ilave hava yast›kla-
r›n›n aç›lmas› durumunda f›rlayan
parçalar haline gelir ve yaralan-
malara yol açar.

• Yan hava yast›€›n›n kiflisel yara-
lanma ile sonuçlanabilecek flek-
ilde aniden aç›lmamas› için, kon-
tak anahtar› “ON (AÇIK)” konu-
munda iken, yan darbe sensörü
üzerine vurmay›n›z.

• Eğer koltuk veya koltuk kapla-
ması hasar görmüşse, aracı
HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi öneririz.

UYARI
• Yan darbe hava yast›€›, sürücü

ve ön yolcu emniyet kemeri sis-
temine yard›m etmekte olup, on-
lar›n yerine geçmez. Bu nedenle
emniyet kemerlerinizin araç hare-
ket halinde oldu€unda mutlaka
tak›l› olmas› gerekir. Yan darbe
hava yast›€›, sadece yolcularda
bir yaralanmaya yol açacak flid-
detteki yandan çarpmalar s›ras›n-
da aç›lacak flekilde yap›lm›flt›r.

• Yan darbe hava yast›€› siste-
minden en iyi biçimde koruma
sa€lamak ve yandan çarpma so-
nucu hava yast›€› aç›lmas›ndan
dolay› yaralanmamak için ön kol-
tuklarda oturanlar›n dik durumda
ve emniyet kemerleri düzgün
ba€lanm›fl olarak oturmalar› ge-
rekmektedir. Sürücünün elleri
direksiyon simidi üzerinde saat
3:00 ve 9:00 konumlar›nda olmal›-
d›r. Yolcunun elleri ve kollar› ise
kuca€›nda bulunmal›d›r.

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

Perde hava yast›klar›, sadece çarp›flma
fliddetine, aç›s›na, h›z›na ve darbe nok-
tas›na ba€l› olan belirli yan çarp›flmalar-
da aç›lmak için tasarlanm›flt›r. Perde
hava yast›klar›, her türlü yan darbede,
arac›n ön ve arkas›ndan çarp›flmalarda
veya devrilme durumunda aç›lacak flek-
ilde tasarlanmam›flt›r.

UYARI
• Yan darbe ve perde hava yast›k-

lar›n›n en iyi korumay› sa€lamas›
için, ön koltuklarda oturan her iki
kifli ile arka koltu€un iki yan›nda
oturanlar›n emniyet kemerleri
ba€l› olarak dik durumda olmalar›
gerekir. Çocuklar›n uygun bir
çocuk koltu€unda arka koltukta
oturmalar› önemlidir. 

• Çocuklar arka koltu€un yanlar›n-
da oturduklar› zaman, uygun ço-
cuk koruma sistemi içinde bulun-
malar› gerekir. Çocuk koruma
sistemini mümkün oldu€u kadar
kap› yan›ndan uza€a yerlefltirdi-
€inizden ve sistemi kilitli bir po-
zisyonda sabitledi€inizden emin
olunuz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Yan ve/veya perde hava yast›klar›

ile donat›lm›fl koltuklarda otur-
duklar› zaman, yolcular›n bafllar›-
n› veya vücutlar›n› kap›lara yasla-
malar›na, kollar›n› kap›lara koy-
malar›na, camdan uzatmalar›na
izin vermeyiniz veya kap›larla yol-
cular aras›na nesneler koymay›-
n›z. 

• Yan perde hava yast›€› sistemini
asla açmaya veya herhangi bir
aksam›n› tamir etmeye kalk›flma-
y›n›z. Sisteme sadece HYUNDAI
yetkili servisi tarafından müda-
hale edilmesini öneririz.

Yukar›daki talimata uyulmamas›,
bir kaza an›nda araçta bulunanlar›n
yaralanmalar› veya ölümleriyle so-
nuçlanabilir.

OPB039024

OUN026090



3 49

Aracınızın güvenlik sistemi

C040800APA

Çarp›flmada hava yast›€›m neden
aç›lmad›? (Hava yast›€›n›n aç›lma
ve aç›lmama flartlar›)
Hava yast›€›n›n ilave bir koruma sa€-
lamas›n›n beklenemeyece€i bir çok
kaza türü vard›r.
Bunlar›n aras›nda arkadan gelen dar-
beler, çok darbeli kazalarda ikinci
veya üçüncü çarpmalar, düflük h›zda
çarpmalar say›labilir. Di€er bir dey-
iflle, arac›n›z hasar gördü€ü ve hatta
tümüyle kullan›lamaz hale geldi€i
halde hava yast›klar›n›n aç›lmamas›na
flafl›rmamal›s›n›z.

Hava yast›€› çarp›flma sensörleri
(1) SRS kontrol modülü*
(2) Ön darbe sensörü*
* : varsa

(3) Ön darbe sensörü*

OPB032044/OPB032046

1 2 3



Aracınızın güvenlik sistemi

503

C040801APB

Hava yast›€› aç›lma flartlar›
Ön hava yast›klar›

Ön hava yast›klar›, önden çarp›flmalar-
da, çarp›flman›n fliddetine, h›z›na veya
aç›s›na ba€l› olarak aç›lacak flekilde ta-
sarlanm›flt›r.

UYARI
• Hava yast›€›n›n veya sensörleri-

nin bulundu€u bölgelere vurma-
y›nız veya herhangi bir nesnenin
çarpmas›na izin vermeyiniz.  

• Bu, hava yast›€›n›n beklenmeyen
flekilde aç›lmas›na ve ciddi yara-
lanma ve ölüme neden olabilir.

• E€er sensörlerin yeri veya aç›s›
herhangi bir flekilde de€ifltirilirse,
hava yast›klar› aç›lmamalar› gere-
ken zamanlarda aç›labilir veya
aç›lmalar› gereken zamanlarda
aç›lmayabilir ve ciddi yaralanma
ve ölüme neden olabilir.  

• Bu nedenle, hava yast›€› sensör-
lerinde veya etraf›nda bak›m yap-
maya çal›flmay›n›z. Sisteme sade-
ce HYUNDAI yetkili servisi tara-
fından müdahale edilmesini öne-
ririz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Ön tamponun, gövdenin veya

yandan çarpma sensörlerinin yer-
lefltirildi€i B dikmesinin defor-
masyonu neticesinde sensör
montaj aç›lar› de€iflirse problem-
ler ç›kabilir. Sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafın-
dan müdahale edilmesini öneri-
riz.

• Arac›n›z darbeyi emecek ve belir-
li çarpmalarda hava yast›klar› aç›-
lacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Tampon koruyucuları monte et-
mek veya tamponu Hyundai stan-
dartlarına uygun olmayan bir par-
ça ile değiştirmek aracınızın çar-
pışma ve hava yastığı açılma per-
formansını olumsuz şekilde etki-
leyebilir.

OPA037040
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Yan hava yast›klar› (varsa)

Yan hava yast›klar› (yan darbe ve/veya
perde hava yast›klar›, yan darbe sensör-
leri taraf›ndan, belirli bir fliddete, hiza ve
aç›ya sahip bir darbe hissedildi€i zaman
aç›l›rlar.

Ön hava yast›klar› (sürücü ve yolcu hava
yast›klar›) sadece önden çarp›flmalarda
aç›lacak flekilde tasarlanm›fl olmas›na
ra€men, önden çarpma sensörleri yeterli
fliddette bir darbe alg›larsa, baflka türlü
çarp›flmalarda da aç›labilir. Yan hava
yast›klar› (yan darbe ve/veya perde hava
yast›klar›) sadece yandan çarp›flmalarda
aç›lacak flekilde tasarlanm›flt›r, ancak
yandan çarpma sensörleri yeterli fliddette
bir darbe alg›larsa, baflka türlü çarp›fl-
malarda da aç›labilir.
E€er araç flasisi, düzgün olmayan yollar-
daki nesnelerden veya kald›r›mdan dar-
be al›rsa, hava yast›klar› aç›labilir. ‹sten-
meyen hava yast›€› aç›lmalar›n› önlemek
için düzgün olmayan yollarda veya araç
trafi€i için tasarlanmam›fl yüzeylerde
dikkatli sürünüz.

C040802APB

Hava yast›€› aç›lmama flartlar›
• Baz› düflük h›zdaki çarp›flmalarda ha-

va yast›€› aç›lmayabilir. Hava yast›klar›
böyle durumlarda aç›lmayacak flekilde
tasarlanm›flt›r, çünkü bu tür çarp›flma-
larda emniyet kemerinin ötesinde bir
koruma sa€lamayabilirler.

OSA038120

OUN026090

OPA037041
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• Ön hava yast›klar› arkadan çarpmalar-
da aç›lacak flekilde tasarlanmam›flt›r,
çünkü yolcular darbenin fliddetiyle ar-
kaya do€ru hareket eder. Bu durumda,
aç›lan hava yast›klar› herhangi bir ilave
koruma sa€layamazlar.

• Ön hava yast›klar› yandan çarpmalar-
da aç›lmayabilir, çünkü yolcular çarp›fl-
man›n oldu€u yöne do€ru hareket
ederler ve böylece yandan çarpmalar-
da ön hava yast›€›n›n aç›lmas› herhan-
gi bir ilave koruma sa€layamaz.
Ne var ki, yan darbe ve/veya perde ha-
va yast›klar› varsa, darbenin fliddetine,
arac›n h›z›na ve çarpma aç›s›na ba€l›
olarak yan veya perde hava yast›klar›
aç›labilir.

• Aç›l› çarp›flmalarda, darbenin fliddeti
yolcular› hava yast›€›n›n ilave bir koru-
ma sa€layamayaca€› bir yöne hareket
ettirebilir, bu durumda sensörler her-
hangi bir hava yast›€›n› açmayabilir.

1JBA3521OSA038121OPA037042
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• Darbeden hemen önce sürücüler ge-
nellikle sert fren yaparlar. Böyle bir sert
frenleme, arac›n ön k›sm›n›n alçalma-
s›na ve yerden yüksekli€i kendisinden
fazla olan bir arac›n alt›na girmesine
neden olur. Bu tür durumlarda hava
yast›€› aç›lmayabilir, çünkü sensörlerin
alg›lad›€› h›z kesme kuvvetleri bu tür
“alt›na girme” çarp›flmalar›n›n yerini
alabilir.

• Devrilme kazalar›nda hava yast›klar›
aç›lmayabilir, çünkü hava yast›€›n›n
aç›lmas› yolculara koruma sa€lamaya-
cakt›r.
Ancak, araç donan›m›nda yan darbe
ve perde hava yast›klar› varsa, bir yan-
dan çarpma sonucunda devrilen arac›n
yan ve/veya perde hava yast›klar› aç›-
labilir.

• Araç, direk veya a€aç gibi bir nesneye
çarparsa, darbe tek bir noktaya odak-
land›€› ve darbe fliddeti sensörlere ile-
tilmedi€i için hava yast›klar› aç›lmaya-
bilir.

1JBA3522 OSA038122OPA037043
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SRS Bak›m›
SRS esas olarak bakım gerektirmez ve
sizin güvenli biçimde servis sağlayaca-
ğınız bir parçası yoktur. SRS hava yastığı
uyarı ışığı yanmazsa ya da sürekli bi-
çimde yanık kalıyorsa, aracınızı  HYUN-
DAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
öneririz.

UYARI
• SRS parçalar›n›n veya kablolar›-

n›n tadilat›n›n yan› s›ra, yast›k ka-
paklar›na etiket yap›flt›r›lmas› ve-
ya gövde yap›s›n›n tadil edilmesi,
SRS performans›n› olumsuz etk-
ileyebilir ve muhtemel yaralan-
malara yol açabilir.

• Hava yast›€› kapaklar›n› silmek
için yumuflak kuru bez veya sa-
dece su ile ›slat›lm›fl bez kulla-
n›n›z. Çözelti veya temizleyiciler,
hava yast›€› kapaklar›n› ve siste-
min uygun olarak aç›lmas›n› en-
gelleyebilir.

• Direksiyon simidinde, torpido gö-
zünde ve gösterge panelinde;
hava yast›€› modüllerinin üzerine
veya yak›nlar›na herhangi bir ci-
sim yerlefltirilmemelidir. Aksi tak-
tirde bu cisimler, hava yast›klar›-
n›n aç›lmas›na yol açacak fliddet-
te bir önden çarp›flma s›ras›nda
sizi yaralayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Hava yastığı açılırsa, HYUNDAI

yetkili servisi ile temasa geçme-
nizi öneririz.

• SRS kablolar› veya bir baflka SRS
parças›n› sökerek kurcalamay›-
n›z. Aksi taktirde SRS sistemi,
yanl›fll›kla aç›larak veya bir kaza
s›ras›nda aç›lmayarak yaralan-
malara sebep olabilir.

• Hava yast›€› parçalar›ndan biri
veya araç komple hurdaya ayr›la-
cak ise, belirli güvenlik önlemleri
al›nmal›d›r. HYUNDAI Yetkili Ser-
visi bu önlemleri bilir ve size ge-
rekli bilgiyi sa€lar. Bu önlemlerin
ve ifllemlerin yerine getirilmemesi
kiflisel yaralanma riskini art›r›r.

• Arac›n›za su dolmufl ve paspas-
lar veya döflemeler ›slanm›fl ise,
motoru çal›flt›rmay› denemeyiniz,
arac›n›z› HYUNDAI yetkili servisi-
ne çektiriniz.
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C041300AUN

‹lave emniyet önlemleri
• Yolcular›n bagaj bölümüne binmele-

rine veya katlanm›fl arka koltuk üzer-
ine oturmalar›na asla izin vermeyiniz.
Tüm yolcular dik durumda, s›rtlar› koltuk-
lar›na tam dayal›, emniyet kemerleri tak›l›
ve ayaklar› yere basar flekilde oturmal›-
d›rlar.

• Araç hareket halindeyken yolcular d›-
flar› ç›kmamal› veya yer de€ifltirmeme-
lidirler. Bir çarp›flma veya ani durufl
esnas›nda emniyet kemeri tak›l› olmayan
bir yolcu araç içinde di€er yolcular›n
üzerine veya araçtan d›flar› f›rlayabilir.

• Her emniyet kemeri bir yolcuyu koru-
mak için tasarlanm›flt›r. E€er emniyet
kemerini birden fazla kifli ayn› kullan›rsa,
bir çarp›flmada ciddi flekilde yaralanabilir
veya ölebilirler.

• Emniyet kemerlerinin üzerinde hiçbir
aksesuar kullan›lmamal›d›r. Yolcu kon-
forunu art›rd›€›n› veya emniyet kemerini
yeniden konumland›rd›€›n› iddia eden ci-
hazlar emniyet kemerinin sa€lad›€› koru-
may› azaltabilir ve bir kazada ciddi yara-
lanma riskini art›rabilir.

• Yolcular kendileriyle hava yast›klar›
aras›na sert veya keskin nesneler koy-
mamal›d›rlar. Kuca€›n›zda veya a€z›-
n›zda sert veya keskin nesneler tafl›mak,
e€er bir hava yast›€› aç›l›rsa, yaralan-
mayla sonuçlanabilir.

• Yolcular› hava yast›€› kapaklar›ndan
uzak tutunuz. Tüm yolcular dik durum-
da, s›rtlar› koltuklar›na tam dayal›, em-
niyet kemerleri tak›l› ve ayaklar› yere ba-
sar flekilde oturmal›d›rlar. E€er yolcular
hava yast›€› kapaklar›na çok yak›n olur-
larsa ve hava yast›€› aç›l›rsa, yaralana-
bilirler.

• Hava yast›€› kapaklar›n›n üzerine veya
yak›n›na nesneler monte etmeyin ve
koymay›n›z. Ön veya yan hava yast›€›
kapaklar›n›n üzerine veya yak›n›na mon-
te edilmifl veya konulmufl herhangi bir
nesne, hava yast›€›n›n düzgün çal›flma-
s›n› engelleyebilir.

• Ön koltuklar› modifiye etmeyiniz. Ön
koltuklar› modifiye etmek, ilave güvenlik
sisteminin alg›lay›c› unsurlar›n›n veya
yan hava yast›klar›n›n çal›flmas›n› etkile-
yebilir.

• Ön koltuklar›n alt›na bir fley koyma-
y›n›z. Ön koltuklar›n alt›na bir fley koy-
mak ilave güvenlik sisteminin alg›lay›c›
unsurlar›n›n ve kablo donan›m›n›n çal›fl-
mas›n› etkileyebilir.

• Bir bebe€i veya çocu€u asla kuca€›-
n›zda tutmay›n›z. Bir kaza durumunda
bebek veya çocuk ciddi flekilde yaralan-
abilir veya ölebilir. Tüm bebekler ve ço-
cuklar arka koltukta, uygun çocuk emni-
yet koltuklar› veya çocuk emniyet kemer-
leriyle düzgünce ba€lanmal›d›r.

C041400AUN

Hava yast›€› donan›ml› arac›n›za
ekipman eklemek veya modifiye
etmek
E€er arac›n gövdesini, tampon sistemini,
ön uç veya yan saclar›n› veya sürüfl yük-
sekli€ini de€ifltirerek arac›n›z› modifiye
ederseniz, bu, arac›n›z›n hava yast›€›
sisteminin çal›flmas›n› etkileyebilir.

UYARI
• Biçimsiz veya pozisyon d›fl›nda

oturmak yolcular›n aç›lan bir
hava yast›€›n›n çok yak›n›na kay-
mas›na, arac›n iç yap›s›na çarp-
mas›na veya araçtan d›flar› f›rla-
mas›na ve ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir

• Daima dik  olarak, koltuk arkas›
dik durumda, koltuk minderinin
ortas›nda, emniyet kemeri ba€l›
olarak, bacaklar serbestçe uzan›r
ve ayaklar yere basar durumda
oturunuz.



C041200AHM

Hava yast›€› uyar› etiketi 
(varsa)
Hava yast›€› uyar› etiketi, sürücü ve yol-
cular› hava yast›€› sisteminin olas› risk-
lerine karfl› uyarmak için tak›lm›flt›r.
Bu resmi uyar›lar›n çocuklar için risklere
odakland›€›na dikkatinizi çekeriz.

Ayr›ca, önceki sayfalarda anlat›ld›€›
üzere, biz yetiflkinler için de mevcut olan
risklerin fark›nda olman›z› istiyoruz.

3 56

Aracınızın güvenlik sistemi

OPB039049

OPB032049

n A Tipi

n B Tipi
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D010100AFD

Anahtar numaran›z›n kayd›
Anahtar kod numaras›, anahtar tak›m›na
ekli bulunan bar kod etiketine bas›lm›flt›r. 
Anahtarınızı kaybederseniz, yetkili
HYUNDAI servisinize başvurmanızı öne-
ririz. Barkod etiketin ç›kar›nız ve emniyet-
li bir yerde saklay›n›z. Ayr›ca, kod numa-
ras›n› kaydediniz ve bu numaray› araçta
de€il, kolay bulabilece€iniz emniyetli bir
yerde tutunuz.

D010200APB

Anahtar ifllemleri

• Motoru çal›flt›rmak için kullan›l›r.
• Kap›lar› (veya bagaj kapa€›n›) açmak

ve kilitlemek için kullan›l›r.

ANAHTARLAR

UYARI - Kontak anahtar›
Kontak anahtar› araçtayken çocuk-
lar› araçta yaln›z b›rakmak, anahtar
kontakta olmasa bile, tehlikelidir.
Çocuklar yetiflkinleri taklit ederler
ve anahtar› konta€a sokabilirler.
Kontak anahtar› çocuklar›n elektrik-
li camlar› veya di€er kumandalar›
çal›flt›rmalar›na ve hatta arac› hare-
ket ettirmelerine olanak verir ve bu,
ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme
neden olabilir. Anahtarlar›, asla ço-
cuklar yaln›z bafl›na iken araçta b›-
rakmay›n›z.

OFD047001

UYARI
Aracınızın kontak anahtarı için HYUN-
DAI orijinal parçalarını kullanmanız
tavsiye edilir. E€er piyasa mal› bir
anahtar kullan›l›rsa, anahtar START’-
tan sonra ON konumuna geri dönme-
yebilir. Böyle bir durumda, marfl mo-
torunun çal›flmaya devam etmesi
marfl motoruna zarar verebilir ve
kablolarda afl›r› ak›m nedeniyle olas›
yang›na neden olabilir.

OFD047002-A

n A Tipi

n B Tipi

OLM049210L

n C Tipi

OPB042170
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D010300APB

Immobilizer sistemi (varsa)
Arac›n›z, izinsiz araç kullan›m› riskini
azaltmak için elektronik motor Kilitleme
sistemi (immobilizer) ile donat›lm›fl olabi-
lir. 
‹mmobilizer sistemi, kontak anahtar›n-
daki küçük bir vericiden ve arac›n içinde-
ki elektronik cihazlardan meydana gelir.
‹mmobilizer sistemi, kontak anahtar›n›
kontak yuvas›na sokarak ON (AÇIK) ko-
numa getirdi€inizde, kontak anahtar›n›
kontrol edip, geçerli olup olmad›€›n› do€-
rular. 
Kontak anahtar› geçerliyse, motor çal›fl›r.
Kontak anahtar› geçersiz olarak belirle-
nirse, motor çal›flmaz.

‹mmobilizer sistemini kapatmak için:
Anahtar› kontak yuvas›na tak›n›z ve kon-
tak anahtar›n› “ON (AÇIK)” konumuna
getiriniz.

‹mmobilizer sistemini aktif hale
getirmek için:
Kontak anahtar›n› OFF konumuna getiri-
niz. ‹mmobilizer sistemi otomatik olarak
aktif olur. Arac›n›z için geçerli bir kontak
anahtar› olmadan motor çal›flmaz. 

] NOT
Motoru çal›flt›r›rken anahtar› etrafta bulu-
nan baflka immobilizer’li anahtarlarla bir-
likte kullanmay›n›z. Aksi halde motor ça-
l›flmayabilir ya da çal›flt›ktan hemen sonra
durabilir. Çal›flt›rma problemini önlemek
için, her anahtar› ayr› olarak muhafaza edi-
niz.

] NOT
E€er daha fazla anahtara ihtiyac›n›z varsa
veya anahtar›n›z› kaybettiyseniz, HYUN-
DAI yetkili servisine başvurmanızı öneri-
riz.

OFD047001-B

DİKKAT
Kontak anahtar› yuvas›n›n yak›n›na
metal aksesuarlar koymay›n›z.
Metal aksesuarlar transponder sin-
yalinin normal iletimini etkileyebi-
lece€i için motor çal›flmayabilir.

UYARI
H›rs›zl›€› önlemek için, yedek anah-
tarlar› arac›n›zda b›rakmay›nız. ‹m-
mobilizer flifresi bir müflteriye aittir
ve gizli tutulmal›d›r. Bu numaray›
arac›n›z›n herhangi bir yerinde b›-
rakmay›n›z.
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DİKKAT
Kontak anahtar›n›zdaki transpon-
der, ‹mmobilizer sisteminin önemli
bir parças›d›r. Y›llar boyu problem-
siz hizmet verecek flekilde tasar-
lanm›flt›r, ancak onu nemden, statik
elektrikten ve atma, düflürme gibi
sert hareketlerden korumal›s›n›z.
‹mmobilizer sistem ar›zas› olabilir.

DİKKAT
İmmobilizer sistemini değiştirmeyi-
niz veya ayarlamayınız. Çünkü bu
immobilizer sisteminin arızalanma-
sına neden olabilir. Sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafından
müdahale edilmesi tavsiye edilir.
‹mmobilizer sisteminde, uygun ol-
mayan de€ifliklikler veya modifi-
kasyonlar neticesinde oluflan ar›za-
lar, arac›n›z›n üretici garantisi kap-
sam›nda de€ildir.
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UZAKTAN KUMANDALI (ANAHTARSIZ) G‹R‹fi (VARSA)

Uzaktan kumandal› (anahtars›z)
girifl sistemi ifllemleri
A Tipi
• Anahtarı açmak için serbest bırakma

düğmesine basınız, anahtar otomatik
olarak açılacaktır.

• Anahtarı katlamak için, serbest bırak-
ma düğmesine basarken anahtarı ma-
nuel olarak katlayınız.

B Tipi
• Mekanik anahtarı çıkarmak için, ser-

best bırakma düğmesini basılı tutunuz
ve mekanik anahtarı çıkarınız.

• Mekanik anahtarı tekrar yerine takmak
için, anahtarı deliğe yerleştiriniz ve bir
klik sesi duyuluncaya kadar itiniz.

Kilitli (1)
1. Bütün kapıları kapatınız.
2. Kilitleme düğmesine basınız.
3. Tüm kapıların (motor kaputu ve bagaj

kapısı kilitli olmalıdır) kilitlendiğini gös-
termek için dörtlü flaşörler bir kez ya-
nıp sönecektir.

OLM049210L

n B Tipi

OPB042170

n A Tipi

DİKKAT
Anahtarı, serbest bırakma düğmesi-
ne basmadan katlamayınız. Bu,
anahtara hasar verebilir.

OXM049001L

n B Tipi

OPB042171

n A Tipi
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] NOT
Herhangi bir kapı açıldığında kapılar kilit-
lenmeyecektir. 

Açık (2)
1. Kilit açma düğmesine basınız.
2. Dörtlü flaşörler iki kez yanıp sönerek

tüm kapıların açıldığını gösterir.

Bagaj kapısı açık (3)
1. Bagaj kapısı kilit açma tuşuna 1 sani-

yeden daha fazla süre ile basınız.
2. Bagaj kapısının açıldığını göstermek

için dörtlü flaşör ışığı iki kez yanıp sö-
ner.

] NOT
• Bagaj kapısı kilidini açtıktan sonra, 30

saniye içinde bagaj açılmadığı takdirde,
bagaj kapısı otomatik olarak kilitlene-
cektir. 

• Bagaj kapısı bir kez açılıp kapatıldıktan
sonra, otomatik olarak kilitlenir.

• Tuşu mutlaka basılı tutmanız gerektiği
konusunda bilgilendirmek amacıyla, tu-
şun üzerine "HOLD" (TUT) kelimesi
yazılmıştır.

D020200APB

Verici önlemleri
] NOT
Afla€›dakilerden herhangi biri meydana
gelirse uzaktan kumanda çal›flmaz:
• Kontak anahtar› kontakta iken.
• Çal›flma mesafesi limitini geçmeyiniz

(yaklafl›k 10 m).
• Kumandan›n pili zay›f.
• Di€er araçlar ya da nesneler sinyali

engelliyor olabilir.
• Hava afl›r› derecede so€uktur.
• Kumanda örne€in, bir radyo istasyonu

gibi bir radyo vericisine ya da kuman-
dan›n normal çal›flmas›n› engelleyebilen
bir hava liman›na yak›nd›r.

Kumanda düzgün çal›flmad›€› zaman
kap›y› kontak anahtar›yla aç›p kapay›n›z.
Kumanda ile ilgili bir probleminiz olduğu
zaman, HYUNDAI yetkili servisinize baş-
vurmanızı öneririz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Eğer verici cep telefonuna veya akıllı te-

lefona yakınsa, vericiden gelen sinyal
cep telefonunun veya akıllı telefonun
normal çalışmasında kesilebilir. Bu du-
rum özellikle, telefon çağrı yaparken,
çağrı alırken, mesaj yazarken ve/veya e-
mail alırken/gönderirken önemlidir.
Vericiyi ve cep telefonunuzu veya akıllı
telefonunuzu aynı pantolon veya cekete
koymaktan kaçınınız ve iki cihaz arasın-
da uygun bir mesafeyi muhafaza ediniz. 

D020300APB

Pil de€iflimi
Verici, normal flartlarda uzun y›llar daya-
nacak 3 volt lityum pil kullan›r. De€iflim
gerekti€inde, afla€›daki prosedürü izleyi-
niz:
1. Deli€e ince bir nesne sokarak verici

merkez kapa€›n› (1) hafifçe kan›rtarak
aç›n›z.

DİKKAT
Uygunluk için sorumlu tarafça özel-
likle onaylanmam›fl de€ifliklikler ve
tadilatlar, arac› çal›flt›rmak için kul-
lan›c› yetkisini geçersiz k›lar. Anah-
tars›z girifl sistemi, uygunluk için
sorumlu tarafça özellikle onaylan-
mam›fl de€ifliklikler ve tadilat nede-
niyle çal›flmaz durumda olursa, bu
durum araç garantisi kapsam› içine
girmez.

DİKKAT
Kumanday› su veya herhangi bir s›-
v›dan uzakta tutunuz. Suya veya s›-
v›lara maruz kalmas› nedeniyle
anahtars›z girifl sistemi çal›flm›yor-
sa bu durum imalatç› firman›n araç
garantisi kapsam›na girmez.

OLM042302

OHG040009

n A Tipi

n B Tipi
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2. Pili yenisiyle de€ifltiriniz. Pili de€ifltirir-
ken, pilin pozitif “+” sembolünün flekil-
de gösterildi€i gibi yukar›ya bakt›€›n-
dan emin olunuz. 

3. Sökmenin tersi s›ra ile pili tak›n›z.

Kumandanın değişimi için, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

DİKKAT
• Anahtars›z girifl sistemi vericisi

size uzun seneler problemsiz ola-
rak hizmet edecek flekilde tasar-
lanm›flt›r, ancak nem veya statik
elektri€e maruz kal›rsa ar›zalana-
bilir.
Eğer kumandayı nasıl kullana-
cağınızdan veya pili nasıl değişti-
receğinizden emin değilseniz,
HYUNDAI yetkili servisine baş-
vurmanızı öneririz.

• Yanl›fl pil kullanmak vericinin ar›-
zalanmas›na neden olabilir. Do€-
ru pili kulland›€›n›zdan emin olu-
nuz. 

• Uygun olmayan bir biçimde atılan
pil çevre ve insan sağlığı için za-
rarlı olabilir. Pili yerel yasalara ve
düzenlemelere uygun olarak atı-
nız.
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Akıllı anahtar işlevleri
1. Kapı kilitleri
2. Kapı kilitlerinin açılması
3. Bagaj kapısı kilidini açma
Akıllı anahtar ile, bir kapıyı ve bagaj kapı-
sını kilitleyebilir veya kilidini açabilir ve
hatta anahtarı sokmadan motoru çalıştı-
rabilirsiniz.
Bir akıllı anahtarın üzerinde bulunan tuş-
lar uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
sistemine benzerdir. Bu bölümdeki
“Uzaktan Kumandalı Anahtarsız Giriş
Sistemine” bakınız.

Akıllı anahtarı taşıyarak, aracın kapılarını
ve bagaj kapısını kilitleyebilir ve kilidini
açabilirsiniz. 

Ayrıca, motoru da çalıştırabilirsiniz. Daha
fazla detay için aşağıya bakınız.

Kilitleme 
1. Akıllı anahtarı yanınızda taşıyınız.
2. Bütün kapıları kapatınız.
3. Dış kapı kolundaki düğmeye basınız. 
4. Dörtlü flaşörler (motor kaputu ve bagaj

kapısı kilitli olmalıdır) bir kez yanıp sö-
necektir.

5. Dış kapı kolunu çekerek kapıların kilit-
lenmiş olduğundan emin olunuz.

] NOT
• Dış kapı kolundaki düğme sadece, akıllı

anahtar 0,7 m dahilinde ise iş görür.
• Aşağıdakilerden birisi meydana gelirse,

dış kapı kolu düğmesine bassanız bile,
kapılar kilitlenmez ve 3 sn. boyunca sesli
uyarı duyulur:
- Akıllı anahtar araç içindedir.
- Motor çalıştırma/durdurma düğmesi

ACC veya ON konumundadır.
- Bagaj kapısı haricindeki herhangi bir

kapı açılmıştır.

AKILLI ANAHTAR (VARSA)

OXM049001L OGD041008
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Kilitleri açma
1. Akıllı anahtarı yanınızda taşıyınız.
2. Ön dış kapı kolundaki düğmeye bası-

nız. 
3. Tüm kapıların kilidi açılır ve dörtlü fla-

şör iki defa yanıp söner.

] NOT
• Dış kapı kolundaki düğme sadece, akıllı

anahtar 0,7 m dahilinde ise iş görür.
• Akıllı anahtar ön dış kapı kolundan 0,7 m

mesafede bulunduğu zaman, diğer kişiler
de kapıyı açabilir.

Bagaj kapısı kilidini açma
1. Akıllı anahtarı yanınızda taşıyınız.
2. Bagaj kapısı kolu svicine basınız.
3. Bagaj kapısının kilidi açılır.

] NOT
• Bagaj kapısı bir kez açılıp kapatıldıktan

sonra, otomatik olarak kilitlenir.
• Bagaj kapısı kolundaki düğme sadece,

akıllı anahtar 0,7 m dahilinde ise iş gö-
rür.

Akıllı anahtar önlemleri
] NOT
• Herhangi bir nedenle akıllı anahtarınızı

kaybederseniz, motoru çalıştıramazsı-
nız. Gerekirse, aracı çektirmenizi ve
HYUNDAI yetkili servisi ile temasa
geçmenizi öneririz.

• Bir araca azami 2 adet akıllı anahtar kay-
dı yapılabilir. Akıllı anahtarı kaybeder-
seniz, HYUNDAI yetkili servisinize
başvurmanızı öneririz.

• Aşağıdakiler meydana geldiği zaman,
akıllı anahtar çalışmaz:
- Akıllı anahtar, normal çalışmasını bo-

zabilen radyo istasyonu gibi bir radyo
vericisi veya havaalanının yakınında-
dır. 

- Akıllı anahtar iki kanallı bir seyyar
radyo sisteminin veya bir cep telefo-
nunun yakınındadır. 

- Aracınızın yakınındaki başka bir ara-
cın akıllı anahtarı çalışmaktadır.

Akıllı anahtar doğru çalışmadığı zaman,
kapıyı mekanik anahtarla açınız ve ka-
payınız. Akıllı anahtarla bir probleminiz
olduğunda, HYUNDAI yetkili servisini-
ze başvurmanızı öneririz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Eğer akıllı anahtar cep telefonuna veya

akıllı telefona yakınsa, akıllı anahtardan
gelen sinyal cep telefonunun veya akıllı
telefonun normal çalışmasında kesile-
bilir. Bu durum özellikle, telefon çağrı
yaparken, çağrı alırken, mesaj yazarken
ve/veya e-mail alırken/gönderirken
önemlidir. Akıllı anahtarı ve cep telefo-
nunuzu veya akıllı telefonunuzu aynı
pantolon veya cekete koymaktan kaçını-
nız ve iki cihaz arasında uygun bir mesa-
feyi muhafaza ediniz.

Acil bir durumda kapıları 
kilitleme/açma
Akıllı anahtar normal çalışmıyorsa, me-
kanik anahtarı kullanarak kapıları kilitle-
yebilir veya açabilirsiniz.
1. Açma düğmesini (1) basılı tutunuz ve

mekanik anahtarı (2) çıkartınız.
2. Anahtarı dış kapı kolundaki yuvasına

sokunuz. Açmak için anahtarı aracın
arkasına doğru, kilitlemek için ön tara-
fına doğru çeviriniz.

3. Mekanik anahtarı tekrar yerine tak-
mak için, anahtarı deliğe yerleştiriniz
ve bir klik sesi duyuluncaya kadar iti-
niz.

DİKKAT
Akıllı anahtarı sudan veya diğer sı-
vılardan uzakta tutunuz. Suya veya
sıvılara maruz kalma nedeniyle
anahtarsız giriş sistemi çalışmıyor-
sa, bu durum aracınızın üretici ga-
rantisi kapsamına girmez.

OLM049210L
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D030000APB

Bu sistem, araç içine istenmeyen giriflle-
re karfl› bir koruma sa€lamak için tasar-
lanm›flt›r. Bu sistem üç aflamada çal›flt›-
r›l›r: Birincisi “Devrede” aflamas›, ikincisi
“H›rs›zl›k-alarm” aflamas› ve üçüncüsü
ile “Devre D›fl›” aflamas›d›r. Devreye al›n-
m›fl olmas› durumunda, sistem dörtlü fla-
flörlerin yan›p sönmesiyle bir sesli uyar›
verir.

D030100APB

Devrede aflamas›
Arac› park ederek motoru durdurunuz.
Sistemi, afla€›da belirtilen ifllemlerle dev-
reye al›n›z.
1. Kontak anahtar›n› kontaktan ç›kart›nız

ve araçtan ç›k›n›z.
2. Motor kaputu ve bütün kap›lar›n (ve

bagaj kapa€›) kapal› ve kilitli oldu€un-
dan emin olunuz.

3. Bütün kap›lar› anahtars›z girifl sistemi
uzaktan kumandas› ile kilitleyiniz.

Yukar›daki ifllemler tamamland›ktan son-
ra, dörtlü flaflörler, sistemin devrede ol-
du€unu göstermek için bir defa yan›p sö-
ner.

Herhangi bir kap› (veya bagaj kapa€›) ve-
ya motor kaputu aç›k kal›rsa, dörtlü fla-
flörler çal›flmaz ve h›rs›z alarm› aktif hale
gelmez. E€er tüm kap›lar (bagaj kapa€›)
ve kaput, kilitleme tufluna bas›ld›ktan
sonra, kapat›l›rsa dörtlü flaflör ›fl›klar› ya-
n›p söner.

Tüm yolcular araçtan ç›kmadan önce,
sistemi devreye almay›n›z. Yolcular
araçta iken sistem devreye al›n›rsa,
kalan yolcu(lar) araçtan ç›karken
alarm devreye girebilir. Araç koruma
aflamas›na geçildikten sonra, herhan-
gi bir kap› (veya bagaj kapa€›) ya da
motor kaputu 30 saniye içinde aç›-
l›rsa, sistem gereksiz yere alarm çal-
mas›n›n önlenmesi için devre d›fl›
olur.

HIRSIZLIK ALARM S‹STEM‹ (VARSA)

Devrede
aflamas›

H›rs›zl›k
alarmı

aflamas›

Devre d›fl›
aflamas›
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D030200APB

H›rs›zl›k alarm› devrede aflamas›
Sistem devreye al›nm›fl durumunda iken,
afla€›dakilerden herhangi birisi gerçek-
leflirse, alarm devreye girer.
• Ön veya arka kap›n›n uzaktan kuman-

da kullanmadan aç›lmas›.
• Bagaj kapa€›n›n uzaktan kumanda

kullanmadan aç›lmas›.
• Kaputun aç›lmas›.
Sistem devre d›fl› olmad›kça, bir korna
sesi duyulur ve sinyal lambalar› 27 sa-
niye sürekli olarak yan›p söner. Sistemi
kapatmak için, kap›lar› uzaktan kumanda
ile aç›n›z.

D030400APB

Devre d›fl› aflamas›
Afla€›dakilerden herhangi biri gerçekle-
flirse, sistem devre d›fl› kalacakt›r:
• Uzaktan kumandadaki açma dü€me-

sine bas›l›r. E€er 30 saniye içinde her-
hangi bir kap› (veya bagaj kapa€›)
aç›lmazsa, sistem tekrar aktif hale
gelir.

• Bir kap› (veya bagaj kapa€›) aç›ld›€›n-
da, uzaktan kumandadaki kilitleme
dü€mesine bas›l›rsa.

Sistemin devre d›fl› oldu€unu göstermek
için tehlike uyar› ›fl›klar› iki kez yan›p sö-
ner.

] NOT - ‹mmobilizeri olmayan
sistem

• Alarm devreye al›nm›fl durumdayken,
motoru çal›flt›rmaktan kaç›n›n›z. Arac›n
marfl motoru h›rs›z alarm› devrede afla-
mas›ndayken çal›flmaz.

• E€er sistem verici ile devre d›fl› b›rak›l-
mazsa, anahtar› konta€a sokunuz, ON
konumuna getiriniz ve 30 saniye bek-
leyiniz. O zaman sistem kapanacakt›r.

• Anahtarınızı kaybederseniz, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

] NOT - ‹mmobilizer sistemi
• E€er sistem verici ile kapanmazsa,

anahtar› konta€a sokunuz ve motoru ça-
l›flt›r›n›z. O zaman sistem kapanacakt›r.
Anahtarınızı kaybederseniz, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

DİKKAT
İmmobilizer sistemini değiştirmeyi-
niz veya ayarlamayınız. Çünkü bu
immobilizer sisteminin arızalanma-
sına neden olabilir, sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafından
müdahale edilmesini öneririz.
İmmobilizer sisteminde uygun ol-
mayan değişiklikler, ayarlar veya
modifikasyonlar neticesinde oluşan
arızalar, aracınızın üretici garantisi
kapsamında değildir.
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D050100APB

Araç d›fl›ndan kap› kilitlerinin
çal›flt›r›lmas›
Uzaktan kumanda/Akıllı anahtar
• Kapılar kumandalı anahtarla veya akıl-

lı anahtarla da açılabilir ve kilitlenebilir.
• Akıllı anahtarınız yanınızdayken, dış

kapı kolunun düğmesine basılarak
kapılar kilitlenebilir veya açılabilir (Akıllı
anahtar sistemi ile donatılmış araçlar).

• Kap› kilitleri bir kez aç›ld›ktan sonra,
kap›lar kap› kulplar› çekilerek aç›labilir.

• Kap›y› kapat›rken, elinizle itiniz. Kap›-
lar›n tam olarak kapand›€›ndan emin
olunuz.

Mekanik anahtar
• Açmak için anahtar› arac›n arkas› yö-

nünde, kilitlemek için ön taraf› yönünde
çeviriniz.

• E€er sürücü (veya yolcu) kap›s›n›
anahtarla aç›p/kilitlerseniz, arac›n tüm
kap›lar› otomatik olarak aç›l›r/kilitlenir
(Merkezi kap› kilit sistemi varsa).

• Kap›lar ayn› zamanda kumanda ile de
(varsa) aç›labilir ve kilitlenebilir. 

• Kap› kilitleri bir kez aç›ld›ktan sonra,
kap›lar kap› kulplar› çekilerek aç›labilir.

• Kap›y› kapat›rken, elinizle itiniz. Kap›-
lar›n tam olarak kapand›€›ndan emin
olunuz.

] NOT
• So€uk ve nemli iklimlerde, kap› kilidi ve

kap› mekanizmalar›, donma durumu
nedeniyle, düzgün çal›flmayabilir. 

• Kap›n›n araç anahtar› ya da kap› kilit-
leme dü€mesi yoluyla h›zl› biçimde bir-
den fazla aç›l›p kapat›lmas› halinde sis-
tem devrenin korunmas› ve sistem
bileflenlerinin zarar görmemesi için
geçici olarak çal›flmay› kesebilir.

KAPI K‹L‹TLER‹

OGD041008
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Kap›y› anahtars›z kilitlemek için, iç kap›
kilidi tuflunu (1)“Kilitli” konumuna itin ve
kap›y› (2) kapat›n›z (Merkezi kap› kilit
sistemi yoksa).

] NOT
Merkezi kilit sistemi sadece bütün kap›lar
ve bagaj kapa€› kapal› oldu€u zaman ça-
l›flacakt›r.

] NOT
Arac› gözetimsiz olarak terk etti€iniz za-
man, daima kontak anahtar›n› kontaktan
ç›kar›n›z, el frenini çekiniz, tüm camlar›
kapat›n›z ve tüm kap›lar› kilitleyiniz.

Kap› kilitlerini arac›n içinden
çal›flt›rma
D050201APB

Kap› kilit dü€meleri ile
• Bir kap›n›n kilidini açmak için, kap› kilit

dü€mesini (1) “Unlock” (Aç›k) konumu-
na itiniz. Dü€me üzerindeki k›rm›z›
iflaret (2) görünecektir. 

• Bir kap›y› kilitlemek için, kap› kilit
dü€mesini (1) “Lock” (Kilitli) konumuna
itiniz. Kap› düzgün flekilde kilitlendiyse,
kap› kilit dü€mesi üzerindeki k›rm›z›
iflaret (2) görünmez. 

• Bir kap›y› açmak için, kap› kolunu (3)
d›flar› do€ru çekiniz. 

• Sürücünün (veya yolcunun) kap› kilidi
dü€mesi (1) “Kilitli” veya “Kilit aç›k”
konumuna getirildi€inde arac›n tüm
kap›lar› kilitlenir veya kilitleri aç›l›r
(Merkezi kap› kilit sistemi varsa).

• Kap› kilidi kilitli konumundayken ön ka-
p›n›n iç kap› kolu çekildi€inde, kilit dü€-
mesi aç›k konumuna gelir ve kap› aç›l›r
(varsa).

• Herhangi bir kap› (veya bagaj kapa€›)
aç›k ise sürücü (veya yolcu) kap›lar›
kiltlenmeyecektir (varsa).

] NOT
Merkezi kilit sistemi sadece bütün kap›lar
ve bagaj kapa€› kapal› oldu€u zaman ça-
l›flacakt›r.

OPB049011 OPB049012

UYARI - Kap› kilidi ar›zas›
E€er siz arac›n içindeyken elektrik-
li kap› kilidi çal›flmazsa, araçtan
ç›kmak için afla€›daki tekniklerden
bir veya birkaç›n› deneyiniz: 
• Kap› açma fonksiyonunu tekrar

tekrar deneyiniz (elektronik ola-
rak ve elle), ayn› anda kap› kolu-
nu çekiniz. 

• Di€er kap› kilitlerini ve kollar›n›,
(arka ve ön) deneyiniz.

• Ön kap› cam›n› indiriniz ve anah-
tarla kap›y› d›fltan açmaya çal›-
fl›n›z.

Kilitleme 
Kilitleri
açma
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UYARI - Kap›lar
• Kap›lar›n kazayla aç›lmas›n› önle-

mek için, araç hareket halindey-
ken kap›lar tam olarak kapal› ol-
mal›d›r. Kilitli kap›lar ayn› zaman-
da, araç yavafllad›€›nda veya dur-
du€unda, kötü niyetli kifliler için
cayd›r›c› olur. 

• Kap›lar› açarken dikkatli olunuz
ve kap› hizas›nda araca yaklafl-
makta olan araçlara, motosiklet-
lere, bisikletlere ve yayalara dik-
kat ediniz. Yaklaflan bir fley var-
sa, kap›y› açmak hasar veya yara-
lanmaya neden olabilir.

UYARI - Kilitlenmemifl
araçlar

Arac›n›z› kilitlemeden b›rakmak
h›rs›zlara davetiye ç›kart›r ve siz
yokken arac›n›za saklanan birisinin
size veya di€erlerine zarar verme-
sine neden olabilir. Arac› gözetim-
siz olarak terk etti€iniz zaman,
daima kontak anahtar›n› kontaktan
ç›kar›n, el frenini çekiniz, tüm cam-
lar› kapat›n›z ve tüm kap›lar› kilit-
leyiniz.

UYARI - Yaln›z b›rak›lan
çocuklar

Kilitli olarak b›rak›lan bir arac›n içi
son derece s›cak olabilece€i için
araç içinde b›rak›lan çocuklar›n
veya d›flar› kaçamayan hayvanlar›n
ciddi bir flekilde yaralanmas›na,
hatta ölümüne neden olabilir. Ço-
cuklar arac›n kendilerini yaralaya-
bilecek olan özelliklerini çal›flt›rabi-
lirler veya araca girmeye çal›flan bir
kifliden zarar görebilirler. Çocuklar›
veya hayvanlar› asla araban›zda tek
bafl›na b›rakmay›n›z.
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D050300AHM

Darbe alg›lay›c› kap› kilidi açma
sistemi (varsa)
Hava yast›klar›n›n aç›lmas›na neden
olan bir çarp›flma oldu€unda, tüm kap›-
lar›n kilitleri otomatik olarak aç›l›r.

D050400APB

] NOT
HYUNDAI yetkili servisi afla€›dakiler gibi
baz› otomatik kap› kilitleme/açma opsiyon
fonksiyonlar›n› seçebilir:
• Araç h›z› duyarl› otomatik kap› kilit-

leme,
• Kontak anahtar› kontaktan ç›kar›ld›€›n-

da kap› kilidini otomatik açma.
Bu özelliği kullanmak istiyorsanız,
HYUNDAI yetkili servisine gitmenizi
öneririz.

Hız algılayıcı kapı kilit sistemi
(varsa)
Araç hızı 15 km/sa. hızın üzerine çıkar-
sa, bütün kapılar otomatik olarak kilitle-
necektir. Ve kontak anahtarını çıkardığı-
nız veya motoru kapattığınız zaman tüm
kapılar otomatik olarak açılacaktır (var-
sa).

D050600APB

Deadlock sistemi (varsa)
Baz› araçlar bir Deadlock sistemi ile do-
nat›lm›flt›r. Araç güvenli€ine ilave bir ön-
lem sa€layan bu sistem devreye girdikten
sonra, bir kap›n›n içerden veya d›flardan
aç›lmas›n› önler. 
Bu fonksiyonu kullanarak arac› kilitlemek
için, kap›lar mutlaka anahtar veya uzak-
tan kumandal› (anahtars›z) girifl sistemi
kullan›larak kilitlenmelidir. Arac›n kilidini
açmak için, anahtar veya uzaktan ku-
manda mutlaka tekrar kullan›lmal›d›r. 
Deadlock fonksiyonunu kullanmadan bir
arac› kilitlemek için, kap›lar kap› kilit dü€-
mesine bas›larak ve kaplar kapat›larak
kilitlenmelidir.

UYARI - Kapılar
• Kapıların kazayla açılmasını önle-

mek için, araç hareket halindey-
ken kapılar daima tam olarak ka-
palı ve kilitli olmalıdır. Kilitli kapı-
lar aynı zamanda, araç yavaşladı-
ğında veya durduğunda, kötü ni-
yetli kişiler için caydırıcı olur. 

• Kapıları açarken dikkatli olunuz
ve kapı hizasında araca yaklaş-
makta olan araçlara, motosiklet-
lere, bisikletlere ve yayalara dik-
kat ediniz. Yaklaşan bir şey var-
ken kapıyı açmak hasar veya ya-
ralanmaya neden olabilir.

UYARI
Arac›n içinde birisi varken, kap›lar›
anahtar veya uzaktan kumanda ile
kilitlemeyiniz. ‹çerdeki yolcu kap›la-
r›n kilidini kap› kilit dü€mesi ile aça-
maz. Örne€in, e€er kap› uzaktan
kumanda ile kilitlenirse, içerdeki
yolcu kap›n›n kilidini uzaktan ku-
manda olmadan açamaz.
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D050500AEN

Arka kap› çocuk koruma kilidi
Çocuk emniyet kilidi, çocuklar›n arka ka-
p›lar› arac›n içinden kazayla açmalar›n›
önlemek içindir. Araçta çocuklar›n oldu€u
zamanlarda, arka kap› emniyet kilitleri
kullan›lmal›d›r.
1. Arka kap›y› aç›n›z.
2. Kap›n›n arka kenar›nda bulunan ço-

cuk emniyet kilidini “LOCK (KİLİTLİ)”
konumuna itiniz. Çocuk emniyet kilidi
“LOCK” konumundayken, iç kap› kolu
(2) çekilse bile arka kap› aç›lmaz.

3. Arka kap›y› kapat›nız.
Arka kap›y› açmak için, d›fl kap› kolunu
(1) d›flar› do€ru çekiniz.
Kap›lar kilitli olmasa bile, arka kap› çocuk
emniyet kilidi aç›lmad›€› sürece, arka ka-
p› iç kap› kolunu (2) çekerek aç›lamaz.

UYARI - Arka kap› kilitleri
Araç hareket halindeyken çocuklar
kazayla arka kap›lar› açarsa, d›flar›-
ya düflebilirler ve ciddi flekilde ya-
ralanabilir veya ölebilirler. Çocukla-
r›n içeriden arka kap›lar› açmas›n›
önlemek için, araçta çocuk varken
daima arka kap› emniyet kilitleri
kullan›lmal›d›r.

OPB049013
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D070100APB

Bagaj kapa€›n›n aç›lmas›
• Anahtar “Kilitli” veya “Kilit aç›k” konu-

muna çevrildi€inde, bagaj kapa€› kilit-
lenir veya kilidi aç›l›r (varsa).

• Bagaj kapağı, tüm kapılar anahtarla,
kumanda ile kilitlenip açıldığında, kilit-
lenir veya açılır.

• E€er kilidi aç›k ise, bagaj kapa€›, kap›
kolu yukar›ya kald›r›larak aç›labilir.

] NOT
Merkezi kilit sistemi sadece bütün kap›lar
ve bagaj kapa€› kapal› oldu€u zaman ça-
l›flacakt›r.

] NOT
So€uk ve nemli iklimlerde, kap› kilidi ve
kap› mekanizmalar›, donma durumu nede-
niyle, düzgün çal›flmayabilir.

D070200APB

Bagaj kapa€›n›n kapat›lmas›
Bagaj kapa€›n› kapatmak için, kapa€›
afla€›ya indirip s›k›ca itiniz. Bagaj kapa-
€›n›n iyice kapand›€›ndan emin olunuz.

BAGAJ KAPA⁄I

OPB042014

UYARI
Bagaj kapa€› yukar›ya do€ru aç›l›r.
Bagaj kapa€› açarken arac›n arkas›-
na yak›n nesneler veya insanlar bu-
lunmad›€›ndan emin olunuz.

DİKKAT
Arac›n›z› hareket ettirmeden önce
bagaj kapa€›n› kapatt›€›n›zdan
emin olunuz. Sürüflten önce bagaj
kapa€› kapat›lmazsa, kap› amorti-
sörlerinde ve ilgili donan›m›nda ha-
sar oluflabilir.

UYARI - Egzoz duman›
E€er bagaj kapa€› aç›k olarak arac›
sürerseniz, tehlikeli egzoz duman›-
n› içeriye çekersiniz ve araçta bulu-
nanlar ciddi flekilde zarar görebilir
veya ölebilir.
E€er bagaj kapa€› aç›k olarak araç
sürmek zorundaysan›z, tüm hava-
land›rma kanallar›n› ve camlar› aç›k
tutarak araca ilave temiz hava gir-
mesini sa€lay›n›z.

UYARI - Arka yük alan›
(bagaj)

Yolcular asla, herhangi bir koruma
bulunmayan arka yük alan›nda git-
memelidirler. Bir kaza veya ani
durma durumunda yaralanmay› ön-
lemek için, araçtakiler daima düz-
gün flekilde korunmufl olmal›d›r.
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D080000APB

(1) Sürücü kap›s› elektrikli cam dü€mesi*
(2) Ön yolcu kap›s› elektrikli cam dü€-

mesi*
(3) Arka kap› (sol) elektrikli cam dü€-

mesi*
(4) Arka kap› (sa€) elektrikli cam dü€-

mesi*
(5) Cam açma ve kapama
(6) Otomatik elektrikli cam yukar›*/afla€›*
(7) Elektrikli cam kilit dü€mesi*

*: varsa

] NOT
So€uk ve nemli iklimlerde, buzlanma flart-
lar› nedeniyle, elektrikli camlar düzgün ça-
l›flmayabilir.

CAMLAR

OPB049015
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D080100APB

Elektrikli camlar
Elektrikli camlar›n çal›flmas› için kontak
anahtar› ON konumunda olmal›d›r. Her
kap›da o kap›n›n cam›n› kontrol eden bir
elektrikli cam dü€mesi vard›r. Sürücünün,
arka kap› camlar›n›n çal›flmas›n› engelle-
yebilen bir elektrikili cam kilit dü€mesi
vard›r.
Elektrikli camlar kontak anahtar› ACC
veya LOCK konumuna getirildikten sonra
yaklafl›k 30 saniye kadar çal›fl›r. Ancak,
e€er ön kap›lar aç›l›rsa, elektrikli camlar
30 saniye boyunca çal›flmaz.

] NOT
Arka camlar açık veya açılır tavan (eğer
varsa) açık (veya kısmen açık) konum-
dayken, aracınız rüzgar çarpması veya
titreşim sesi çıkartabilir. Bu ses normaldir
ve aşağıdaki önlemleri alarak azaltılabilir
veya yok edilebilir.
Eğer ses arka camlardan birisi veya ikisi
açıkken ortaya çıkıyorsa, her iki ön camı
yaklaşık 2,5 cm indiriniz. Eğer ses açılır
tavan açıkken geliyorsa, açılır tavan açık-
lığını biraz azaltınız.

D080101AUN

Cam açma ve kapama 
(varsa)
Sürücü kap›s›nda araçtaki tüm camlara
kontrol eden bir ana elektrikli cam dü€-
mesi vard›r.
Bir cam› açmak veya kapamak için, ilgili
dü€menin ön bölümünü ilk yakalama po-
zisyonuna (5) kadar bas›nız veya yukar›
çekiniz.

D080102APA

Otomatik aç›lan cam (varsa) 
(Sürücü penceresi)
Otomatik cam dü€mesine ikinci yakala-
ma pozisyonuna kadar (6) bir an bas-
mak, dü€me b›rak›lsa bile, sürücü cam›-
n›n tamamen aç›lmas›n› sa€lar. Cam ça-
l›fl›rken cam› istenilen konumda durdur-
mak için dü€meyi yukar› do€ru çekiniz ve
dü€meyi cam hareketinin aksi yönüne
do€ru b›rak›nız.

OPB049017OPB049016
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D080103AHM-EE

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

E€er otomatik cam düzgün çal›flmazsa,
otomatik cam sistemi afla€›daki flekilde
s›f›rlanmal›d›r:

1 Kontak anahtar›n› “ON” konumuna geti-
riniz.

2. Sürücü penceresini kapat›n›z ve sürücü
elektrikli cam dü€mesini cam tamamen
kapand›ktan sonra, en az 1 saniye çeki-
niz.

Otomatik geri dönme (varsa)

Cam›n yukar› do€ru olan hareketi bir
nesne ya da vücudun bir bölümü taraf›n-
dan engellenirse, cam bu direnci alg›lar
ve yukar› do€ru olan hareketini durdurur.
Cam daha sonra nesnenin ç›kmas› için
yaklafl›k 30 cm kadar afla€›ya iner.
E€er elektrikli cam dü€mesi devaml› yu-
kar›ya çekildi€inde cam herhangi bir di-
renç alg›larsa, cam›n yukar›ya do€ru ha-
reketi durur ve sonra yaklafl›k 2,5 cm
iner. E€er otomatik geri dönme özelli€i ile
cam indikten sonra elektrikli cam dü€-
mesi 5 saniye içinde tekrar devaml› yuka-
r›ya çekilirse, otomatik geri döndürme
özelli€i çal›flmaz.

OUN026013OPB049133



4 23

Arac›n›z›n özellikleri

] NOT
Sürücü cam›ndaki otomatik geri dönme
özelli€i, sadece dü€me tümüyle yukar›ya
çekilerek “otomatik kapama” özelli€i kul-
lan›ld›€›nda aktive olur. Elektrikli cam
dü€mesi üzerindeki yar› aç›k konumu kul-
lan›larak cam kald›r›lm›flsa, otomatik geri
dönme özelli€i çal›flmaz.

D080104APB

Elektrikli cam kilit dü€mesi
• Sürücü, sürücü kap›s›ndaki elektrikli

cam dü€mesini LOCK konumuna (ba-
s›l› konum) basarak arka kap›lardaki
otomatik cam dü€melerini etkisiz hale
getirebilir.

• Elektrikli cam dü€mesi K‹L‹TL‹ ko-
numundayken (bas›l›), sürücünün
ana kumandas› arka kap›lar›n elekt-
rikli camlar›n› çal›flt›ramaz.

OPB049018

DİKKAT
• Elektrikli cam sisteminde olas› bir

hasar› önlemek için, iki veya daha
fazla cam› ayn› anda aç›p kapa-
may›nız. Bu, ayn› zamanda sigor-
tan›n ömrünü de uzat›r.

• Sürücü kap›s› ana dü€mesi ile
herhangi bir baflka elektrikli cam
dü€mesine ayn› cam› ayn› anda
farkl› yönlerde hareket ettirmek
için basmay›nız. Aksi takdirde,
cam durur ve aç›lamaz veya kapa-
t›lamaz.

UYARI 
Yaralanmalar› ve araç hasar›n› ön-
lemek için, herhangi bir cam› kal-
d›rmadan önce, engelleyen herhan-
gi bir fley olup olmad›€›n› kontrol
ediniz. Cam ile cam kanal› aras›na 4
mm’den daha küçük çapta bir nes-
ne girerse, otomatik geri dönen
cam sözkonusu nesnenin direncini
alg›layamayabilir, bu durumda cam
durmayacak ve geri yönde dönme-
yecektir.
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D080200AFD

Manuel camlar (varsa)
Cam› kald›rmak ve indirmek için cam ku-
manda kolunu saat yönüne veya saat yö-
nünün tersine çeviriniz.

UYARI
Camlar›n aç›lmas› ve kapat›lmas›
s›ras›nda, cam ile kap› çerçevesi
aras›nda araç içindekilerin kolu-
nun, elinin ve vücudunun s›k›flma-
mas›na dikkat ediniz.

B050A01E

UYARI - Camlar
• Kontak anahtar›n› ASLA arac›n

içinde b›rakmay›n›z. 
• Çocuklar› ASLA yaln›z olarak ara-

c›n içinde b›rakmay›n›z. Çok kü-
çük çocuklar bile, istemeden ara-
c› hareket ettirebilirler, gövdeleri-
ni cam aral›€›na s›k›flt›rabilirler
veya kendilerinin ve di€er kiflile-
rin yaralanmas›na neden olabilir-
ler.

• Bir cam› kapatmadan önce, tüm
kollar›n, ellerin, bafl ve di€er en-
gellerin emniyetli flekilde camdan
uzak oldu€unu tekrar kontrol edi-
niz.

• Çocuklar›n elektrikli camlarla oy-
namalar›na izin vermeyiniz. Sürü-
cü kap›s›ndaki elektrikli cam kilit
dü€mesini LOCK konumunda
(bas›l› konum) tutunuz. Çocu€un
cam› istemeden çal›flt›rmas› ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilir. 

• Sürüfl esnas›nda bafl ve kollar›
camdan d›flar› uzatmay›n›z.
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D090100APB

Kaputun aç›lmas›
1. Kaputu açmak için açma kolunu çeki-

niz. Motor kaputu yavaflça aç›l›r.

2. Arac›n önüne gidin, kaputu biraz kal-
d›r›n›z, kaput merkezindeki yard›mc›
mandal› (1) iterek kaputu (2) kald›r›-
n›z.

3. Destek çubu€unu kaputtan çekiniz.
4. Kaputu destek çubu€u ile aç›k olarak

tutunuz.

KAPUT

OPB049020 OPB042021 OPB049022

UYARI - S›cak parçalar
Destek çubu€unu plastikle kapl›
bölümünden kavray›n›z. Plastik,
motor s›cak oldu€unda ›s›nan me-
talden yanman›z› önler

((11))
((22 ))
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D090200APB

Kaputun kapat›lmas›
1. Kaputu kapatmadan önce, afla€›daki-

leri kontrol ediniz:
• Motor bölümündeki tüm depo ka-

paklar› düzgün flekilde kapat›lm›fl
olmal›d›r. 

• Eldiven, bez veya di€er herhangi
bir yan›c› malzeme motor bölümün-
den ç›kart›lmal›d›r.

2. T›k›rdamas›n› önlemek için, destek
çubu€unu klipslerine oturtunuz. 

3. Kaputu kapanmas›na 30 cm kalacak
kadar indiriniz ve sonra serbest b›ra-
k›n›z. Yerine kilitlenmifl oldu€undan
emin olunuz.

UYARI - Kaput
• Kaputu kapatmadan önce, kaput

aç›kl›€›ndaki tüm engellerin kald›-
r›ld›€›ndan emin olunuz. Kaput
aç›kl›€›nda engelleyici bir fley
varken kaputu kapatmak arac›n›-
z›n hasar görmesiyle veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir. 

• Motor bölümünde eldiven, bez
veya di€er herhangi bir yan›c›
malzeme b›rakmay›n›z. Bunlar,
›s›ya ba€l› yang›n ç›kartabilir

UYARI 
• Arac› hareket ettirmeden önce,

kaputun iyice kilitlenmifl oldu€u-
nu mutlaka iki defa kontrol ediniz.
Tam kilitlenmemifl ise, araç hare-
ket halinde iken kaput aç›labilir
ve sürücünün görüflü tümüyle
kaybolabilir ve bu da bir kazaya
yol aç›labilir. 

• Motor bölümünü kontrol ederken,
destek çubu€unun deli€e tam
oturmas› gerekir. Böylelikle kapu-
tun düflerek sizi yaralamas› ön-
lenir.

• Arac› kaput kald›r›lm›fl durumda
kullanmay›n›z. Görüntü engelle-
necektir ve kaput düflerek araca
hasar verebilir.
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D100100APB

Yak›t deposu kapa€›n›n aç›lmas›
Yak›t deposu kapa€›, yak›t deposu ka-
pa€› açma kolu çekilerek araç içinden
aç›lmal›d›r.

] NOT
Yak›t deposu kapa€› buzlanma nedeniyle
aç›lmazsa, kapa€›n ayr›lmas› amac›yla
üzerine hafifçe vurarak buzlar›n k›r›lm-
as›n› sa€lay›n›z. Kapa€› zorlamaya çal›fl-
may›n›z. Gerekti€inde, onaylanm›fl bir buz
çözme s›v›s›n› (radyatör antifrizi kullan-
may›n›z) kapa€›n etraf›na püskürtün veya
arac› s›cak bir yere çekiniz ve buzun eri-
mesini sa€lay›n›z.

1. Motoru durdurunuz.
2. Yak›t deposu kapa€›n› açmak için, ya-

k›t depo kapa€› açma kolunu çekiniz.
3. Yak›t deposu kapa€›n› (1) çekerek

aç›n›z.
4. Yak›t deposu kapa€›n› (2) ç›kartmak

için saat yönünün aksi istikamete çe-
viriniz. 

5. Gerekti€i kadar yak›t doldurunuz.

D100200AUN

Yak›t deposu kapa€›n›n
kapat›lmas›
1. Kapa€› yerine takmak için “klik” edene

kadar saat yönüne çeviriniz. Bu ses
kapa€›n emniyetli flekilde kapand›€›n›
gösterir.

2. Yak›t depo kapa€›n› kapat›n›z, s›k›ca
itiniz ve emniyetli flekilde kapand›€›n-
dan emin olunuz.

YAKIT DEPOSU KAPA⁄I

OPB049023 OPB049024
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D100300APB

UYARI - Yak›t doldurma
tehlikeleri

Otomobil yak›tlar› parlay›c› malze-
melerdir. Yak›t al›rken, lütfen afla€›-
daki kurallara dikkatli biçimde uyu-
nuz. Bu kurallar›n takip edilmemesi
durumu, ciddi yaralanmalar, ciddi
yan›klar veya yang›n veya patlama
sonucunda ölüm ile sonuçlanabilir.
• Benzin istasyonundaki tüm uyar›-

lar› okuyunuz ve bunlara uyunuz.
• Yak›t ikmali yapmadan önce, ben-

zin istasyonundaki, Acil Yak›t Ka-
patma (e€er varsa) konumuna
dikkat ediniz.

• Yak›t tabancas›na dokunmadan
önce, yak›t dolum borusundan,
tabanca veya di€er yak›t kaynak-
lar›ndan güvenli bir mesafede
uzak olan, arac›n di€er bir metal
k›sm›na dokunarak potansiyel
statik elektrik boflalmas› tehlike-
sini ortadan kald›rmal›s›n›z.

(Devam ediyor)

UYARI - Yak›t doldurma
• Yakıt bas›nçla püskürürse, giysi-

lerinizi ve cildinizi kaplayabilir ve
sizi yang›n ve yan›k riskiyle karfl›
karfl›ya b›rakabilir. Yak›t kapa€›n›
daima dikkatle ve yavaflça ç›kart›-
n›z. E€er kapak yak›t kaç›r›yorsa
veya ›sl›kl› bir ses duyuyorsan›z,
kapa€› tamamen ç›kartmadan ön-
ce bu durumun sona ermesini
bekleyiniz.

• Yak›t al›rken pompa otomatik ola-
rak durduktan sonra daha fazla
doldurmaya çal›flmay›n›z.

• Bir kaza durumunda yak›t s›z›nt›-
s›n› önlemek için daima depo ka-
pa€›n›n emniyetli flekilde kapat›l-
d›€›n› kontrol ediniz

(Devam ediyor)
• Yak›t almaya bafllad›ktan sonra

araca girmeyiniz. Çünkü statik
elektrik üretme kabiliyeti olan bir
nesneyi veya kumafl› (polyester,
saten, naylon, vb.) elleyerek, sür-
terek veya üzerinde kayarak sta-
tik elektrik oluflturabilirsiniz. Sta-
tik elektri€in boflal›m› yak›t bu-
harlar›n› tutuflturarak h›zl› yan-
maya neden olabilir. E€er arac›n
içine girmek zorunda iseniz, önce
yak›t dolum a€z›ndan, yak›t ta-
bancas›ndan veya di€er yak›t
kayna€›ndan uzakta bulunan
arac›n bir metal k›sm›na dokuna-
rak tehlikeli statik elektri€i deflarj
etmelisiniz. 

• Tafl›n›r türde onayl› bir yak›t bid-
onu kullan›rken, yak›t ikmalinden
önce bidonu yere koymaya dikkat
ediniz. Bidondan olan statik elek-
trik boflal›m› yak›t buharlar›n› tu-
tuflturup yang›na neden olabilir.
Yak›t ikmali bafllad›€›ndan itiba-
ren, yak›t dolumu tamamlan›nca-
ya kadar araç ile temas devam et-
melidir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
Sadece benzin tafl›mak ve depo-
lamak üzere tasarlanm›fl onayl›
portatif yak›t tafl›ma kaplar› kul-
lan›n›z.

• Yak›t al›rken cep telefonu kullan-
may›n›z. Cep telefonlar›ndan ç›-
kan elektrik ak›m› ve/veya elekt-
ronik parazit, yak›t buharlar›n›
tutuflturup yang›na neden olabil-
mektedir.

• Yak›t al›rken daima motoru kapa-
t›n›z. Motorun elektrik donan›m›n-
dan ç›kan k›v›lc›mlar yak›t buhar-
lar›n› tutuflturup yang›na neden
olabilmektedir. Yak›t ikmal ifllemi
bitti€inde, motoru çal›flt›rmadan
önce, yak›t dolum kapa€›n›n ve
kap›s›n›n kapanm›fl oldu€undan
emin olunuz. 

• Bir benzin istasyonunda veya
özellikle yak›t ikmali yaparken,
hiçbir zaman kibrit veya çakmak
KULLANMAYINIZ ve S‹GARA ‹Ç-
MEY‹N‹Z veya yan›k bir sigaray›
arac›n›z›n içinde b›rakmay›n›z.
Otomotiv yak›t› yüksek derecede
parlay›c›d›r ve atefl ald›€› zaman
yang›na sebep olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Yak›t ikmali s›ras›nda yang›n ç›-

karsa, arac›n etraf›ndan ayr›l›n›z
ve acil olarak benzin istasyonu
sorumlusunu aray›n›z ve sonra
yerel itfaiye teflkilat›na baflvu-
runuz. Onlar›n belirledi€i emniyet
talimat›na uyunuz.

DİKKAT
• Sadece kurşunsuz benzin (ya da

bazı ülkeler için kurşunlu) aldığı-
nızdan emin olunuz (Sadece ben-
zinli motor).

• Eğer yakıt doldurma kapağının
değiştirilmesi gerekiyorsa, deği-
şim için kullanacağınız parçaları
HYUNDAI yetkili servisinden te-
min etmenizi öneririz. Yanlış bir
depo kapağı yakıt sisteminin veya
emisyon kontrol sisteminin ciddi
şekilde arızalanmasına neden ola-
bilir.

• Arac›n d›fl yüzeyine yak›t dökül-
mesine engel olunuz. Boyal› yü-
zeylere herhangi bir cins yak›t dö-
külmesi boyaya hasar verebilir. 

• Yak›t ikmalinden sonra, bir kaza
durumunda yak›t s›z›nt›s›n› önle-
mek için daima depo kapa€›n›n
emniyetli flekilde kapat›ld›€›n›
kontrol ediniz.
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D110000APB

E€er arac›n›zda aç›l›r tavan (sunroof)
varsa, bafl üzeri konsol üzerinde yer alan
aç›l›r tavan kontrol tufllar› ile aç›l›r tavan›-
n›z› e€imli hale getirebilir veya kayd›rabi-
lirsiniz.
1. Kayd›rma tuflu
2. Kald›rma/indirme tuflu
3. Kapal› tuflu

Aç›l›r tavan, kontak anahtar› “ON (AÇIK)”
konumunda iken otomatik olarak aç›la-
bilir, kapat›labilir veya e€imli hale getiri-
lebilir.

] NOT
• So€uk ve nemli iklimlerde, buzlanma

flartlar› nedeniyle, aç›l›r tavan düzgün
çal›flmayabilir.

• Araç y›kama sonras›nda veya ya€murlu
havalarda, aç›l›r tavan› kullanmadan
önce üzerinde birikmifl sular› temiz-
leyiniz.

] NOT
Aç›l›r, tavan›; e€ik pozisyondaysa kayd›r›-
lamaz ve tam veya yar› aç›k pozisyon-
dayken e€ik duruma getirilemez.

D110100APB

Aç›l›r tavan›n kayd›r›lmas›
Aç›l›r tavan› açmak için:
• Aç›l›r tavan› açmak için (otomatik kay-

d›rma özelli€i), bafl üzeri konsolundaki
SLIDE tufluna (1) 0,5 saniyeden fazla
bas›n. Aç›l›r tavan otomatik olarak ka-
yarak aç›lacakt›r fakat sonuna kadar
aç›lmayacakt›r. Aç›l›r tavan› herhangi
bir noktada durdurmak için, aç›l›r tava-
n›n herhangi bir kontrol tufluna bas›n›z.

• Aç›l›r tavan› açmak için (Manuel kay-
d›rma özelli€i), bafl üzeri konsolundaki
SLIDE tufluna (1) 0,5 saniyeden daha
az bas›n›z. Aç›l›r tavan çok az kayarak
aç›l›r.

AÇILIR TAVAN (SUNROOF) (VARSA)

OPB049025

DİKKAT
Araç hareket halindeyken aç›l›r ta-
van› ya da gölgeli€i kesinlikle ayar-
lamaya kalk›flmay›n›z. Buna kalk›fl-
mak araç hakimiyetini kaybetme-
nize ve ölüm, ciddi yaralanma ya da
mal hasar› ile sonuçlanabilen ka-
zalara neden olabilir.

UYARI 
Aç›l›r tavan› veya aç›l›r tavan göl-
geli€ini sürüfl esnas›nda hiçbir
zaman ayarlamay›nız. Araç kon-
trolünü kaybedebilir ve ciddi/ölüm-
cül yaralanmalara ve maddi hasara
yol açabilirsiniz.

OPB049026
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Aç›l›r tavan› kapatmak için:
• Aç›l›r tavan› kapatmak (otomatik kay-

d›rma özelli€i) için, tavan konsolundaki
CLOSE (3) tufluna 0,5 saniyeden fazla
bas›n›z. Aç›l›r tavan tümüyle otomatik
olarak kapanacakt›r. 
Aç›l›r tavan› herhangi bir noktada dur-
durmak için, aç›l›r tavan›n herhangi bir
kontrol tufluna bas›n›z.

• Aç›l›r tavan› kapatmak (manuel kay-
d›rma özelli€i) için, tavan konsolundaki
CLOSE (3) tufluna 0,5 saniyeden daha
az bas›n›z. Aç›l›r tavan çok az kapana-
cakt›r. D110101APB

Otomatik kapanma
Aç›l›r tavan otomatik olarak kapan›rken
bir nesne ya da gövdenin bir k›sm› al-
g›lan›rsa ters yöne gider ard›ndan durur. 
Sürgülü cam ile aç›l›r tavan çerçevesi
aras›nda ufak bir cisim varsa otomatik
geri sarma ifllevi çal›flmaz. Aç›l›r tavan
kapanmadan önce daima tüm yolcu ve
nesnelerin aç›l›r tavana yak›n olmad›k-
lar›n› kontrol etmeniz gerekir.

D110200APB

Aç›l›r tavan›n e€imli hale 
getirilmesi
Aç›l›r tavan› kayd›rmak için:
• Aç›l›r tavan› açmak (otomatik kald›rma

özelli€i) için, tavan konsolundaki tilt
(kald›rma) tufluna (2) 0,5 saniyeden
fazla bas›n›z. Aç›l›r tavan sonuna ka-
dar e€imli olarak aç›lacakt›r. Aç›l›r ta-
van› herhangi bir e€imli noktada dur-
durmak için, aç›l›r tavan›n herhangi bir
kontrol tufluna bas›n›z.

• Aç›l›r tavan› açmak (otomatik kald›rma
özelli€i) için, tavan konsolundaki tilt
(kald›rma) tufluna (2) 0,5 saniyeden
daha az bas›n›z. Aç›l›r tavan çok az
e€ilerek aç›l›r.

OPB049027OTQ047028
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Aç›l›r tavan› kapatmak için:
Aç›l›r tavan› kapatmak için, tavan konsol-
undaki CLOSE tufluna (3) bas›n›z ve aç›-
l›r tavan kapanana kadar bas›l› tutunuz.

D110300AEN

Gölgelik
Cam panel hareket etti€i zaman gölgelik
otomatik olarak aç›l›r. E€er kapatmak is-
terseniz manuel olarak kapat›n›z.

OTQ047030

UYARI - Aç›l›r tavan
• Açılır tavan kapanırken, baş, el

veya vücudun herhangi bir uzvu
tarafından engellenmemesine
dikkat ediniz.

• Sürüfl esnas›nda tavan aç›kl›€›n-
dan yüzünüzü, boynunuzu, kolla-
r›n›z› veya gövdenizi d›flar› ç›kart-
may›n›z.

• Açılır tavanı kapatmadan önce el-
lerinizin ve başınızın emniyetli
şekilde geri çekildiğinden emin
olunuz.

DİKKAT
• K›lavuz raylarda birikmifl olan

pislikleri düzenli olarak temizle-
yiniz.

• S›cakl›k donma noktas›n›n alt›n-
dayken veya aç›l›r tavan kar veya
buzla kapl›yken tavan› açmaya
çal›fl›rsan›z, cam veya motor ha-
sar görebilir.

• Aç›l›r tavan günefllikle beraber
kayacak flekilde yap›lm›flt›r. Aç›l›r
tavan aç›kken güneflli€i kapal› b›-
rakmay›n›z.
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D110500APB

Aç›l›r tavan›n s›f›rlanmas›
Arac›n aküsü boflalm›flsa veya ba€l›
de€ilse, aç›l›r tavan sistemini afla€›daki
gibi s›f›rlamal›s›n›z:

1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna ge-
tiriniz.

2. Aç›l›r tavan›n konumuna göre
afla€›dakileri takip ediniz:
1) Aç›l›r tavan tam olarak kapat›lm›fl

veya e€imli hale getirilmifl ise:
Aç›l›r tavan tamamen yukar›ya kal-
kana kadar TILT tufluna bas›n›z.

2) Aç›l›r tavan aç›k durumda ise: 
Aç›l›r tavan tamamen kapanana
kadar close (kapama) tuflunu bas›l›
tutunuz. Aç›l›r tavan tamamen
yukar›ya kalkana kadar TILT tuflu-
na bas›n›z.

3. Tilt tuflunu b›rak›n›z.
4. Maksimum kald›rma konumundan bir

miktar yükse€e kald›rd›ktan sonra,
aç›l›r tavan orijinal konumuna dönene
kadar, TILT tuflunu (10 saniyeden faz-
la) bas›l› tutunuz. Sonra tuflu b›rak›-
n›z.

5. Aç›l›r tavan afla€›daki flekilde çal›flana
kadar (5 saniyeden fazla süreyle) TILT
tuflunu bas›l› tutunuz;

TILT DOWN (E⁄‹ML‹ HALDEN KA-
PANMASI) › SLIDE OPEN (AÇILIR
TAVANIN KAYARAK AÇILMASI) ›
SLIDE CLOSE (AÇILIR TAVANIN KA-
YARAK KAPANMASI)

Sonra tuflu b›rak›n›z.

Bu tamamland›€›nda, aç›l›r tavan sistemi
s›f›rlanm›flt›r.
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D130200APB

Elektrik destekli direksiyon
(varsa)
Elektrik destekli direksiyon, araca yön
vermenize yard›mc› olan bir motorla ça-
l›fl›r. E€er motor çal›flm›yorsa veya elek-
trik destekli direksiyon sistemi çal›flmaz
olursa, araca hâlâ yön verilebilir, fakat
bunun için daha fazla kuvvet gerekir.
Motor destekli direksiyon, motora ku-
manda etmek için direksiyonun torkunu,
pozisyonunu ve arac›n h›z›n› alg›layan di-
reksiyon kontrol ünitesi taraf›ndan kontrol
edilir.
Direksiyona daha iyi hakimiyet için, ara-
c›n h›z› artt›kça direksiyon daha a€›rlafl›r
ve arac›n h›z› azald›kça daha hafif olur.
Aracın normal seyri sırasında direksiyon
için gereken kuvvette bir değişiklik fark
ederseniz, elektrik destekli direksiyon
sistemini HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.

] NOT
Arac›n normal çal›flmas› s›ras›nda afla€›-
daki belirtiler meydana gelebilir:
• EPS uyar› ›fl›€› yanm›yor.
• Kontak aç›ld›ktan sonra direksiyon

hemen a€›rlafl›yor. Bu EPS sistemi ar›za
teflhis sürecini yerine getirirken olur.
Ar›za teflhis süreci tamamlan›nca, direk-
siyon normal durumuna döner.

• Kontak anahtar› ON veya LOCK konu-
muna getirildi€inde, EPS rölesinden bir
klik sesi gelebilir.

• Araç dururken veya çok düflük h›zday-
ken motor sesi duyulabilir. 

• Otomatik ar›za teflhis ile EPS sisteminde
ar›za tespit edildi€inde, ciddi kazalar›
önlemek için EPS sisteminin çal›flmas›
durursa, direksiyon aniden a€›rlaflabilir.

• Araç hareket halinde de€il iken, direk-
siyon simidi sürekli döndürülürse, direk-
siyon a€›rlaflabilir. Ancak, birkaç dakika
sonra direksiyon simidi normal durumu-
na geri dönecektir.

D130300AEN

Direksiyon yükseklik ayar› (varsa)
Ayarlanabilir direksiyon, sürüflten önce
direksiyonu ayarlaman›za olanak verir.
Ayr›ca, araca girip ç›karken bacaklar›n›z
için daha fazla mesafe yaratmak ama-
c›yla da direksiyonu kald›rabilirsiniz.

Direksiyon, sürerken rahat olaca€›n›z, bir
yandan da gösterge panelindeki uyar›
›fl›klar›n› ve göstergeleri rahatça görme-
nize olanak verecek flekilde ayarlanma-
l›d›r.

D‹REKS‹YON S‹M‹D‹

UYARI
• Direksiyonun aç›s›n› ve yüksek-

li€ini asla arac› sürürken ayarla-
may›n›z. Direksiyon hakimiyetini-
zi kaybedebilir ve ciddi kiflisel ya-
ralanmalara, ölüme ya da kaza-
lara neden olabilirsiniz.

• Direksiyon simidini ayarlad›ktan
sonra simidin yerine oturdu€un-
dan emin olmak için direksiyonu
afla€› ve yukar› her iki yöne do€ru
hareket ettiriniz.
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Direksiyonun aç›s›n› de€ifltirmek için, kilit
serbest b›rakma kolunu (1) afla€›ya çeki-
niz, direksiyonun aç›s›n› (2) ve yüksek-
li€ini (varsa) (3) istedi€iniz gibi ayarlay›-
n›z, sonra direksiyonu yerine kilitlemek
için kilit serbest b›rakma kolunu yukar›ya
çekiniz. Direksiyonu, sürüflten önce iste-
di€iniz konuma ayarlay›n›z.

D130500AUN

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

] NOT
Kornay› çalmak için, direksiyonun üzerin-
deki korna sembolüyle gösterilen alana
bas›nız (flekle bak›nız). Korna, sadece bu
alana bas›ld›€›nda çalar.

OPB049028

DİKKAT
Çalmak için kornaya fliddetle vur-
may›nız veya yumru€unuz ile vur-
may›n›z. Kornaya sivri uçlu bir nes-
ne ile basmay›n›z.

OPB049029
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D140100AHM

‹ç dikiz aynas›
Dikiz aynas›n›, arka camdan gelen gö-
rüntüyü ortalayacak flekilde ayarlay›n›z.
Bu ayarlamay› yola ç›kmadan önce ya-
p›n›z.

D140101AHM

Gündüz/gece iç dikiz aynas›
Bu ayarlamay› yola ç›kmadan önce ve
gündüz/gece ayar kolu gündüz konumun-
dayken yap›n›z. 
Gece sürüflü s›ras›nda arkan›zdaki araç-
lar›n farlar›ndan gelen ›fl›€› azaltmak için,
gündüz/gece ayar kolunu kendinize do€-
ru çekiniz.
Gece konumundayken arka görünüm
netli€inin biraz azald›€›n› unutmay›n›z.

Elektro-krom ayna (ECM) (varsa)
Elektrikli dikiz aynası, gece veya zayıf
ışıkta sürüş koşullarında arkanızdan ge-
len aracın far yansımasını otomatik ola-
rak kontrol eder. Aynada bulunan sensör,
aracın etrafındaki ışık seviyesini algılar
ve arkanızdaki aracın far yansımasını
otomatik olarak kontrol eder.
Motor çalışırken, yansıma dikiz aynasına
monte edilmiş olan sensör tarafından
otomatik olarak kontrol edilir.
Vites geri (R) konumuna getirildiğinde,
sürücünün aracın arka görüşünü arttır-
mak için ayna otomatik olarak en parlak
ayar seviyesine geçer.

AYNALAR

UYARI - Arka görüfl
Arka koltu€a veya bagaj bölümüne,
arka cam›n görüflünü kapatacak fle-
kilde nesneler koymay›n›z.

OPB049030
Gündüz

Gece

UYARI 
Araç hareket halinde iken gözlük
kutusunu açmay›n›z. Bu durum
araç hakimiyetini kaybetmenize ve
bir hasar, ciddi yaralanma veya
ölümle sonuçlanan bir kazaya yol
açabilir.

DİKKAT
Aynayı temizleyeceğiniz zaman,
cam temizleyici ile ıslatılmış kağıt
havlu veya benzeri bir malzeme kul-
lanınız. Cam temizleyiciyi doğrudan
ayna üzerine püskürtmeyiniz. Çün-
kü bu, sıvı temizleyicinin ayna mah-
fazasının içine girmesine neden
olabilir.
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Elektrikli dikiz aynasını çalıştırma:

• Otomatik kararma fonksiyonunu aç-
mak için ON/OFF düğmesine (1) bası-
nız. Ayna gösterge ışığı yanar.
Otomatik kararma fonksiyonunu kapat-
mak için, ON/OFF düğmesine basınız.
Ayna gösterge ışığı söner.

• Kontak açıldığında, ayna ON konumu-
na döner.

D140200APB

D›fl dikiz aynas›
Ayna aç›lar›n› mutlaka yola ç›kmadan
önce ayarlay›n›z.
Arac›n›z hem sa€, hem sol d›fl dikiz ay-
nalar› ile donat›lm›flt›r. Elektrikli aynalar
kumanda dü€mesiyle uzaktan ayarlana-
bilir (ya da koldan). Otomatik y›kamada
veya dar bir yoldan geçerken hasar gör-
mesini önlemek için, aynalar içeriye do€-
ru katlanabilir.

UYARI - Dış dikiz aynalar›
• Sa€ d›fl dikiz aynas› d›flbükeydir.

Baz› ülkelerde, sol d›fl dikiz ay-
nas› da d›flbükeydir. Aynada gör-
dü€ünüz cisimlerin size uzakl›€›
gerçekte farkl› olabilir.

• fierit de€ifltirirken, takip eden
araçlar›n gerçek uzakl›klar›n› be-
lirlemek için iç dikiz aynas›n› kul-
lan›nız veya do€rudan gözlemle-
yiniz.

DİKKAT
Ayna yüzeyinden buz kaz›may›n›z;
bu, cam›n yüzeyine hasar verebilir.
E€er buz aynan›n hareketini s›n›rl›-
yorsa, ayarlamak için aynay› zorla-
may›n›z. Buzu çözmek için, buz çö-
zücü bir sprey kullan›n›z veya s›cak
suyla ›slat›lm›fl bir sünger veya yu-
muflak bez kullan›n›z.OMD040032

OMD042122L

n A Tipi

n B Tipi

Arka görüş görünümü

Gösterge Sensör

Gösterge

DİKKAT
Aynada birikmifl buzlar varsa, ay-
nay› ayarlamak için güç kullanma-
y›n›z. Donmufl mekanizmay› ay›r-
mak için onayl› bir buz eritme spre-
yi (radyatör antifrizi d›fl›nda) kulla-
n›nız veya arac› buzun erimesini
sa€lamak için s›cak bir yere götü-
rünüz.

UYARI 
D›fl dikiz aynalar›n› araç hareket
halinde oldu€unda ayarlamay›n›z
veya katlamay›n›z. Bu durum araç
hakimiyetini kaybetmenize ve bir
hasar, ciddi yaralanma veya ölümle
sonuçlanan bir kazaya yol açabilir.
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D140201APB

Uzaktan kumanda
Manuel tip (varsa)

Bir d›fl aynay› ayarlamak için kumanda
kolunu hareket ettiriniz.

Elektrikli tip (Varsa)

Otomatik ayna kumanda dü€mesi sol ve
sa€ d›fl dikiz aynalar›n› ayarlaman›za
olanak verir. Bir aynan›n konumunu ayar-
lamak için, kolu (1) sol aynay› veya sa€
aynay› seçmek üzere R (SA⁄) veya L
(SOL) konumuna getiriniz, sonra ayna
ayar kumandas› üzerindeki ilgili noktaya
basarak aynay› yukar›, afla€›, sa€a veya
sola ayarlay›n›z.
Ayardan sonra, ayar›n kazara bozulma-
s›n› önlemek için kolu nötr konumuna ge-
tiriniz.

] NOT
Aynan›n konumunu ayarlamak için, kon-
tak anahtar› ACC veya ON konumunda ol-
mal›d›r.

OPB049032B510A01E

DİKKAT
• Azami ayar aç›s›na ulaflt›€›nda

aynalar›n hareketi durur, fakat
dü€me bas›l› oldu€u sürece mo-
tor çal›flmaya devam eder. Dü€-
meye gere€inden uzun basmay›-
nız, motor hasar görebilir.

• D›fl dikiz aynalar›n› el ile ayarla-
maya kalk›flmay›n›z. Bunu yap-
mak, parçalara hasar verebilir.
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D140202AHM

D›fl dikiz aynas›n›n katlanmas›
Manuel tip (varsa)

D›fl dikiz aynas›n› katlamak için, aynan›n
muhafazas›n› kavray›n›z ve arac›n içine
do€ru katlay›n›z.

Elektrikli tip (Varsa)

D›fl dikiz aynas›n› katlamak için, dü€me-
ye bas›n›z. 
Açmak için, tekrar dü€meye bas›n›z.

OPB049034

DİKKAT
Elektrikli tip d›fl dikiz aynalar›n› elle
katlamay›n›z. Bu durum ayna ayar
motorunun ar›zas›na neden olabilir.

DİKKAT
Elektrikli tip d›fl dikiz aynas› kontak
anahtar› LOCK (KAPALI) konumun-
da oldu€unda bile çal›fl›r. Bununla
birlikte, akünün gereksiz yere de-
flarj olmas›n› önlemek üzere, motor
çal›flm›yorken aynalar› gere€inden
uzun süre ayarlamay›n›z.

OPB049033
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GÖSTERGE PANEL‹

D150000AFD

1. Takometre (Devir saati)

2. Motor hararet göstergesi

3. Yak›t seviyesi göstergesi

4. H›z göstergesi

5. Sinyal lambas› göstergeleri

6. Uyar› ve gösterge ›fl›klar›*

7. Kilometre Sayac›

8. LCD*

* : varsa

h Araçtaki gerçek gösterge tablosu flekilde-
kinden farkl› olabilir.

Daha fazla detay için ilerideki sayfalarda
“Gösterge paneli”ne bak›n›z.

OPB042040L/OPB042040

n Benzinli Motor
A Tipi

B Tipi
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1. Takometre (Devir saati)

2. Motor hararet göstergesi

3. Yak›t seviyesi göstergesi

4. H›z göstergesi

5. Sinyal lambas› göstergeleri

6. Uyar› ve gösterge ›fl›klar›*

7. Kilometre Sayac›

8. LCD*

* : varsa

h Araçtaki gerçek gösterge tablosu flekilde-
kinden farkl› olabilir.

Daha fazla detay için ilerideki sayfalarda
“Gösterge paneli”ne bak›n›z.

OPB042041L/OPB042041

n Dizel Motor
A Tipi

B Tipi
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D150100APB

Gösterge paneli ayd›nlatmas›
(varsa)
Gösterge paneli ayd›nlatma yo€unlu€unu
ayarlamak için, arac›n farlar› veya park
lambalar› yanarken ayd›nlatma kumanda
kolunu çeviriniz.

Göstergeler

D150201AUN-EC

H›z göstergesi
H›z göstergesi arac›n ileriye do€ru h›z›n›
gösterir.
H›z göstergesi, arac›n saatteki h›z›n› kilo-
metre cinsinden göstermek üzere düzen-
lenmifltir.

OPB042042

OPB042043/OPB042045

n C Tipi n Type D

n A Tipi n B Tipi

OPB049043/OPB049045



4 43

Arac›n›z›n özellikleri

D150202AUN

Takometre (Devir saati)
Takometre, dakikada devir (d/dak.) cin-
sinden yaklafl›k motor devri say›s›n› gös-
terir.
Do€ru vites de€ifltirme noktalar›n› seç-
mek ve çekifl düflmesini veya afl›r› devri
önlemek için devir saatini kullan›n›z.

Kap› aç›k oldu€unda veya motor 1 daki-
ka içinde çal›flt›r›lmad›ysa, takometre ib-
resi motor KAPALI iken hafifçe yukar› ha-
reket edebilir. Bu oynama normaldir ve
motor çal›flt›ktan sonra devir saatinin
hassasiyetini etkilemez.

D150203APB

Motor hararet göstergesi
Kontak anahtar› ON konumuna getiril-
di€inde, bu gösterge motor so€utma
suyunun s›cakl›€›n› gösterirler.
Hararet yapm›fl bir motorla yola devam
etmeyiniz. Arac›n›z hararet yaparsa, Bö-
lüm 6’daki “Motor afl›r› ›s›n›yorsa” k›s-
m›na bak›n›z.

OPB042047/OPB042048

n Benzinli B Tipi n Dizel B Tipi

n Benzinli A Tipi n Dizel A Tipi

DİKKAT
Motoru, devir saatinin KIRMIZI
BÖLGES‹ içinde çal›flt›rmay›n›z. Bu
durum ciddi motor hasar›na neden
olabilir.

OPB049047/OPB049048 OPB049049

OPB042049

n A Tipi

n B Tipi
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D150204AHM-EE

Yak›t seviyesi göstergesi
Yak›t göstergesi, yak›t deposunda kalan
yak›t›n yaklafl›k miktar›n› gösterir. Yak›t
deposu kapasitesi Bölüm 8’de verilmifltir.
Yak›t göstergesi, yak›t deposu bofla ya-
k›nken yanan bir düflük yak›t seviyesi
uyar› ›fl›€› ile desteklenmifltir.

E€imlerde veya virajlarda, depodaki ya-
k›t›n hareketine ba€l› olarak, yak›t gös-
terge ibresi oynayabilir veya düflük yak›t
seviyesi uyar› ›fl›€› normalden önce ya-
nabilir.

DİKKAT
E€er gösterge ibresi “130” konu-
muna do€ru normal bölgenin d›fl›na
ç›karsa, motora hasar verebilecek
olan harareti gösterir.

UYARI
Motor s›cak oldu€unda, radyatör
kapa€›n› sökmeyiniz. Motor so€ut-
ma suyu bas›nç alt›ndad›r ve sizi
yakabilir. Depoya so€utucu ekle-
meden önce motorun so€umas›n›
bekleyiniz.

OPB049050

OPB042050

n A Tipi

n B Tipi

UYARI - Yak›t seviyesi 
göstergesi

Yak›t›n bitmesi araçta bulunanlar›
tehlikeye aç›k duruma getirebilir. 
Uyar› ›fl›€› yand›€›nda veya göster-
ge ibresi “0” seviyesine yaklafl›nca
mümkün oldu€u kadar çabuk du-
rup yak›t almal›s›n›z.

DİKKAT
Yak›t seviyesi çok düflük oldu€un-
da arac›n›z› kullanmaktan kaç›n›n›z.
Yak›t›n bitmesi, katalitik konvertöre
zarar vererek motorun düzensiz
ateflleme yapmas›na yol açar.
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Kilometre sayac› (km veya mil)
Kilometre sayac›, arac›n toplam kat etmifl
oldu€u mesafeyi gösterir. 
Kilometre sayac›n›, periyodik bak›m za-
manlar›n› belirlemek için de kullan›fll› b-
ulabilirsiniz.

] NOT
Kilometre sayac›nda kay›tl› olan kilome-
treyi de€ifltirmek niyetiyle herhangi bir
arac›n kilometre sayac›nda düzeltme ya-
p›lmas› yasaklanm›flt›r. Böyle bir de€iflik-
lik garanti kapsam›n›z› geçersiz hale
getirir.

D150300APB

Uyar›lar ve göstergeler
Tüm uyar› ›fl›klar› kontak anahtar› ON
konumuna getirilerek kontrol edilir (mo-
toru çal›flt›rmay›nız). Herhangi bir ışık
yanmazsa, sistemi HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.
Motoru çal›flt›rd›ktan sonra, tüm uyar›
›fl›klar›n›n söndü€ünü kontrol ediniz. Her-
hangi biri uyar› ›fl›€› hâlâ yan›yorsa, bu
dikkat edilmesi gereken bir durumu gös-
terir. El frenini b›rak›rken, fren sistemi
uyar› ›fl›€› sönmelidir. Yak›t seviyesi dü-
flükse, yak›t seviyesi uyar› ›fl›€› sönmez.

OPB049137

OPB041137L

OPB042137

n B Tipi

n A Tipi

n C Tipi



Arac›n›z›n özellikleri

464

D150302APB

Hava yastığı uyarı ışığı
(varsa)

Bu uyar› ›fl›€›, kontak anahtar›n› her ON
konumuna getirdi€inizde 6 saniye süreyle
yanar.
Bu ›fl›k, ‹lave Güvenlik Sistemi (SRS)
düzgün bir flekilde çal›flm›yorsa da yanar.
Hava yastığı uyarı ışığı, kontak anahtarı
“ON” konumuna getirildiğinde veya motor
çalıştırıldığında yanmaz veya 6 saniye
geçtikten sonra bile sürekli yanıyorsa
veya araç hareket halinde olduğunda
yanarsa, sistemin kontrolü için HYUNDAI
yetkili servisinize başvurmanızı öneririz.

D150303APB

Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemi (ABS) uyar› ›fl›€› 
(varsa)
Bu uyar› ›fl›€› kontak anahtar› ON konu-
muna getirildi€inde yanar ve sistem nor-
mal çal›fl›yorsa, yaklafl›k 3 saniye sonra
söner. 
Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildi€inde, ABS uyar› ›fl›€› yan›k
kal›yor veya sürüfl s›ras›nda yanmaya
bafll›yor veya hiç yanm›yorsa, ABS ile
ilgili bir ar›za var demektir.
Bu durum meydana gelirse, sistemi
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz. Normal fren sistemi
çal›fl›r durumda olur, ancak ABS fren sis-
temi deste€i olmaz.

Elektronik fren güç da€›t›m 

sistemi (EBD) uyar› ›fl›€›

Sürüfl esnas›nda iki uyar›
›fl›€› ayn› anda yan›yorsa,
arac›n›z›n ABS ve EBD sis-
teminde bir ar›za olabilir.
Bu durumda, ABS ve normal
fren sistemi düzgün çal›flmayabilir. Sis-
temin, Hyundai yetkili servisine kontrol
ettirilmesini öneririz.

UYARI
Ani frenleme esnas›nda, e€er hem
ABS, hem de fren uyar› ›fl›klar› ya-
n›yor ve sönmüyorsa, arac›n›z›n
fren sistemi normal çal›flmaz. Bu
durumda, h›z›n›z› düflürünüz ve ani
frenden kaç›n›nız. Böyle bir durum-
da sistemin, HYUNDAI yetkili servi-
sine kontrol ettirilmesini öneririz.
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D150304AFD

Emniyet kemeri uyar›s›

A Tipi

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

B Tipi

Kontak anahtar›n› her ON (AÇIK) konu-
muna getirdi€inizde kemerin tak›l› olup
olmamas›na bak›lmaks›z›n, sürücü ile ön
yolcu emniyet kemeri uyar› lambalar›, sü-
rücü ile ön yolcu için bir hat›rlat›c› olarak
yaklafl›k 6 saniye süreyle yan›p söner.

Kontak anahtar› ON (AÇIK) konumuna
getirildi€inde, sürücü veya ön yolcu
emniyet kemeri ba€l› de€ilse ya da kon-
tak anahtar› ON (AÇIK) konumuna getir-
ildikten sonra kemer çözülmüflse, ilgili
emniyet kemeri uyar› lambas› kemer
ba€lan›ncaya dek yanar. 
E€er emniyet kemerini ba€lamamaya de-
vam eder ve saatte 9 km üzerinde seyre-
derseniz, yanan uyar› lambas› siz saatte
6 km'nin alt›na düflene kadar yan›p sön-
meye bafllayacakt›r.
E€er emniyet kemerini ba€lamamaya de-
vam eder ve saatte 20 km üzerinde sey-
rederseniz, emniyet kemeri sesli uyar›s›
yaklafl›k 100 saniye boyunca uyar› vere-
cek ve ilgili uyar› lambas› yan›p sönecek-
tir.

] NOT
• Ön yolcu emniyet kemeri uyar› lam-

bas›n› orta ön panel üzerinde bula-
bilirsiniz.

• Ön yolcunun koltu€unda kimse otur-
masa da, emniyet kemeri uyar› lambas› 6
saniye yanar veya yan›p söner.

• Ön yolcu emniyet kemeri uyar›s›, ön
yolcu koltu€una eflya kondu€u zaman
çal›flabilir.

D150305AHM

Sinyal lambas› göstergesi

Gösterge paneli üzerinde yan›p sönen
yeflil oklar sinyallerin gösterdi€i yönü
yans›t›r. Oklar yanar, ancak yan›p sön-
mezse veya normalin üzerinde s›kl›kla
yan›p sönerse veya hiç yanmazsa, dönüfl
sinyal sisteminde bir ar›za var demektir.
HYUNDAI yetkili servisine başvurmanızı
öneririz.
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D150306AUN

Uzun far gösterge ›fl›€›

Bu gösterge farlar aç›k ve uzun huzme
konumundayken veya sinyal kolu geçifl
sinyali konumuna çekildi€i zaman yanar.

D150348APB

K›sa far gösterge ›fl›€›

Bu gösterge, farlar aç›k ve k›sa huzme
konumunda oldu€unda yanar.

D150307APB

Motor ya€› bas›nç uyar›
›fl›€›

Bu uyar› ›fl›€› motor ya€ı bas›nc›n›n dü-
flük oldu€unu gösterir.
E€er ›fl›k sürüfl esnas›nda yanarsa:
1. Arac› Emniyetli flekilde yolun kenar›na

çekiniz ve durunuz.
2. Motor kapal›yken, motor ya€› seviye-

sini kontrol ediniz. Seviye düflükse,
gerekti€i kadar ya€ ilave ediniz.

Yağ ilave ettikten sonra uyarı ışığı hâlâ
yanıyorsa veya yağ bulamazsanız,
HYUNDAI yetkili servisi çağırmanızı öne-
ririz.

DİKKAT
E€er ya€ bas›nc› uyar› ›fl›€› yanar
yanmaz derhal durulmazsa, ciddi
hasar oluflabilir.

DİKKAT
Motor çal›fl›r durumda ya€ bas›nc›
uyar› ›fl›€› yanarsa, motorda ciddi
hasar meydana gelebilir. Ya€ ba-
s›nc› yetersiz oldu€unda, ya€ ba-
s›nc› uyar› ›fl›€› yanar. Normal ça-
l›flma s›ras›nda, kontak anahtar›
“ON (AÇIK)” konumuna getirildi€in-
de yanmal›, daha sonra motor çal›fl-
t›€›nda sönmelidir. Motor çal›fl›r du-
rumda ya€ bas›nc› uyar› ›fl›€› sön-
mezse, ciddi bir sorun olabilir. 
Böyle oldu€unda, arac› en k›sa za-
manda emniyetli bir flekilde durdu-
runuz, motoru kapat›nız ve ya€ se-
viyesini kontrol ediniz. Seviye dü-
flük ise, uygun seviyeye kadar ya€›
tamamlay›n ve motoru yeniden ça-
l›flt›r›nız. Motor çal›fl›r durumda ›fl›k
hala yan›k kal›yorsa, motoru hemen
durdurunuz. Motor çalışır durumda
iken, yağ uyarı ışığının yanmaya de-
vam ettiği her durumda, sistemi bir
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirmenizi öneririz.
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D150308APB

El freni ve fren hidroliği
seviyesi uyar› ›fl›€›

Bu ›fl›k kontak anahtar› ON konumuna
getirildi€inde yanar ve el freni çekilme-
miflse, yaklafl›k 3 saniye sonra söner.

El freni uyar›s›
Bu uyar› ›fl›€›, kontak anahtar› START
veya ON konumundayken el freni çekil-
di€inde yanar. El freni b›rak›ld›€›nda
uyar› ›fl›€› sönmelidir. 

Düflük fren hidrolik seviyesi uyar›s›
Uyar› ›fl›€› sönmezse, depodaki fren hid-
rolik seviyesinin düflük oldu€unu göstere-
bilir.
Uyar› ›fl›€› sönmüyorsa:
1. Dikkatle en yak›n emniyetli yere sürü-

nüz ve arac› durdurunuz.
2. Motor çal›flm›yorken, derhal fren hid-

rolik seviyesini kontrol ediniz ve gerek-
ti€i kadar hidrolik ilave ediniz. Sonra
tüm fren parçalar›n› hidrolik s›z›nt›s›na
karfl› kontrol ediniz.

3. E€er s›z›nt› bulursan›z, uyar› ›fl›€›
sönmezse veya frenler düzgün çal›fl-
mazsa arac› kullanmay›n›z. HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

HYUNDAI’niz ikili çapraz fren sistemi ile
donat›lm›flt›r. Bunun anlam›, ikili fren dev-
relerinden biri ar›zaland›€›nda, di€er fren
devresi ile hala frenleme yapabilirsiniz
demektir. ‹kili fren sisteminden sadece bi-
rinin çal›flmas› durumunda, arac›n durdu-
rulabilmesi için fren pedal›na daha fazla
kuvvetle ve normalden daha uzun pedal
kursu ile bas›lmas› gerekir. Ayr›ca, araç
fren sisteminin bir miktar çal›flmas› ile en
k›sa mesafede durmaz. Araç hareket ha-
linde oldu€unda frenler ar›za yaparsa,
motor freni temini için vitesi küçültünüz
ve arac› en k›sa zamanda emniyetli bir
biçimde durdurunuz.
Ampullerin çal›flt›€›n› kontrol etmek için,
kontak ON konumundayken el freni ve
fren hidrolik seviyesi uyar› ›fl›klar›n›n ya-
n›p yanmad›€›n› kontrol ediniz.

D150331AFD

Düflük lastik bas›nc›
göstergesi (varsa)

Düflük lastik bas›nc›
konum göstergesi (varsa)

Düflük lastik bas›nc› ve pozisyon göster-
geleri, kontak ON konumuna getirildikten
sonra 3 saniye süreyle yanar. 
E€er kontak anahtar› ON konumuna geti-
rildi€inde uyar› ›fl›klar› yanmazsa veya
yand›ktan 3 saniye sonra sönmezse,
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi düzgün
çal›flm›yor demektir. Bu durum meydana
gelirse, sistemi HYUNDAI yetkili servisin-
de kontrol ettirmenizi öneririz
Bu uyar› ›fl›klar›, e€er bir veya daha fazla
lasti€inizin bas›nc› önemli ölçüde düfl-
müflse de yanar. Düflük lastik bas›nc› po-
zisyon göstergesi, ilgili pozisyon ›fl›€›n›n
yanmas›yla hangi lasti€in bas›nc›nda
önemli düflme oldu€unu gösterir. Müm-
kün olan en k›sa sürede durmal› ve las-
tiklerinizi kontrol etmelisiniz. E€er uyar›
›fl›klar› sürüfl esnas›nda yan›yorsa, der-
hal arac›n h›z›n› düflürünüz ve arac› dur-
durunuz.

UYARI 
Bir uyar› ›fl›€› yanarken arac› sür-
mek tehlikelidir. Eğer fren uyarı
ışığı açık kalırsa, HYUNDAI yetkili
servisinde frenleri hemen kontrol
ve tamir ettirmenizi öneririz.
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Ani frenden ve direksiyonu ani olarak k›r-
maktan kaç›n›n›z. Arac›n lastik bilgileri
etiketinde gösterilen bas›nç de€erlerine
göre lastikleri flifliriniz.

D150339APA

O/D OFF Gösterge Ifl›€›
(Varsa)

O/D OFF göstergesi kontak anahtar› ON
konumuna getirildi€inde yanar, fakat yak-
lafl›k 3 saniye sonra sönmelidir. O/D sis-
temi (otomatik flanz›man/overdrive) dev-
reden ç›kt›€›nda, bu gösterge belirir.

D150309APB

Ön sis lambas› göstergesi
(Varsa) 

Bu ›fl›k ön sis lambalar› AÇIK durumday-
ken yanar.

D150310APB

Arka sis gösterge lambas›
(Varsa) 

Bu ›fl›k ön sis lambalar› AÇIK durumday-
ken yanar.

D150312APB

Vites göstergesi (varsa)

Gösterge, seçilen otomatik vites konumu-
nu gösterir.

UYARI - Düflük lastik
bas›nc›

Önemli derecede düflük lastik ba-
s›nc› arac› dengesiz yapar ve araç
kontrolünün kayb›na ve daha uzun
frenleme mesafelerine neden olur.
Düflük bas›nçl› lastiklerle sürmeye
devam etmek, lastiklerin afl›r› ›s›n-
mas›na ve patlamas›na neden olur.

O/D
OFF
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Düz vites göstergesi
(varsa)

Bu gösterge, sürüş sırasında yakıt tasar-
rufu sağlamak için hangi vitesin istendiği
bilgisini verir.
Örneğin:

: 3’üncü vitese çıkılması istendi-
ğini gösterir (vites kolu şu anda
2’nci vitestedir).

: 3’üncü vitese inilmesi istendiği-
ni gösterir (vites kolu şu anda
4’üncü vitestedir).

] NOT
Sistem düzgün çalışmadığında, yukarı ve
aşağı ok göstergesi ve Vites gösterilmez.

D150313APB

Akü uyar› ›fl›€›

Bu uyar› ›fl›€› flarj sisteminde bir ar›za
oldu€unu gösterir.
E€er uyar› ›fl›€› araç hareket halindeyken
yanarsa:
1. En yak›n emniyetli yere yanafl›n›z.
2. Motoru çal›flt›rmadan, alternatör kay›-

fl›n›n gevflek veya kopuk olup olma-
d›€›n› kontrol ediniz.

3. Kay›fl düzgün durumdaysa, elektrik
flarj sisteminin bir yerinde bir problem
vard›r. Sistemin, Hyundai yetkili servi-
sine kontrol ettirilmesini öneririz.

D150315APB

Bagaj kapa€› aç›k uyar›
lambas› (varsa)

Bu uyar› ›fl›€›, bagaj kapa€› güvenli bir
flekilde kapat›lmad›€› zaman yanacakt›r.

D150316AUN

Kap› aç›k uyar› ›fl›€› 
(varsa)

Bu uyar› ›fl›€›, kontak anahtar› herhangi
bir konumdayken kap›lardan birisi tam
kapanmad›€›nda yan›p söner.

D150316APB

Kapı açık konum 
göstergesi (varsa)

Bu gösterge, bir kap› veya bagaj kapa€›
güvenli bir flekilde kapat›lmad›€› zaman
yanar veya yanar söner. Gösterge kap›-
n›n veya bagaj kapa€›n›n aç›k oldu€unu
gösterir.
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D150317APB

Immobilizer göstergesi
(varsa)

Bu gösterge, immobilizer anahtar› yerine
tak›l›p, motoru çal›flt›rmak için ON konu-
muna getirildi€inde yanar.
Bu s›rada motoru çal›flt›rabilirsiniz. Motor
çal›flt›ktan sonra ›fl›k söner.
Eğer bu ışık, motoru çalıştırmadan önce
kontak anahtarı ON konumundayken ya-
nıp sönüyorsa, sistemi HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

D150318AHM

Düflük yak›t seviyesi 
uyar› ›fl›€›

Bu uyar› ›fl›€› yak›t deposunun neredey-
se bofl oldu€unu gösterir. Bu ›fl›k yand›-
€›nda, en k›sa zamanda yak›t doldurul-
mal›d›r. Yak›t Seviyesi Düflük Uyar› Ifl›€›
yan›k durumda veya yak›t “E” iflaretinin
alt›ndayken araç kullan›lmas›, motorun
düzensiz ateflleme yapmas›na ve katali-
tik konvertör ar›zalar›na yol açar (varsa).

D150320APB

Motor ar›za ›fl›€› (MIL) -
(Motor Kontrol Ifl›€›)

Bu gösterge, emisyon kontrol sisteminin
de€iflik unsurlar›n› izleyen Motor Kontrol
Sisteminin bir parças›d›r. E€er sürüfl es-
nas›nda bu gösterge yanarsa, emisyon
kontrol sisteminin bir yerinde olas› bir ar›-
za tespit edildi€ini gösterir.
Bu gösterge kontak anahtar› “ON” konu-
muna getirildi€inde yanacak ve motor ça-
l›flt›r›ld›ktan sonra birkaç saniye içinde
sönecektir. Sürüş sırasında yanarsa veya
kontak svici “ON (AÇIK)” konumuna geti-
rildiği zaman yanmazsa, sistemin kontrol
edilmesi için HYUNDAI yetkili servisine
gitmenizi öneririz.
Genel olarak, aracınızı sürmeye devam
edebilirsiniz, fakat sistemi HYUNDAI
yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneri-
riz.
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D150323APB

ESP (Elektronik Denge
Programı) göstergesi
(varsa)
ESP göstergesi kontak anahtar› ON kon-
umuna getirildi€inde yanar, fakat yaklafl›k
3 saniye sonra sönmelidir. ESP aç›kken,
sürüfl flartlar›n› izler. Normal sürüfl flart-
lar›nda, ESP ›fl›€› sönük olur. Kaygan yol
veya düflük çekifl flartlar›yla karfl›lafl›l-
d›€›nda, ESP çal›fl›r ve ESP göstergesi
yan›p sönerek ESP’nin çal›flt›€›n› göste-
rir.
Fakat ESP sistemi ar›zal› ise, gösterge
yanar ve yan›k kal›r. Sistemin, HYUNDAI
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öne-
ririz.

D150324APB

ESP KAPALI göstergesi
(varsa)

ESP OFF göstergesi kontak anahtar› ON
konumuna getirildi€inde yanar, fakat yak-
lafl›k 3 saniye sonra sönmelidir. ESP
OFF konumuna geçmek için, ESP OFF
tufluna bas›nIZ. ESP OFF göstergesi ya-
narak, ESP’nin devreden ç›kt›€›n› gös-
terir.

DİKKAT
• Emisyon kontrol sistemi ar›za

gösterge ›fl›€› yanarken uzun sü-
reli araç kullan›m›, sürülebilirli€e
ve/veya yak›t ekonomisine etki
eden emisyon kontrol sistemle-
rinin hasar görmesine neden ola-
bilir.

• Emisyon Kontrol Sistemi Ar›za
Gösterge Ifl›€› yanmaya bafllarsa,
motorun güç kayb›na neden olan
olas› katalitik konvertör hasar›
mümkündür. Sistemin, HYUNDAI
yetkili servisine kontrol ettirilme-
sini öneririz.

DİKKAT - Dizel Motor
Emisyon Kontrol Sistemi Ar›za
Gösterge Ifl›€› yan›p sönerse, motor
gücünde kay›plara neden olan, yan-
ma sesi ve kötü emisyon oluflturan,
enjeksiyon miktar ayar› ile ilgili baz›
hatalar meydana gelebilir. Sistemin,
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirilmesini öneririz.

DİKKAT - Dizel motor (DPF 
varsa)

Arıza gösterge lambası yanıp sön-
erken, aracı 60 km/sa. veya ikinci
vitesten büyük bir viteste 1.500 ~
2.000 motor devrinde belirli bir süre
(yaklaşık 25 dakika) sürdükten son-
ra yanıp sönme durabilir.
Ar›za uyar› lambas› buna ra€men
yan›p sönmeye devam ederse, lüt-
fen HYUNDAI yetkili servisini ziya-
ret ediniz ve DPF sistemini kontrol
ettiriniz.
Ar›za gösterge ›fl›€› yan›p sönerken
uzun süre sürmeye devam ederse-
niz, DPF sistemi hasar görebilir ve
yak›t tüketim durumu kötüleflebilir
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D150327AUN

Anahtar hat›rlatma uyar› alarm›
(varsa)
E€er kontak anahtar› tak›l›yken (ACC ve-
ya LOCK konumunda) sürücü kap›s›
aç›l›rsa, anahtar hat›rlatma uyar› alarm›
çalar. Bu, anahtarlar›n›z› araç içinde kil-
itlemenizi önlemek içindir. Alarm sesi,
kontak anahtar› kontaktan ç›kar›l›ncaya
veya sürücü kap›s› kapan›ncaya kadar
devam eder.

D150328APB

Ön Is›tma göstergesi 
(Dizel motor)

Kontak anahtar› ON konumunda ise, gös-
terge ›fl›€› yanar. Motor, ön ›s›tma göster-
ge ›fl›€› söndükten sonra çal›flt›r›labilir.
Bu uyar› ›fl›€›n›n yanma süresi; so€utma
suyu harareti, hava s›cakl›€› ve akünün
durumuna göre de€iflir.

] NOT
Ön ›s›tma ifllemi tamamland›ktan sonra,
motor 2 saniye içinde çal›flt›r›lmazsa, kon-
tak anahtar›n› 10 saniye süreyle “LOCK
(KİLİTLİ)” konumuna geri getiriniz ve
sonra ön ›s›tmay› tekrar etmek için yeniden
“ON (AÇIK)” konuma getiriniz.

D150329APB

Yak›t filtresi uyar› ›fl›€›
(Dizel motor)

Bu uyar› ›fl›€›, kontak anahtar› "ON" ko-
numuna getirildikten sonra 3 saniye sü-
reyle yanar ve sonra söner. Ifl›k motor ça-
l›fl›rken yanarsa, bu durum yak›t filtresi
içinde su birikti€ini gösterir. Böyle oldu-
€unda, yak›t filtresi içindeki suyu al›n›z.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 7'deki “Yak›t
filtresi” k›sm›na bak›n›z.

DİKKAT
Motor ısındıktan sonra veya sürüş
sırasında, ön ısıtma gösterge ışığı
yanmaya veya yanıp sönmeye de-
vam ederse, sistemi HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirmenizi
öneririz.

DİKKAT
Yak›t filtresi uyar› ›fl›€› yand›€›nda,
motor gücü (araç h›z› ve rölanti h›z›)
düflebilir. Uyar› ›fl›€› yanar durumda
iken sürüfle devam ederseniz, ara-
c›n›z›n motor parçalar› ve ortak ya-
k›t hatt› enjeksiyon sistemi hasar
görebilir. Bu durum meydana ge-
lirse, sistemi HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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D150334APB

Elektrik destekli 
direksiyon (EPS) sistemi
uyar› lambas› (varsa)
Bu gösterge ›fl›€›, kontak anahtar› “ON
(AÇIK)” konumuna getirildi€inde yanacak
ve sonra motor çal›flt›ktan sonra söne-
cektir.
Bu ›fl›k, EPS’de ar›za oldu€unda da ya-
nar. Sürüş sırasında yanarsa, aracınızı
kontrol edilmesi amacıyla HYUNDAI yet-
kili servisine götürmenizi öneririz.

D150351APB

Kap› aç›k sürüfl sesli uyar›s› 
(varsa)
9 km/sa’in üzerinde bir h›zla giderken,
herhangi bir kap› (veya bagaj kapağı)
aç›l›rsa, kap› aç›k sürüfl sesli uyar›s› du-
yulur. Bu sesli uyar› yaklafl›k 6 saniye sü-
rer ve sonra yaklafl›k 20 saniye için 3 de-
fa tekrarlar ve kapan›r. Bu, arac›n›z› kap›
aç›k iken sürmenizi önlemek içindir.

Çoklu gösterge
D150206APB

Seyahat kilometre sayac›/
Yol bilgisayar› (varsa)
Yol bilgisayar›, seyahat kilometre sayac›,
ortalama yak›t tüketimi, ortalama h›z, an-
l›k yak›t tüketimi ve kalan yak›tla gidile-
cek mesafe gibi sürüfl ile ilgili bilgileri,
kontak anahtar› ACC veya aç›k oldu€u
zaman LCD ekran› üzerine yans›tan mik-
ro-ifllemci kumandal› sürücü bilgilendir-
me sistemidir. E€er akü ba€lant›s› kesilir-
se, kaydedilen tüm sürüfl bilgileri (anl›k
yak›t tüketimi ve kalan yak›tla gidilecek
mesafe) s›f›rlan›r.
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TRIP dü€mesine 1 saniyeden az basarak
kalan yak›tla gidilecek mesafe, ortalama
yak›t tüketimi, anl›k yak›t tüketimi, ortala-
ma h›z veya seyahat kilometre sayac›
fonksiyonunu afla€›daki flekilde seçiniz:

Seyahat kilometre sayac›

TRIP A: Seyahat sayac› A
TRIP B: Seyahat sayac› B
Bu konum en son seyahat sayac› s›f›r-
lama sonras› seçilen kiflisel seyahat me-
safesini gösterir. 
Sayac›n çal›flma aral›€› 0,0 ila 999,9 km
fleklindedir.
Km sayac› (TRIP A veya TRIP B) görün-
tülenirken, TRIP tufluna 1 saniyeden faz-
la süreyle bas›lmas› km sayac›n› s›f›rlar
(0.0).

OPB042051

* : varsa

OPB042052

n A Tipi

n B Tipi

Seyahat sayac› B*

Ortalama yak›t tüketimi*

Anl›k yak›t tüketimi*

Sürüfl Süresi*

Seyahat sayac› A

Kalan yak›tla gidilecek
mesafe*
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Kalan yak›tla gidilecek mesafe 
(varsa) (km)

Bu konum, yak›t deposunda kalan mev-
cut yak›t bitinceye kadar gidilecek tahmi-
ni mesafeyi ve motora gönderilecek yak›t
miktar›n› gösterir. Kalan mesafe 50 km
alt›ndaysa,“---” görünür ve kalan yak›tla
gidilecek mesafe göstergesi yan›p söner.
Sayac›n çal›flma aral›€› 50 ila 999 km
fleklindedir.

Ortalama yak›t tüketimi (varsa) 
(l/100 km veya MPG)

Bu konum, son olarak yap›lan yak›t tüke-
timinin s›f›rlanmas›ndan sonra tüketilen
yak›ttan ve gidilen mesafeden ortalama
yak›t tüketimini hesaplar. Kullan›lan
toplam yak›t, yak›t tüketim giriflinden
hesaplan›r. Hesaplaman›n sa€l›kl› olmas›
için, 50 m.den fazla yol katedilmelidir.
Sayac›n çal›flma aral›€› 0.0 ila 99.9 l/100
km fleklindedir.
Ekranda ortalama yak›t tüketimi görün-
tülendi€i zaman, TRIP tufluna 1 saniye-
den fazla bas›larak, ortalama yak›t tüke-
timi (---) s›f›rlan›r.

Anl›k yak›t tüketimi (varsa) (l/100 km
veya MPG)

Bu konum son birkaç saniyedeki anl›k
yak›t tüketimini hesaplar.

OPB042053

n A Tipi

n B Tipi

OPB042055

n A Tipi

n B Tipi

OPB042056

n A Tipi

n B Tipi
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Sürüfl süresi (varsa)

Bu konum en son sürüfl süresi s›f›rlama
sonras›nda gidilen toplam süreyi gösterir. 
Araç hareket etmese bile, motor çal›flt›€›
sürece sürüfl süresi devam eder.
Sayac›n çal›flma aral›€› 0:00 ila 99:59
fleklindedir.
Sürüfl süresi görüntülendi€i zaman,
TRIP dü€mesine 1 saniyeden fazla
bas›larak, sürüfl süresi (00:00) s›f›rlan›r.

] NOT
• E€er araç düz bir yerde de€ilse ve akü

ba€lant›s› kesilmiflse, “Kalan yak›tla gi-
dilecek mesafe” fonksiyonu do€ru çal›fl-
mayabilir.

• Araca 6 litreden daha az yak›t kondu€u
takdirde yol bilgisayar› konulan bu ya-
k›t› kaydetmeyebilir.

• Yak›t tüketimi ve kalan yak›tla gidilecek
mesafe de€erleri sürüfl flartlar›na, sürüfl
al›flkanl›klar›na ve arac›n durumuna
ba€l› olarak önemli ölçüde de€ifliklik
gösterebilir.

• Kalan yak›tla gidilecek mesafe de€eri,
mevcut sürüfl mesafesinin bir hesab›d›r.
Bu de€er mevcut gerçek sürüfl mesa-
fesinden farkl› olabilir.

D280600APB

Dijital takvim ve saat 
(Varsa)

Akü kutuplar›n›n aç›lmas› veya ilgili sigor-
talar›n sökülmesi halinde tarihi ve saati
yeniden ayarlaman›z gerekir.
Kontak anahtar› ACC veya ON konumun-
dayken tufllar flu ifllevleri yapar:

OPB042117

UYARI
Sürüfl s›ras›nda ayarlamay›n›z. Di-
reksiyon hakimiyetinizi kaybede-
bilir ve ciddi kiflisel yaralanmalara
ya da kazalara neden olabilirsiniz.

OPB042057

n A Tipi

n B Tipi
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D280601APB

• SET (AYAR) (1)
"SET" tufluna 1 saniyeden fazla bas›-
l›nca, gösterge takvim/saat setup modu-
na geçer. 
"SET" tufluna 1 saniyeden daha az ba-
s›l›nca, ayar de€iflir. Seçilen aya yan›p
söner.
h Ayarlama s›ras› DAY (GÜN) ›

MONTH (AY) › YEAR (YIL) › HOUR
(SAAT › MINUTE (DAK‹KA) flek-
lindedir.

• s/t (2)
s veya t dü€mesine bas›l›nca, takvim
ve saat bilgisi de€iflecektir. 
s veya t dü€mesine yaklafl›k 15 saniye
bas›l›nca, orjinal durumuna geri döne-
cektir.

Tarih ve zaman ayar›n› bitirdi€inizde,
"SET" tufluna 1 saniyeden daha uzun
tekrar bas›n›z. Orjinal durumuna geri dö-
necektir.

h D›fl çevre s›cakl›€› ünitesi (°C ÷ °F)
ve mesafe ünitesi (km ÷ mile) ayn›
flekilde dönüfltürülebilir.

D281200AHM-EE

Dış ortam sıcaklığı
Mevcut d›fl s›cakl›k 1°C'lik art›fllarla gö-
rüntülenir.
S›cakl›k gösterge aral›€› -40°C ~ 75°C
aras›ndad›r.

LCD ekranı bilgileri
Kapı açık
Gösterge hangi kapının veya bagaj kapı-
sının açık olduğunu gösterir.

OPB042134 OPB042150
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Geri park etme yardım sistemi

Geriye doğru giderken, bir engelin algı-
landığı alanı gösterir.
Detaylar için, Bölüm 4’teki “Geri park et-
me yardım sistemi”ne bakınız.

Direksiyonun hizalanması

Birkaç saniye sonra direksiyon simidi 90
derece sola doğru döndürüldüğünde,
motoru çalıştırırsanız, “Align steering
wheel” (direksiyon simidini hizalayınız)
ibaresi LCD ekranda 10 saniye için ya-
nar.
Direksiyon simidini sağa doğru döndürü-
nüz ve sonra 30 dereceden az sola dön-
dürünüz.

Direksiyonun hizalanması

Birkaç saniye sonra direksiyon simidi 90
derece sağa doğru döndürüldüğünde,
motoru çalıştırırsanız, “Align steering
wheel” (direksiyon simidini hizalayınız)
ibaresi LCD ekranda 10 saniye için ya-
nar.
Direksiyon simidini sola doğru döndürü-
nüz ve sonra 30 dereceden az sağa dön-
dürünüz.

OPB042165 OPB042167 OPB042168
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Düşük lastik basıncı (varsa)
Düşük lastik basıncı konum göstergesi,
lastiklerinizden birinde veya fazlasında
önemli ölçüde basınç düşmesi olduğunu
belirler. Basıncı düşük olan lastiği göste-
recektir. 
Daha fazla detay için, Bölüm 6’daki
“TPMS” kısmına bakınız.

Akıllı anahtar sistemi ile donatılmış
araçlarda
Key is not in vehicle (Anahtar araçta değil)

Akıllı anahtar araçta değilse ve motor ça-
lıştırma/durdurma düğmesi ACC, ON ve-
ya START konumundayken herhangi bir
kapı açılır veya kapanırsa, LCD ekranın-
daki uyarı yanar. Ayrıca, akıllı anahtar
araçta değilse ve kapı kapalı ise 5 saniye
için sesli bir alarm duyulur.
Akıllı anahtarı daima yanınızda bulundu-
runuz.

Key is not detected (Anahtar algılanmadı)

Akıllı anahtar araçta değilse veya algılan-
madıysa ve motor çalıştırma/durdurma
düğmesine basarsanız, LCD ekranındaki
uyarı 10 saniye için yanar. Ayrıca, immo-
bilizer göstergesi 10 saniye yanıp söner.

OPB042166 OPB042155 OPB042161
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Press start with smart key (Akıllı anahtarla
çalıştırmaya basınız)

LCD ekranında "Key is not detected
(Anahtar algılanmadı)" uyarısı yanarken,
motor çalıştırma/durdurma düğmesine
basarsanız, "Press the start button with
smart key (Çalıştırma düğmesine akıllı
anahtar ile basınız)” uyarısı yaklaşık 10
saniye yanar. Ayrıca, immobilizer göster-
gesi 10 saniye yanıp söner.

Low key battery (Anahtar pili zayıf)

Aracın içindeki akıllı anahtar deşarj oldu-
ğunda, motor çalıştırma/durdurma düğ-
mesi OFF konumuna getirilirse, LCD ek-
ranındaki uyarı yaklaşık 10 saniye için
yanar. Ayrıca, uyarı alarmı bir defa çalar. 
Pili yenisiyle değiştiriniz.

Press brake pedal to start engine 
(For automatic transaxle)

(Motoru çalıştırmak için fren pedalına
basınız) (Otomatik şanzıman için)

Fren pedalına basmadan motor çalıştır-
ma/durdurma düğmesine tekrar tekrar
basarak iki kez ACC konumuna değiştirir-
seniz, motoru çalıştırmak için fren pedalı-
na basmanız gerektiğini göstermek için,
LCD ekranındaki uyarı 10 saniye süreyle
yanar.

OPB042156 OPB042157 OPB042151
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Press clutch pedal to start engine 
(for manual transaxle)

(Motoru çalıştırmak için debriyaj pedalına
basınız) (Manuel şanzıman için)

Debriyaj pedalına basmadan motor ça-
lıştırma/durdurma düğmesine tekrar tek-
rar basarak iki kez ACC konumuna de-
ğiştirirseniz, motoru çalıştırmak için deb-
riyaj pedalına basmanız gerektiğini gös-
termek için, LCD ekranındaki uyarı 10
saniye süreyle yanar.

Shift to "P" position

(Vites kolunu "P" konumuna getiriniz)

Vites kolu P (Park) konumunda değilken
motoru kapatmaya çalışırsanız, motor
çalıştırma/durdurma düğmesi ACC konu-
muna döner. Düğmeye bir daha basılırsa,
ON konumuna döner. Vites kolu P (Park)
konumunda iken motoru kapatmak için
motor çalıştırma/durdurma düğmesine
basmanız gerektiğini göstermek için,
LCD ekranındaki uyarı lambası 10 saniye
süreyle yanar.
Ayrıca, 10 saniye sesli alarm duyulur
(varsa).

Press start button again

(Çalıştırma düğmesine tekrar basınız)

Motor çalıştırma/durdurma düğmesi sis-
teminde bir problem olduğunda, motor
çalıştırma/durdurma düğmesini çalıştıra-
mazsanız, motor çalıştırma/durdurma
düğmesine tekrar basarak motoru çalış-
tırabileceğinizi göstermek üzere, uyarı 10
saniye için yanar ve sesli alarm sürekli
duyulur.
Motor çalıştırma/durdurma düğmesi sis-
temi normal çalışırsa veya hırsızlık alarm
sistemi devreye girerse, sesli alarm durur. 
Eğer motor çalıştırma/durdurma düğme-
sine her bastığınızda uyarı mesajı yanıy-
orsa, aracınızı HYUNDAI yetkili servisine
götürerek sistemi kontrol ettirmenizi öne-
ririz.

OPB042152 OPB042154 OPB042153
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Shift to "P" or "N" to start the engine

(Motoru çalıştırmak için vites kolunu "P"
veya "N" konumuna getiriniz)
Vites kolu P (Park) veya N (Boş) konu-
munda değilken motoru çalıştırmak ister-
seniz, LCD ekranındaki uyarı 10 saniye
için yanar. 
Vites kolu N (Boş) konumunda iken de
motoru çalıştırabilirsiniz, ancak emniyeti-
niz için motoru vites kolu P (Park) konu-
munda iken çalıştırınız.

Press start button while turn steering 

(Direksiyonu çevirirken çalıştırma
düğmesine basınız)

Motor çalıştırma/durdurma düğmesine
basıldığında, direksiyon simidinin kilidi
normal olarak açılmazsa, LCD ekranın-
daki uyarı lambası 10 saniye için yanar.
Ayrıca, uyarı alarm sesi bir kez duyulur
ve motor çalıştırma/durdurma düğmesi
ışığı 10 saniye için yanıp söner. 
Uyarıldığınız zaman, direksiyon simidini
sağa ve sola çevirirken motor çalıştırma/
durdurma düğmesine basınız.

Check steering wheel lock system

(Direksiyon kilit sistemini kontrol ediniz)

Motor çalıştırma/durdurma düğmesi OFF
konumuna değiştiğinde, direksiyon simidi
normal olarak kilitlenmezse, LCD ekra-
nındaki uyarı lambası 10 saniye için ya-
nar. Ayrıca, uyarı alarm sesi 3 saniye du-
yulur ve motor çalıştırma/durdurma düğ-
mesi ışığı 10 saniye için yanıp söner.

OPB042163 OPB042159 OPB042162
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Check stop lamp fuse

(Stop lambası sigortasının kontrol ediniz)

Stop lambası sigortası çıkarıldığı zaman,
LCD ekranındaki uyarı 10 saniye için ya-
nar. 
Sigortayı yenisiyle değiştiriniz. Eğer
mümkün değilse, kontak anahtarı ACC
konumunda iken motor çalıştırma/durdur-
ma düğmesine 10 saniye basarak, moto-
ru çalıştırabilirsiniz.

OPB042160
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Geri park etme yardım sistemi aracın ge-
riye doğru gitmesi esnasında 120 cm me-
safe içinde bir nesnenin algılanması ha-
linde sesli uyarı yaparak sürücüye yar-
dımcı olur. Bu tamamlayıcı bir sistemdir
ve sürücünün azami dikkat ve özen gös-
termesi gerekliliğinin yerini alma amacını
taşımaz.   
Arka sensörler tarafından belirlenebilen
nesneler ve algılama alanı sınırlıdır. Geri
manevra yaparken, sanki geri park etme
yardım sistemi olmayan bir araçta bulu-
nuyormuş gibi, arkanızda ne olduğuna
azami dikkat gösteriniz.

Geri park etme yardım sisteminin
çalışması
Çalışma şartları
• Bu sistem kontak anahtarı ON (AÇIK)

konumunda geriye giderken devreye gi-
rer.

• Geriye park etme yardım sistemi çalı-
şırken algılama mesafesi yaklaşık 120
cm’dir.

• Aynı anda ikiden fazla nesne algılanırsa,
en yakında olan nesne ilk önce tanınır.

Uyarı seslerinin tipleri
• Bir nesne arka tampondan 120 cm ile

61 cm arasında bir mesafede olduğun-
da: Alarm fasılalı olarak çalar.

• Bir nesne arka tampondan 60 cm ile 31
cm arasında bir mesafede olduğunda:
Alarm daha sık aralıklarla çalar.

• Bir nesne arka tampondan 30 cm uzak-
lıkta olduğunda:
Alarm sürekli biçimde çalar.

GERİ PARK ETME YARDIM SİSTEMİ (VARSA)

UYARI
Geri park etme yardım sistemi yal-
nızca tamamlayıcı bir işlevdir. Geri
park etme yardım sisteminin çalış-
ması çeşitli faktörler (çevresel ko-
şullar da dahil) tarafından etkile-
nebilmektedir. Geri manevra yap-
madan önce ve manevra sırasında
aracın arkasındaki alanı kontrol et-
me sorumluluğu her zaman için sü-
rücüye aittir.

OPB042169
Sensörler
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Uyarı göstergesi tipleri
(varsa)

*1: Her sensör tarafından nesnenin algı-
lanma aralığını gösterir (Sol, Orta,
Sağ).

h: Nesnenin sensörler arasında veya
çok yakınında olması durumunda,
gösterge farklı olabilir.

Geri park yardım sisteminin
çalışmadığı şartlar
Geri park etme yardım sistemi
aşağıdaki durumlarda düzgün
çalışmayabilir:
1. Sensörde nem donmuştur (Donmuş

nem temizlendiğinde sensör normal
çalışacaktır.).

2. Sensörün üzerini kar veya su gibi ya-
bancı maddeler kaplamıştır ya da sen-
sör engellenmiştir (Yabancı madde te-
mizlendiğinde ya da sensör artık en-
gellenmediğinde, sensör normal çalı-
şacaktır.)

3. Düzgün olmayan yollarda (stabilize
yollar, mıcır, kasisler, eğimler) sürüş. 

4. Sensör alanı içinde aşırı gürültü çıka-
ran nesneler olması (araç kornaları,
yüksek sesli motosiklet motorları, ve-
ya havalı kamyon frenleri).

5. Şiddetli yağmur veya su püskürmesi
vardır.

6. Sensör alanı içinde kablosuz vericiler
veya cep telefonları vardır.

7. Sensörün üzeri karla kaplanmıştır.
8. Römork çekme.

Sensör algılama alanı aşağıdaki
durumlarda azalabilir:
1. Sensöre kar veya su gibi yabancı

maddeler bulaşmıştır (Bulaşan mad-
deler temizlendiğinde, algılama mesa-
fesi eski duruma dönecektir.).

2. Dış hava sıcaklığı aşırı derecede sı-
cak veya soğuktur.

Sensör aşağıdaki yabancı maddeleri
algılamayabilir:
1. İp, zincir veya küçük çubuk gibi keskin

veya ince nesneler.
2. Kumaş, süngersi madde veya kar gibi

sensör frekansını emebilecek nesnel-
er.

3. Çap olarak 14 cm’den dar ve yüksek-
lik olarak 1 metreden küçük olan algı-
lanamayan nesneler.

Nesneden
uzaklık

Uyarı
göstergesi

30 cm’den az

31 cm ~60 cm 

61 cm ~ 120 cm 

*1

*1

*1
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Geri park etme yardım sistemi
önlemleri
• Geri park etme yardım sistemi, algıla-

nan nesnelerin şekil ve hızına bağlı
olarak, ardışık ses çıkarmayabilir.

• Aracın tampon yüksekliğinde veya
sensör montajında değişiklik yapıldığı
ya da bunlar hasar gördüğü takdirde
geri park etme yardım sistemi çalışma-
yabilir. Fabrikada takılmamış herhangi
bir donanım veya aksesuar da sensör
performansını engelleyebilmektedir.

• Sensör kendisinden 30 cm’den daha
az mesafedeki nesneleri tanımayabilir
veya hatalı bir mesafe algılaması ya-
pabilir. Dikkatli olunuz.

• Sensör donmuş, kar, kir veya suyla kir-
lendiği zaman, bulaşan maddeler yu-
muşak bir bez ile temizleninceye kadar
sensör çalışmayabilir. 

• Sensörü bastırmayınız, üzerine vurma-
yınız veya kazımayınız. Sensörde ha-
sar meydana gelebilir.

] NOT
Sistem yalnızca sensörlerin algılama konu-
mu ve alanı içindeki bazı nesneleri algı-
layabilir; sensör takılı olmayan diğer alan-
lardaki nesneleri algılayamaz. Sensörler
arasında bulunan küçük veya ince nesneler
de sensörler tarafından algılanmayabilir.
Geri manevra yaparken her zaman aracın
arkasını gözle kontrol ediniz.
Sistemin özellikleri ve sınırlamaları hak-
kında bilgi sahibi olmayan araç sürücüleri-
ni bilgilendirmeyi unutmayınız.

Kendi kendine arıza teşhisi
Vitesin “R” (geri) konumuna getirilmesi sı-
rasında herhangi bir sesli uyarı duymaz-
sanız veya fasılalı bir uyarı sesi duyar-
sanız, geri park etme yardım sistemi arı-
zalı olabilir. Bu durum meydana gelirse,
sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi öneririz.

UYARI
Yol üzerindeki nesnelere, özellikle
de yayalara ve çocuklara yakın bi-
çimde araç sürerken, çok dikkatli
olunuz. Mesafesi, ebadı veya mal-
zemesi nedeniyle -ki bunların hepsi
sensörün etki alanını sınırlayabil-
mektedir. Bazı nesnelerin sensörler
tarafından algılanmayabileceğini
unutmayınız. Aracı herhangi bir yö-
ne hareket ettirmeden önce, aracın
hiçbir engel tarafından engellenme-
diğinden emin olmak için, daima
gözle bir kontrol yapınız.

UYARI
Yeni aracınızın garantisi, geri park
yardım sistemi arızası nedeniyle
araçta bulunanların yaralanması
veya araçta olabilecek hasarları ve-
ya kazaları kapsamamaktadır. Dai-
ma dikkatli ve güvenli sürünüz.
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Kontak anahtarı ON konumunda iken ge-
ri vites lambası ON konumunda ve vites
kolu R (Geri) konumunda olduğunda, ar-
ka görüş kamerası devreye girer.
Bu sistem, geri giderken aracın arkasını
dikiz aynası üzerinden gösteren tamam-
layıcı bir sistemdir.
Arka görüş kamerası devredeyken, ka-
meranın AÇMA/KAPAMA düğmesine ba-
sılarak kamera kapatılabilir.  

Kamerayı tekrar açmak için, kontak
anahtarı açık ve vites kolu R (Geri) konu-
munda iken AÇMA/KAPAMA düğmesine
tekrar basınız. Ayrıca, kontak anahtarı
kapatılıp tekrar açıldığında, kamera oto-
matik olarak devreye girer.

] NOT
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkta olan
bölgedeki sürüş sırasında, geri bakış ka-
merası normal çalışmayabilir (Çalışma
sıcaklığı: -20°C ~ 65°C).

D180000AHM

Dörtlü flaflör sistemini, arac›n›z› tehlikeli
bir yerde durdurmak gerekti€inde kullan-
mal›s›n›z. Bu tür bir acil durufl yapman›z
gerekti€inde, mutlaka mümkün oldu€u
kadar yolun sa€›na yanafl›n›z.
Dörtlü flaflör uyar› ›fl›klar› dörtlü flaflör
dü€mesine bas›ld›€›nda yanar. Her iki
dönüfl sinyal lambas› yanacakt›r. Dörtlü
flaflör sistemi, kontak anahtar› konta€a
tak›l› olmasa bile çal›fl›r.
Dörtlü flaflör sistemini kapatmak için,
dü€meye tekrar bas›n›z.

GERİ BAKIŞ KAMERASI (VARSA)

UYARI
• Bu sistem sadece tamamlayıcı bir

işlevdir. Geri manevra öncesinde
ve sırasında, aracın etrafındaki
alanı ve iç/dış dikiz aynalarını
kontrol etmek daima sürücünün
sorumluluğudur. Çünkü kamera-
nın görmediği bir kör bölge vardır.

• Kamera lenslerini daima temiz
tutunuz. Eğer lensler yabancı
maddeler ile kapanırsa, kamera
normal olarak çalışmaz.

DÖRTLÜ FLAfiÖR S‹STEM‹

OPB042058
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D190100APB

Akü tasarruf fonksiyonu
• Bu özelli€in amac›, akünün boflalmas›-

n› önlemektir. Sürücü kontak anahta-
rını çıkardığı ve sürücü tarafındaki ka-
pıyı açtığı zaman, sistem otomatik
olarak farları söndürür.

• Bu özellik sayesinde, sürücü gece vakti
yolun kenar›na park etti€i zaman, park
lambas› otomatik olarak söndürülebile-
cektir.
Kontak anahtar› ç›kar›lm›fl durumda
iken lambalar› yan›k tutmak gerekiyor-
sa, afla€›daki ifllemleri yap›n:
1) Sürücü taraf› kap›s›n› aç›n›z.
2) Direksiyon yan›ndaki far kolu vas›-

tas›yla park lambalar›n› tekrar ka-
pat›p aç›n›z.

Far kolu
Far kolunun bir Far, bir de Park lambalar›
konumu vard›r.
Ifl›klar› açmak için, far kolunun ucundaki
topuzu afla€›daki konumlardan birisine
çeviriniz:
(1) OFF konumu
(2) Park lambas› konumu
(3) Far konumu
(4) Otomatik aydınlatma konumu (varsa)

Park lambas› konumu ( )
Ayd›nlatma dü€mesi park lambalar› kon-
umundayken (1’inci konum), arka lamba-
lar, pozisyon lambalar›, plaka ve göster-
ge paneli ayd›nlatmalar› AÇIK konuma
gelir.

FARLAR

OED040045 OED040046
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Far konumu ( )
Ayd›nlatma dü€mesi far konumundayken
(2’nci konum), farlar, arka lambalar, po-
zisyon lambalar›, plaka ve gösterge pan-
eli ayd›nlatmalar› AÇIK konuma gelir.

] NOT
Farlar› açmak için, kontak anahtar› mutla-
ka “ON” konumunda olmal›d›r.

Otomatik aydınlatma konumu (varsa)
Aydınlatma anahtarı OTOMATİK aydın-
latma konumundayken, arka lambalar ve
farlar aracın dışındaki ışık miktarına göre
otomatik olarak AÇILIR veya KAPANIR.

DİKKAT
• Otomatik ışık sistemi kumanda-

larını daha sağlıklı çalışabilmesi
için, gösterge paneli üzerine yer-
leştirilmiş olan sensörü (1) kapa-
tacak herhangi bir eşya koymayı-
nız.

• Sensörü cam temizleyicisi ile te-
mizlemeyiniz. Bu temizleyiciler
sensörün çalışmasını engelleye-
bilecek bir film tabakası bırakabi-
lir.

• Aracınızın ön camında renkli cam
ya da başka tür metalik film kapla-
maları varsa, Otomatik Aydınlat-
ma sistemi düzgün çalışmayabi-
lir.

OFS040084OED040800
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D190500AUN

Uzun huzme far konumu
Uzun huzme farlar›n› açmak için, kolu
kendinizden öteye ileri do€ru itiniz. K›sa
hüzme için kendinize do€ru çekiniz.
Uzun huzme göstergesi, uzun huzmeli
farlar aç›ld›€›nda yanar.
Akünün boflalmas›n› önlemek için, motor
çal›flm›yorken ›fl›klar› uzun süre aç›k
b›rakmay›n›z.

Selektör yapmak için, kolu kendinize
do€ru çekiniz. B›rak›ld›€›nda normal (k›-
sa huzme) konumuna döner. Bu yan›p
sönme özelli€ini kullanmak için farlar›n
aç›k olmas›na gerek yoktur.

D190600AHM

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

OED040801 OED040802 OED040804
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E€er göstergelerden birisi yan›p sön-
meden devaml› yan›yorsa veya anormal
flekilde yan›p sönüyorsa, sinyal ampul-
lerinden birisi yanm›fl olabilir ve de€ifltir-
ilmesi gerekir.

] NOT
E€er göstergelerden birisinin yan›p sön-
mesi anormal derecede h›zl› veya yavafl
ise, bir ampul yanm›fl veya devredeki elek-
trik ba€lant›s› bozulmufl olabilir.

Tek dokunuşla şerit değiştirme işlevi
(varsa)
Tek dokunuşla şerit değiştirme işlevini
etkinleştirmek için, dönüş sinyali kolunu
hafifçe hareket ettirin ve sonra bırakınız.
Şerit değiştirme sinyalleri 3 kez yanıp sö-
ner.

D190700APB

Ön sis far› (varsa)
Sis farlar›, sis, ya€mur veya kar nedeniy-
le görüflün zay›f oldu€u zamanlarda da-
ha iyi görüfl sa€lamak için kullan›l›r. Sis
farlar›, park lambalar› aç›ld›ktan sonra
sis far› dü€mesi (1) konumu (2)'ye çevril-
erek aç›l›r. Ayr›ca, kontak anahtar› ON
konumunda olmal›d›r.
Sis lambalar›n› kapatmak için, dü€meyi
OFF konumuna çeviriniz.

D190800APB

Arka sis far› (varsa) 
Arka sis lambalar›n› açmak için, far
anahtar›n› aç›k konumuna getiriniz ve ar-
ka sis lambas› anahtar›n› (1) konum (3)’e
çeviriniz.
Arka sis lambalar›, ön sis far dü€mesi
aç›k konumuna ve far anahtar› park lam-
balar› konumuna getirildikten sonra, arka
sis lambalar› dü€mesi aç›ld›€›nda yanar. 
Arka sis lambalar›n› söndürmek için, ar-
ka sis lambalar› dü€mesini aç›k konumu-
na getirin veya far dü€mesini kapat›n›z.DİKKAT

Sis lambalar› çal›fl›rken arac›n elek-
trik gücünü büyük miktarda tüketir-
ler. Sis lambalar›n› sadece görüfl
düflük oldu€u zaman kullan›n›z.

OYN049200 OAM049046L
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D190900APB

Gündüz yanan farlar (Varsa)
Gündüz yanan farlar (DRL), gün ›fl›€›nda
arac›n›z›n görülmesini kolaylaflt›r›r. Bu
sistem birçok de€iflik sürüfl flartlar›nda
yararl› olabilir, özellikle gün bat›m›nda ve
flafakta yararl›d›r.
DRL sistemi afla€›daki durumlarda far-
lar›n kapanmas›n› sa€lar:
1. Park lambalar› AÇIK konumundayken.
2. Motor durur ise.

D191000APB

Far Yükseklik Ayar Sistemi
(varsa)
Far seviyesini yolcu say›s› ve bagajdaki
yük a€›rl›€›na göre ayarlamak için, far
seviye ayar› dü€mesini çeviriniz.
Dü€menin konumu ne kadar yüksek olur-
sa, far›n seviyesi o kadar alçal›r. Far›n
sürekli uygun konumda olmas› gerekir,
aksi taktirde karfl›n›zdaki araç sürücü-
lerinin gözleri kamafl›r.
Afla€›da, uygun far yükseklik konumlar›
verilmektedir. Afla€›da verilenlerden fark-
l› yükleme durumlar›nda, dü€menin kon-
umunu listede belirtilen koflullara en ya-
k›n biçimde belirleyiniz.

OPB042067

Yükleme durumu

Sadece sürücü

Sürücü + ön yolcu

Tüm yolcular 

(sürücü dahil)

Yolcu dolu (sürücü dahil +

bagaj tam dolu (veya 

hafif römork çekiliyor)

Sürücü + bagaj tam dolu

(veya a€›r römork 

çekiliyor)

Dü€me konumu

0

0

1

2

3
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D20000APB

A : Silecek h›z› kumandas›
· – Tek silme
· O – Off (Kapal›)
· --- – Fas›lal› Silme*
· AUTO* – Otomatik kontrollü silme
· 1 – Normal silecek h›z›
· 2 – H›zl› silecek h›z›

B : Fas›lal› silme süresi ayar›*

C : K›sa silmelerle y›kama

D : Arka silecek/y›kay›c› kumandas›*
·  – Silme ifllemiyle birlikte y›kama

suyu püskürtme

·  – Normal silecek çal›flmas›

· O – Off (Kapal›)

* : varsa

D200100APB

Ön cam silecekleri
Kontak ON durumundayken, afla€›daki
flekilde çal›fl›r:

: Bir tek tur silme için, kolu O (OFF)
konumundayken afla€›ya do€ru
itiniz ve b›rak›nız. E€er kol
afla€›ya do€ru itilip tutulursa, sile-
cekler devaml› çal›fl›r.

O : Silecek çal›flm›yor.
--- : Silecekler ayn› silme aral›klar›nda

fas›lal› olarak çal›fl›r. Bu modu hafif
ya€murda veya bu€uda kullan›n. H›z
ayar›n› de€ifltirmek için, h›z kontrol
dü€mesini (1) çevirin (varsa).

1: Normal silecek h›z›
2: H›zl› silecek h›z›

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

S‹LECEKLER VE YIKAYICILAR
Ön cam silece€i/y›kay›c›s›

Arka cam silece€i/y›kay›c›s›

OAM049047L/OAM049048L



Arac›n›z›n özellikleri

764

AUTO (Otomatik) kontrol (varsa)
Ön camın üst ucunda bulunan yağmur
sensörü düşen yağmur miktarını algılar
ve silme turunu uygun aralığa ayarlar.
Yağmur hızlandıkça, silecekler de daha
hızlı çalışır. Yağmur durunca, silecekler
de durur. 
Hız ayarını değiştirmek için, hız kontrol
düğmesini (1) çeviriniz. 
Kontak anahtarı ON konumunda iken sile-
cek anahtarı AUTO moduna getirilirse,
sistemin kendisini kontrol etmesi için sile-
cekler bir kere çalışır. Silecek kullanıl-
madığı zaman sileceği OFF konumuna
getiriniz.

DİKKAT
Kontak açık olduğunda ve ön cam
silecek düğmesi AUTO moduna
getirildiğinde herhangi bir şekilde
vücudunuzun veya elinizin yaralan-
maması için lütfen aşağıdaki du-
rumlara dikkat ediniz:
• Yağmur sensörüne bakan ön ca-

mın üst kısmına dokunmayınız.
• Ön camın üst ucunu ıslak veya

nemli bezle silmeyiniz.
• Ön cam üzerine basınç uygula-

mayınız.
OEL049900

Yağmur sensörü

DİKKAT
Aracı yıkarken, sileceklerin otoma-
tik çalışmasını önlemek için silecek
anahtarını off (KAPALI) konumuna
getiriniz. 
Eğer araç yıkanırken düğme AUTO
konumunda bırakılırsa, silecek çalı-
şabilir ve hasar görebilir. 
Ön camın yolcu tarafının üst ucun-
da bulunan sensör muhafazasını çı-
kartmayınız. Sistem parçalarında
garanti kapsamında olmayan hasar
oluşabilir.
Kışın aracı çalıştırırken, silecek
anahtarını off (KAPALI) konumuna
getiriniz. Aksi halde, silecekler çalı-
şabilir ve buz silecek lastiklerine
hasar verebilir. Silecekleri çalıştır-
madan önce tüm kar ve buzu temiz-
leyiniz ve ön camın buzunu çözü-
nüz.
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D200200APB

Ön Cam Y›kay›c›lar
Fas›lal› silecek fonksiyonlu
Cama, cam y›kama s›v›s› püskürtmek ve
silecekleri 1-3 tur çal›flt›rmak için, kolu O
(OFF) konumundayken hafifçe kendinize
do€ru çekiniz.

Fas›lal› silecek fonksiyonsuz
Y›kama suyunu ön cama püskürtmek
için, kolu O (OFF) konumunda iken ha-
fifçe kendinize do€ru çekiniz.

Bu fonksiyonu, ön cam kirli oldu€unda
kul-lan›n›z. 
Püskürtme veya sileceklerin çal›flmas›,
kolu b›rakana kadar devam eder. 
Y›kama fonksiyonu çal›flm›yorsa, y›kama
s›v›s›n›n seviyesini kontrol ediniz. S›v›
seviyesi yeterli de€ilse, afl›nd›r›c› olma-
yan uygun bir cam y›kama s›v›s› ekleme-
niz gerekir.
Depo dolum a€z›, motor bölümünün
önündedir.

DİKKAT
Cam y›kama s›v›s› püskürtme motoru-
nun zarar görmesini önlemek için,
y›kama s›v›s› deposu boflken silecek-
leri çal›flt›rmay›n›z.

UYARI
Dondurucu so€uklarda, önce buz
çözücülerle cam› ›s›tmadan y›kama
fonksiyonunu kullanmay›nız; cama
de€en y›kama s›v›s› donarak görü-
flünüzü engelleyebilir. 

OXM049048E

DİKKAT
• Sileceklere ve ön cama zarar ver-

memek için, cam kuruyken sile-
cekleri çal›flt›rmay›n›z.

• Silecek lastiklerine zarar verme-
mek için, benzin, kerosen, boya
tineri veya di€er benzer çözeltileri
silecekler üzerinde veya yak›n›n-
da kullanmay›n›z.

• Silecek kollar›na ve di€er parçala-
ra zarar vermemek için, silecek-
leri elle hareket ettirmeye kalk›fl-
may›n›z.



Arac›n›z›n özellikleri

784

D200300APB

Arka cam silece€i ve y›kay›c›
dü€mesi (varsa)
Arka cam silecek ve y›kama dü€mesi,
silecek ve y›kama kumanda kolunun
ucunda bulunur. Arka cam silece€ini ve
y›kay›c›s›n› çal›flt›rmak için, dü€meyi
istenilen konuma çeviriniz.

- Silme ifllemiyle birlikte y›kama
suyu püskürtme

- Normal silecek çal›flmas›

O - Silecek kapal›

OXM049103E
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D210000AUN

D210100APB

Kabin lambas›
Ön (varsa)
A Tipi

• 

Kabin lambas›n› açmak veya kapamak
için dü€meye bas›n›z.

• 

Okuma lambas› kontak anahtar› konu-
muna ba€l› olmaks›z›n, kap›lardan her-
hangi biri aç›ld›€› zaman yanar. 
Kap›lar kumandayla aç›ld›€›nda, herhan-
gi bir kap› aç›k olmad›€› sürece, ›fl›klar
yaklafl›k 30 saniye için yanar. Kap›
kapat›l›rsa, lambalar yaklafl›k 30 saniye
sonra giderek söner. Ancak, kontak ON
konumunda veya tüm kap›lar kilitliyken,
›fl›klar hemen kapanacakt›r. 
Kontak ACC veya LOCK konumun-
dayken bir kap› aç›l›rsa, ›fl›klar yaklafl›k
20 saniye aç›k kal›r. Ancak, kontak ON
konumundayken bir kap› aç›l›rsa, ›fl›klar
devaml› aç›k kal›r.

B Tipi

• 
Kabin lambas›n› açmak veya kapamak
için svice bas›n›z.
• 
Kap› aç›ld›€›nda ›fl›k yanar.

‹Ç AYDINLATMA

OPA047072

DİKKAT
Motor çal›flmadığı zaman, iç ›fl›klar›
uzun süre kullanmay›n›z.
Bu ifllem, akünün boflalmas›na se-
bep olabilir.
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Orta (varsa)
A Tipi

• AÇIK (1)
Ifl›k devaml› aç›k.

• KAPI (2) 
Okuma lambas› kontak anahtar› konu-
muna ba€l› olmaks›z›n, kap›lardan her-
hangi biri aç›ld›€› zaman yanar.
Kap›lar kumandayla aç›ld›€›nda, herhan-
gi bir kap› aç›k olmad›€› sürece, ›fl›klar
yaklafl›k 30 saniye için yanar. Kap›
kapat›l›rsa, lambalar yaklafl›k 30 saniye
sonra giderek söner. Ancak, kontak ON
konumunda veya tüm kap›lar kilitliyken,
›fl›klar hemen kapanacakt›r.
Kontak ACC veya LOCK konumunday-
ken bir kap› aç›l›rsa, ›fl›klar yaklafl›k 20
saniye aç›k kal›r. Ancak, kontak ON kon-
umundayken bir kap› aç›l›rsa, ›fl›klar de-
vaml› aç›k kal›r.

• KAPALI (3)
Bir kap› aç›k oldu€unda bile, ›fl›k daima
kapal› kal›r.

B Tipi

• AÇIK (1)
Ifl›k devaml› aç›k.

• KAPI (2)
Herhangi bir kap› aç›ld›€›nda bir ›fl›k
yanar.

• KAPALI (3)
Bir kap› aç›k oldu€unda bile, ›fl›k daima
kapal› kal›r.

DİKKAT
Motor çal›flmad›€› zaman, lambay›
uzun süre bu konumda b›rakmay›-
n›z.

OTD049086
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D210300AFD

Bagaj bölmesi lambas› (varsa)
Bagaj bölmesi lambas›, bagaj kap›s› aç›l-
d›€›nda yanar.

D210500AUN

Torpido gözü lambas› (varsa)
Torpido gözü lambas›, torpido gözü aç›l-
d›€›nda yanar.
Torpido gözü lambas›n›n yanmas› için,
park lambalar›n›n veya farlar›n aç›k ol-
mas› gerekir.

OPB042076OPB049075
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D220000AHM

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

D220100AEN

Arka Cam Buz Çözücü
Buz çözücü, motor çal›fl›rken cam› ›s›ta-
rak, arka cam›n iç ve d›fl taraf›ndaki buz-
lanmay› veya bu€uyu giderir.

Arka cam buz çözücüsünü çal›flt›rmak
için, kumanda panelinin orta yüzünde bu-
lunan arka cam buz çözücü tufluna bas›-
n›z. Buz çözücü ON (AÇIK) konumun-
dayken arka cam buz çözücü dü€me-
sinin üzerindeki ›fl›k yanar.
Arka cam üzerinde yo€un kar birikmesi
varsa, buz çözücüyü çal›flt›rmadan önce
kar› temizleyiniz.
Arka cam buz çözücüsü, yaklafl›k 20 da-
kika sonra veya kontak kapat›l›nca, oto-
matik olarak kapan›r. Buz çözücüyü kap-
atmak için, arka cam buz çözücü dü€me-
sine tekrar bas›n›z.

D220101AEN

D›fl arka ayna buz çözücüsü 
(varsa)
Arac›n›zda d›fl ayna buz çözücü sistemi
varsa, sistem arka cam buz çözücüyü
çal›flt›rd›€›n›z anda çal›fl›r.

BUZ ÇÖZÜCÜ

OPB042078

OPB042077

A Tipi

B Tipi

DİKKAT
Arka cam›n iç yüzeyine yap›flt›r›l-
m›fl olan iletkenlere zarar verme-
mek için, cam› temizlerken keskin
aletler veya afl›nd›r›c› içeren cam te-
mizleyiciler kullanmay›n›z.
Akünün boflalmas›n› önlemek için,
bu€u çözücüyü sadece motor çal›-
fl›rken devreye sokunuz.
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MANUEL KL‹MA KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)

OPB042079

1. Mod seçme dü€mesi

2. Fan devir kontrolü dü€mesi

3. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesi

* : varsa

4. Klima açma dü€mesi*

5. Hava girifl kontrol dü€mesi (iç sirkülasyon
hava konumu veya d›fl (taze) hava konu-
mu).

6. Arka cam buz/bu€u giderici tuflu

D230000AFD
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D230100APB

Is›tma ve klima
1. Motoru çal›flt›r›n›z.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.

Is›tma ve so€utman›n etkinli€ini iyilefl-
tirmek için:
- Is›tma: 
- So€utma: 

3. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesini is-
tenilen konuma getiriniz.

4. Hava giriş kontrolünü dış (temiz) hava
veya iç hava sirkülasyonu konumuna
getiriniz.

5. Fan devir h›z› kontrolünü istenen de-
vire ayarlay›n›z.

6. E€er klima istenirse, klima sistemini
(varsa) aç›k konumuna getiriniz.

OPB042080L
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D230101APB

Mod seçimi
Mod seçimi dü€mesi, havaland›rma sis-
temi yoluyla havan›n ak›fl yönünü kontrol
eder. 
Giren hava, döflemeye, ön gö€üs ç›k›flla-
r›na veya ön cama yönlendirilebilir. Yüz,
‹ki-seviyeli, Döfleme, Döfleme-Defrost ve
Defrost hava konumlar›n› göstermek için
befl sembol kullan›l›r.

Yüz-Seviyesi (B,D)

Hava ak›fl› vücudun üst bölümüne ve yü-
ze do€ru yönlendirilir. Ek olarak, her hava
ç›k›fl› içinden ç›kan havay› yönlendirmek
için kontrol edilebilir.

‹ki Seviyeli (B, D, C, E)

Hava ak›fl› yüz ve yer seviyesi ç›k›fllar›ndan
verilir.

Döfleme (Yer) Seviyesi (C, A, D, E)

Havan›n büyük miktar› yere, küçük bir
miktar› da ön cam ve yan cam bu€u gi-
dericilerine yönlendirilir.

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

Havan›n büyük miktar› yere ve  ön cama,
küçük bir miktar› da yan cam bu€u gideri-
cilerine yönlendirilir.

Defrost-Seviyesi (A, D, E)

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

Gösterge paneli hava kanallar›

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

OPB042081 OPB042082



Arac›n›z›n özellikleri

864

D230102APB

S›cakl›k seviyesi kontrolü
S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesi, hava-
land›rma sisteminden gelen hava ak›m›-
n›n s›cakl›€›n›n kontrol edilmesini sa€lar.
Yolcu kabinindeki hava s›cakl›€›n› de€ifl-
tirmek için, dü€meyi s›cak hava için sa-
€a, serin hava için sola do€ru döndü-
rünüz.

D230103APB

Hava girifl kontrolü
Bu dü€me, d›fl (temiz) havay› veya iç ha-
va sirkülasyonunu seçmek için kullan›l›r.
Hava girifl kontrol konumunu de€ifltirmek
için, kontrol dü€mesine bas›n›z.

‹ç hava sirkülasyon konumu

‹ç hava sirkülasyon konumu
seçildi€i zaman, tufl üzerin-
deki gösterge lambas› ya-
nar.
‹ç hava sirkülasyon konumu
seçilmifl oldu€unda, araç
yolcu bölmesi içinde bulu-
nan hava, ›s›tma sistemi ka-
nal›yla emilir ve seçilen
fonksiyona ba€l› olarak ›s›-
t›l›r veya so€utulur.

D›fl (temiz) hava konumu

D›fl (temiz) hava konumu
seçildi€i zaman, tufl üzerin-
deki gösterge lambas› yan-
mayacakt›r.
D›fl (temiz) hava konumu
seçilmifl oldu€unda, araç
içine d›flar›dan hava al›n›r
ve seçilen fonksiyona ba€l›
olarak ›s›t›l›r veya so€utulur.

OPB042083 OPB042084
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] NOT
Is›t›c›n›n iç hava sirkülasyonu konumunda
(klima çal›flt›r›lmadan) uzun süre çal›flt›-
r›lmas›, ön ve yan camlar›n bu€ulanmas›na
ve yolcu kabinindeki havan›n a€›rlaflma-
s›na neden olabilir.
Ayr›ca, kliman›n iç hava sirkülasyonu
moduna getirilmifl olarak uzun süreli
çal›flt›r›lmas›, yolcu bölmesindeki havan›n
afl›r› derecede kurumas›na yol açabilir.

D230104AUN

Fan devir kontrolü
Fan çal›flmas› için kontak anahtar› mutla-
ka ON konumunda olmal›d›r.
Fan devir kontrol dü€mesi, havaland›rma
sisteminden gelen hava ak›m›n›n fan
h›z›n›n kontrol edilmesini sa€lar. Fan
devrini de€ifltirmek için, dü€meyi yüksek
devir için sa€a do€ru veya düflük devir
için sola do€ru çeviriniz.
Fan h›z› kontrol dü€mesi “0” konumuna
getirildi€inde fan kapan›r.

UYARI
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda

iklim kontrol sisteminin devaml›
çal›flmas›, araç içinde nemin art-
mas›na ve ön cam›n bu€ulanarak
görüflün düflmesine neden ola-
bilir.

• Klima veya ›s›tma sistemi çal›fl›r-
ken araç içinde uyumay›n›z. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya vü-
cut ›s›s›nda düflme nedeniyle
ciddi zarar veya ölümle sonuçla-
nabilir.

• ‹ç hava sirkulasyon konumunda
iklim kontrol sisteminin devaml›
çal›flmas›, rehavet ve uyku hali
yaparak arac›n kontrolünü kay-
betmeye neden olabilir. Sürüfl es-
nas›nda, mümkün oldu€u sürece,
hava girifl kontrolünü d›fl (temiz)
hava konumunda tutunuz.

OPB042085L
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D230105AHM

Klima (varsa)
Klima sistemini açmak için A/C tufluna
bas›n›z (dü€menin ›fl›€› yanar). Klima
sistemini kapatmak için, tufla tekrar ba-
s›n›z.

Sistemin çal›flmas›
D230501AUN

Havaland›rma
1. Modu       konumuna getiriniz.
2. Hava girifl kontrolünü, d›fl (temiz) hava

konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesini is-

tenilen konuma getiriniz.
4. Fan devir h›z› kontrolünü istenen de-

vire ayarlay›n›z.

D230502APB

Is›tma
1. modu  konumuna getiriniz.
2. Hava girifl kontrolünü, d›fl (temiz) hava

konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesini is-

tenilen konuma getiriniz.
4. Fan devir h›z› kontrolünü istenen de-

vire ayarlay›n›z.
5. E€er nem giderici ›s›tma istenirse,

klima sistemini (varsa) çal›flt›r›n›z.
• Ön cam bu€ulan›rsa, modu       ,

konumuna getiriniz.

Faydal› Bilgiler

• Toz ve istenmeyen kokular›n havalan-
d›rma sisteminden araç içine girmeme-
sini sa€lamak için, hava girifl kontro-
lünü iç hava sirkulasyonu konumuna
getiriniz. Rahats›z edici durum geçti-
€inde, araç içine temiz hava giriflini
sa€lamak için, hava girifl kontrolünün
temiz hava konumuna getirilmesi ge-
rekti€ini unutmay›n›z. Bu sürücünün
dikkatini toparlayabilmesi ve rahat ol-
mas›n› sa€lar.

• Is›tma/so€utma sistemine hava, ön ca-
m›n hemen önünde bulunan ›zgaralar-
dan çekilir. Bunlar›n yaprak, kar, buz
veya bir baflka engelle t›kanmamas›na
dikkat ediniz.

• Ön camdaki iç bu€ulanmay› önlemek
için, hava girifl kontrolünü temiz hava
konumuna ve fan devrini istenen konu-
ma getiriniz, klima sistemini aç›n›z ve
s›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesini
istenen s›cakl›€a ayarlay›n›z.

OPB042086
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D230503APB

Klima (varsa) 
Tüm HYUNDAI Klima Sistemleri, çevre
dostu R-134a soğutucu maddesi ile dol-
durulur.
1. Motoru çal›flt›r›n›z. Klima tufluna

bas›n›z.
2. modu konumuna getiriniz.
3. Hava giriş kontrolünü iç hava sirkü-

lasyonu konumuna getiriniz. Ancak,
dolaşan hava konumunun uzun çalış-
ması havayı gereğinden fazla kurutur.
Böyle bir durumda, hava konumunu
değiştiriniz.

4. Azami rahatl›k için fan h›z›n› ve s›cak-
l›€› ayarlay›n›z.

• Azami so€utma istendi€inde, s›cakl›k
kontrolünü en sola getiriniz, hava girifl
kontrolünü hava sirkülasyonu konumu-
na getiriniz ve fan h›z› kumandas›n› en
yükse€e ayarlay›n›z.

] NOT
• Klima sistemini kullan›rken, d›fl s›cakl›k

yüksekken yokufl ç›kt›€›n›zda veya
yo€un trafikte hararet göstergesini de-
vaml› gözleyiniz. Klima sistemi mo-
torun afl›r› ›s›nmas›na neden olabilir.
E€er hararet göstergesi motorun afl›r›
›s›nd›€›n› gösteriyorsa, üfleyici fan› kul-
lanmaya devam ediniz, fakat klimay›
kapat›n›z.

• Nemli havalarda cam› açmak, kliman›n
araç içinde su damlac›klar› üretmesine
neden olabilir. Fazla miktarda su
damlac›klar› elektrikli ekipmana hasar
verebilece€i için, klima sadece camlar
kapal›yken çal›flt›r›lmal›d›r.

Klima sistemi çal›flt›rma ipuçlar›

• E€er araç s›cak havada do€rudan
günefl alt›nda park edilmiflse, araç için-
deki s›cak havan›n d›flar› ç›kmas› için
k›sa süreli€ine camlar› aç›n›z.

• Ya€murlu veya nemli günlerde cam-
lar›n araç içi yüzeyindeki nemi azalt-
mak için, klimay› çal›flt›rarak araç için-
deki nemi düflürünüz.

• Klima çal›fl›rken, klima kompresörü de-
vir yapt›kça bazen motor devrinde hafif
bir de€iflme fark edebilirsiniz. Bu nor-
mal bir sistem çal›flma özelli€idir.

• Sistemden azami performans› elde
edebilmek için, klima sistemini her ay
birkaç dakikal›€›na da olsa çal›flt›r›n›z.

• Klima sistemini kullan›rken, arac›n
yolcu taraf›ndan yere berrak su dam-
lad›€›n› (hatta gölcük oluflturdu€unu)
görebilirsiniz. Bu normal bir sistem ça-
l›flma özelli€idir.

• Klima sistemini iç hava sirkülasyonu
konumunda kullanmak azami so€utma
sa€lar, ancak, bu konumda sürekli
çal›flt›rma arac›n içindeki havan›n
a€›rlaflmas›na neden olabilir.

• So€utma ifllemi s›ras›nda, nemli hava
girifli ve h›zl› so€utma nedeniyle, ba-
zen bu€ulu hava ç›k›fl›yla karfl›laflabi-
lirsiniz. Bu normal bir sistem çal›flma
özelli€idir.
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D230300APB

Klima hava filtresi (Polen filtresi)
(varsa)
Arac›n›zda bulunan klima kontrolü hava
filtresi, ›s›tma ve klima sistemi arac›l›€›
ile araca giren toz veya di€er kirletici
maddeleri filtre eder. E€er toz veya di€er
kirletici maddeler zaman içinde filtrede
birikme yaparsa, hava kanallar›ndan
gelen hava azalabilir, böylece, d›fl (temiz)
hava konumu seçilmifl olsa bile, ön cam›n
iç taraf›nda nemlenmeye neden olabilir.
Bu durumda, klima kontrolü hava filtresi-
ni HYUNDAI yetkili servisinde değiştir-
meniz tavsiye edilir.

] NOT
• Filtreyi, Bölüm 7’deki Bakım Programı-

na göre kontrol ediniz.
E€er arac›n›z tozlu, bozuk yol gibi a€›r
flartlarda kullan›l›yor ise, klima kontrol
filtresinin daha s›k aral›klarla kontrol
edilmesi ve de€ifltirilmesi gerekir.
Hava akışı azaldığında, sistemin
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
edilmesi tavsiye edilir.

D230400APB

Klima so€utucu s›v›s›n›n ve 
kompresör ya€›n›n seviyesinin
kontrolü
So€utucu s›v›s› miktar› düflükse, klima-
n›n performans› azal›r. Afl›r› doldurmak
da klima sistemi üzerinde olumsuz etki
yapar.
Bu nedenle çalışmasında bir anormallik
varsa sistemi HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

] NOT
Do€ru cins ve miktarda ya€ ve so€utucu
kullan›lmas› çok önemlidir. Aksi halde,
kompresör hasar görebilir ve sistemde
anormal çal›flma meydana gelebilir.

OPB049140L

D›fl hava

‹ç hava
sirkülasyonu

Polen filtresi

Fan
Evaporatör
pete€i

Is›t›c› pete€i

UYARI
Düzgün yap›lmayan müdahale, hiz-
meti gören kiflinin ciddi flekilde ya-
ralanmas›na neden olabilir. Bu ne-
denle, sistemin çalışmasında bir
anormallik varsa, sistemi HYUN-
DAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
Daha detaylı bilgi için, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öne-
ririz.
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OTOMAT‹K KL‹MA KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)

1. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesi

2. AUTO (Otomatik Kontrol) tuflu

3. OFF tuflu

4. Ön cam buz/bu€u önleme tuflu

5. Mod seçim tuflu

6. Arka cam buz/bu€u giderici tuflu

7. Fan devir kontrolü dü€mesi

8. Klima açma tuflu 

9. Hava girifl kontrol tuflu

10. Klima kontrol ekranı

OPB042087

D240000AFD
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D240100APB

Otomatik iklim kontrolü
Sıcaklık durumunu ayarlamak, hava akış
kanallarının, hava emmenin ve fanın oto-
matik olarak ayarlanmasına neden olur.

Otomatik modun kullanılması
AUTO Düğmesine basınız.

• Klima sistemi, mevcut sıcaklık ayarına
göre otomatik olarak ayarlanır.

• Sıcaklık kontrol düğmesini istenen sı-
caklığı ayarlayabilirsiniz.

h Rahatlığınız ve klima kontrolünün et-
kinliğini iyileştirmek için, AUTO tuşunu
kullanınız ve sıcaklığı 23°C’ye ayarla-
yınız.

Otomatik çalışmayı kapatmak için, ısı
kontrol düğmesi dışında herhangi bir
düğmeye basınız. Mod seçim tuşuna ba-
sarsanız, diğer işlevler otomatik olarak
kontrol edilir.

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

OUN026312OPB042088
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D240200APB

Manuel ›s›tma ve klima
Is›tma ve so€utma sistemi, AUTO tufluna
bas›larak otomatik çal›flt›r›labildi€i gibi,
manuel olarak da kontrol edilebilir. Bu
durumda sistem, seçilen tufllarla verilen
talimata uygun çal›fl›r.
1. Motoru çal›flt›r›n›z.
2. Modu istenilen konuma getiriniz.

Is›tma ve so€utman›n etkinli€ini iyilefl-
tirmek için:
- Is›tma: 
- So€utma: 

3. S›cakl›k seviyesi kontrol dü€mesini is-
tenilen konuma getiriniz.

4. Hava giriş kontrolünü dış (temiz) hava
veya iç hava sirkülasyonu konumuna
getiriniz.

5. Fan devir h›z› kontrolünü istenen de-
vire ayarlay›n›z.

6. E€er klima istenirse, klima sistemini
aç›k konumuna getiriniz.

Tam otomatik çal›flmaya geçmek için
AUTO tufluna basmak yeterli olacakt›r.

D240201AFD

Mod seçimi
Mod seçim tuflu, havaland›rma sistemi
yoluyla havan›n ak›fl yönünü kontrol
eder. 
Mod seçme dü€mesine bast›€›n›z her
seferinde, mod afla€›daki gibi de€iflecek-
tir:

Yüz Seviyesi (B, D)

Hava ak›fl› vücudun üst bölümüne ve yü-
ze do€ru yönlendirilir. Ek olarak, her hava
ç›k›fl› içinden ç›kan havay› yönlendirmek
için kontrol edilebilir.

‹ki Seviyeli (B, D, C, E)

Hava ak›fl› yüz ve yer seviyesi ç›k›fllar›ndan
verilir.

Döfleme (Yer) Seviyesi 

(C, A, D, E)

Hava ak›fl›n›n büyük bölümü yere yön-
lendirilir.

OPB042090
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Yer/Defrost Seviyesi (A, C, D, E)

Havan›n büyük miktar› yere ve ön cama,
küçük bir miktar› da yan cam bu€u gideri-
cilerine yönlendirilir.

Defrost-Seviyesi (A, D, E)

Hava ak›fl›n›n büyük bölümü ön cama
yönlendirilir.

h “Manuel klima kontrol sistemi” k›sm›n-
daki flekle bak›n›z.

Maksimum (MAX) defrost modu 

MAX bu€u çözme modunu seçti€inizde,
afla€›daki sistem ayarlar› otomatik olarak
yap›l›r:
• Klima çal›flacakt›r.
• D›fl (temiz) hava konumu seçilecektir.
• Fan h›z› en yükse€e ayarlanacakt›r.
MAX bu€u çözme modunu kapatmak
için, mod seçme dü€mesine bas›n veya
MAX bu€u çözme dü€mesine tekrar
bas›n›z veya AUTO dü€mesine bas›n›z.

Gösterge paneli hava kanallar›

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

OPB042091 OPB042082
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D240202APB

S›cakl›k seviyesi kontrolü
Dü€menin sa€a do€ru tam olarak çevril-
mesiyle s›cakl›k azami (HI) kadar artt›-
r›labilir. 
Dü€menin sola do€ru tam olarak çevril-
mesiyle s›cakl›k asgari (LO) kadar azala-
bilir. 
Dü€meyi döndürdü€ünüz zaman, s›cak-
l›k 0.5°C artacak veya azalacakt›r.

S›cakl›k birimi dönüfltürme

S›cakl›k de€erini Santigrat veya Fahren-
hayt cinsinden okumak için:
AUTO tuflunu bas›l› tutarken OFF tufluna
da en az 3 saniye süre ile bas›nız. 
Ekran Santigrat’tan Fahrenhayt’a veya
Fahrenhayt’tan Santigrat’a dönüflür.
Akü boflalm›fl veya ba€l› de€ilse, s›cakl›k
modu ekran› Santigrat dereceye s›f›rla-
nacakt›r.

D240203APB

Hava girifl kontrolü
Bu dü€me, d›fl (temiz) havay› veya iç ha-
va sirkülasyonunu seçmek için kullan›l›r.
Hava girifl kontrol konumunu de€ifltirmek
için, kontrol dü€mesine bas›n›z.

OPB042094 OPB042095
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‹ç hava sirkülasyon konumu

‹ç hava sirkülasyon konumu
seçildi€i zaman, tufl üzerin-
deki gösterge lambas› ya-
nar.
‹ç hava sirkülasyon konumu
seçilmifl oldu€unda, araç
yolcu bölmesi içinde bulu-
nan hava, ›s›tma sistemi ka-
nal›yla emilir ve seçilen
fonksiyona ba€l› olarak ›s›t›-
l›r veya so€utulur.

D›fl (temiz) hava konumu

D›fl (temiz) hava konumu
seçildi€i zaman, tufl üzerin-
deki gösterge lambas› yan-
mayacakt›r.
D›fl (temiz) hava konumu
seçilmifl oldu€unda, araç
içine d›flar›dan hava al›n›r
ve seçilen fonksiyona ba€l›
olarak ›s›t›l›r veya so€utulur.

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

UYARI
• ‹ç hava sirkülasyon konumunda

iklim kontrol sisteminin devaml›
çal›flmas›, araç içinde nemin art-
mas›na ve ön cam›n bu€ulanarak
görüflün düflmesine neden olabilir.

• Klima veya ›s›tma sistemi çal›fl›r-
ken araç içinde uyumay›n›z. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya vücut
›s›s›nda düflme nedeniyle ciddi
zarar veya ölümle sonuçlanabilir.

• ‹ç hava sirkulasyon konumunda ik-
lim kontrol sisteminin devaml› ça-
l›flmas›, rehavet ve uyku hali yapa-
rak arac›n kontrolünü kaybetmeye
neden olabilir. Sürüfl esnas›nda,
mümkün oldu€u sürece, hava girifl
kontrolünü d›fl (temiz) hava konu-
munda tutunuz.
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D240205APB

Fan devir kontrolü
Fan çal›flmas› için kontak anahtar› mutla-
ka ON konumunda olmal›d›r.
Fan devir kontrol dü€mesi, havaland›rma
sisteminden gelen hava ak›m›n›n fan
h›z›n›n kontrol edilmesini sa€lar. Fan
devrini de€ifltirmek için, dü€meyi yüksek
devir için sa€a do€ru veya düflük devir
için sola do€ru çeviriniz.

D240206AHM

Klima
Klima sistemini açmak için A/C tufluna
bas›nız (dü€menin ›fl›€› yanar). 

Klima sistemini kapatmak için tufla tekrar
bas›n›z.

D240208APB

OFF modu
Klima kontrol sistemini kapatmak için
OFF tufluna bas›n›z. Ancak, kontak
anahtar› ON konumunda oldu€u sürece
mod ve hava girifli tufllar›n› kullanabi-
lirsiniz.

OPB042096 OPB042097 OPB042098
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D250000AHM • Azami so€utma istendi€inde, s›cakl›k
kontrolünü en son sa€/s›cak konuma ge-
tiriniz ve fan h›z› kontrolünü en yükse€e
ayarlay›n›z.

• Buz çözme (defog) veya bu€u giderme
(defog) s›ras›nda döflemeye s›cak hava
üflenmesi istenirse, mod ayar›n› döfleme-
defrost konumuna al›n›z.

• Araban›z› hareket ettirmeden önce ön
camdaki, arka camdaki, d›fl dikiz aynala-
r›nda ve bütün yan camlardaki kar ve
buzlar› temizleyiniz.

• Is›tma ve defrost verimini yükseltmek ve
ön cam›n içten bu€ulanma olas›l›€›n›
azaltmak için motor kaputunda ve kapor-
tadaki hava giriflleri çevresinde bulunan
buz ve karlar› temizleyiniz.

Manuel klima kontrol sistemi
D250101AFD

Ön cam›n içindeki bu€uyu 
gidermek için
1. “0” konumu d›fl›nda bir fan h›z›n› seçi-

niz.
2. ‹stenen s›cakl›€› seçiniz.
3. Konumu       seçiniz.
4. D›fl (temiz) hava ve klima konumu

(varsa) otomatik olarak seçilecektir.
Klima (varsa) ve d›fl hava (temiz hava)
otomatik olarak seçilmezse, ilgili tufllara
el ile bas›n›z.

ÖNCAM  BUZ ÇÖZME VE BU⁄U G‹DERME

OPB042099

UYARI - Ön cam ›s›tma
Afl›r› nemli havalarda so€utma çal›-
fl›rken       veya       konumunu kul-
lanmay›n›z. D›fl hava s›cakl›€› ile ön
cam›n s›cakl›€› aras›ndaki fark ön
cam›n d›fl yüzeyinin bu€ulanmas›-
na neden olabilir; bu da görüflü
engeller. Bu durumda mod seçme
dü€mesini veya tuflunu       konu-
muna ve fan h›z› kontrol dü€mesini
veya tuflunu en düflük h›z konumu-
na al›n›z.
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D250102AFD

Ön cam›n d›fl›ndaki buzlanmay› 
gidermek için
1. Fan devrini en yüksek (tam sa€) konu-

ma getiriniz.
2. S›cakl›k ayar›n› afl›r› s›cak (HI) konu-

muna al›n›z.
3. Konumu        seçiniz.
4. D›fl (temiz) hava ve klima konumu

otomatik olarak seçilecektir.

Otomatik klima kontrol sistemi
D250201APB

Ön cam›n içindeki bu€uyu 
gidermek için
1. ‹stenen fan devrini seçiniz.
2. ‹stenen s›cakl›€› seçiniz.
3. Defrost tufluna        bas›n›z.
4. Alg›lanan d›fl hava s›cakl›€›na göre

klima çal›flt›r›l›r, d›fl hava (temiz hava)
ve yüksek fan h›z› otomatik olarak
seçilir.

Klimada d›fl hava (temiz hava) ve yüksek
fan h›z› otomatik olarak seçilmezse, ilgili
dü€meleri veya tufllar› el ile ayarlay›n›z.

konumu seçilecek olursa, düflük fan
h›z› yüksek fan h›z›na yükseltilir.

D250202APB

Ön cam›n d›fl›ndaki buzlanmay› 
gidermek için
1. Fan devrini en yüksek konuma geti-

riniz.
2. S›cakl›k ayar›n› afl›r› s›cak (HI) konu-

muna al›n›z.
3. Defrost tufluna       bas›n›z.
4. Alg›lanan d›fl hava s›cakl›€›na göre

klima devreye girer ve otomatik olarak
d›fl hava (temiz hava) konumu seçilir.

konumu seçilecek olursa, düflük fan
h›z› yüksek fan h›z›na yükseltilir.

OPB042101 OPB042102OPB042100
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D270000APB

D270100APB

Orta konsol kol dayana€› 
(varsa)
Bu bölmeler küçük eflyalar› yerlefltirmek
için kullan›labilir.

D270200AEN

Torpido Gözü
Torpido gözünü açmak için kolu çekiniz,
torpido gözü otomatik olarak aç›lacakt›r.
Kulland›ktan sonra torpido gözünü kapa-
t›n›z.

EfiYA SAKLAMA BÖLMELER‹

UYARI - Yan›c› maddeler
Araca çakmak, vb. di€er yan›c›/pat-
lay›c› maddeler koymay›n›z. Araç
uzun sürelerle afl›r› s›cakl›€a maruz
kald›€› takdirde bu maddeler tutu-
flabilir ve/veya patlayabilir.

DİKKAT
• Olas› h›rs›zl›k olaylar›ndan sak›n-

mak için de€erli eflyalar›n›z› bu
gözlerde b›rakmay›n›z.

• Otomobilinizi sürerken bu gözle-
rin kapaklar›n› daima kapal› tutu-
nuz. Gözlerin kapaklar›n›n rahat-
ça kapanmas›n› engelleyecek ka-
dar çok nesneleri gözlere doldur-
may›n›z.

OPB042106

UYARI 
Bir kaza s›ras›nda veya ani durma-
larda yaralanma riskini azaltmak
için, otomobilinizi sürerken torpido
gözünü daima kapal› tutunuz.

OPB049105

OPB049114
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Torpido gözü so€utma (varsa)
Torpido gözüne monte edilmifl olan hava-
land›rman›n aç›k/kapal› kolunu kulla-
narak içecek kutular›n›z› veya di€er mad-
deleri s›cak veya so€uk olarak muhafaza
edebilirsiniz.

1. Fan kontrol dü€mesini aç›n›z.
2. Hava ak›fl kontrolünü yüz (      ) modu-

na getiriniz.
3. Torpido gözünün içine monte edilmifl

olan havaland›rman›n aç›k/kapal› ko-
lunu aç›k konuma do€ru çeviriniz.
(1) OPEN (AÇIK)
(2) CLOSE (KAPALI)

4. S›cakl›k kontrolünü s›cak veya so€uk
konumuna getiriniz.

So€utma kutusu kullan›lmad›€› zaman,
kolu kapal› konumuna çeviriniz.

] NOT
So€utma fonksiyonunu kullan›rken, az
miktarda yo€uflan nem ka€›tlar›n›z için
zararl› olabilir.

D270400APB

Çok amaçl› kutu
Kapa€› açmak için, kolu çekiniz.

OPB042141 OPB049108
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D270500APB

Bagaj kutusu (varsa)
‹lk yard›m çantas›n›, reflektörü, aletleri,
vs. kolay eriflim için kutuya koyabilirsiniz. 
Bagaj bölmesini kullanmak için, bagaj
bölmesinin döfleme kapa€›n› kald›r›n›z.

OPB049110L
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D280100APB

Çakmak (Varsa)
Çakma€›n çal›flmas› için kontak anahtar›
ACC veya ON konumunda olmal›d›r.
Çakma€› kullanmak için, çakma€› yuva-
n›n içine sonuna kadar itiniz. Çakmak
›s›nd›€›nda d›flar› at›l›r ve ‘’haz›r’’ konu-
ma gelir.

D280200APB

Küllük (varsa)

Küllü€ü kullanmak için kapa€›n› aç›n›z. 
Küllü€ü boflaltmak ve temizlemek için d›-
flar› çekiniz.

‹Ç ÖZELL‹KLER

OPB049111

DİKKAT
Çakmağın değiştirilmesi gerek-
tiğinde orijinal HYUNDAI yedek par-
çası kullanılması tavsiye edilir. Çak-
mak yuvasına takılabilecek aksesu-
arlar (traş makinesi, el tipi elektrik
süpürgesi, kahve ısıtıcısı gibi) yu-
vaya zarar verebilir veya elektrik
arızalarına neden olabilir. Çakmak
yuvasında orijinal HYUNDAI yedek
parçası kullanılması tavsiye edilir.

OPB049112

UYARI - Küllük kullan›m›
• Otomobilinizin küllüklerini at›kla-

r›n›z için kullanmay›n›z.
• Yanan sigaralar›n veya kibritlerin,

içinde yan›c› maddeler bulunan
küllüklere konulmas› yang›nlara
yol açabilir

UYARI
• Çakmak ›s›nd›ktan sonra bas›l›

tutmaya devam etmeyiniz. Aksi
halde afl›r› ›s›nabilir.

• Çakmak 30 saniye içinde d›flar›
f›rlamazsa, afl›r› ›s›nmaya engel
olmak için çekerek ç›kart›n›z.
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D280300APB

Bardak tutucu

Fincanlar veya küçük meflrubat kutular›
bardak yuvas›na yerlefltirebilirsiniz.

D280400APB

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

OPB049115OPB049113

UYARI - S›cak s›v›lar
• ‹çinde s›cak s›v› bulunan bardak-

lar› araç hareket halindeyken aç›k
olarak bardak yuvas›na koymay›-
n›z. S›cak s›v› dökülecek olursa,
kendinizi yakabilirsiniz. Sürücü-
nün bu flekilde yanmas›, arac›n
kontrolünü kaybetmesine neden
olabilir.

• Ani durma veya çarp›flma halinde
yaralanma riskini azaltmak için,
hareket halindeki otomobilde
aç›k veya serbest durumdaki fli-
fleleri, bardaklar›, meflrubat kutu-
lar›n›, vs. bardak yuvas›nda b›-
rakmay›n›z.
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D280700AFD

Al›flverifl çantas› ask›s› (varsa)

DİKKAT - Makyaj aynas›
lambas› (varsa)

Kulland›ktan sonra makyaj aynas›-
n›n kapa€›n› iyice kapat›n›z ve gü-
neflli€i orijinal yerine getiriniz.
Makyaj aynas› iyi kapat›lmazsa,
lamba yanmaya devam eder ve
akünün boflalmas›na ve muhtemel
günefllik hasar›na neden olabilir.

DİKKAT
3 kg'dan daha a€›r çanta asmay›n›z.
Al›flverifl çantas› ask›s› hasar göre-
bilir.

OPB049130

OPB049119

Arka

Ön



Arac›n›z›n özellikleri

1064

D280800AHM

Ceket ask›s›

D281000AFD

Bagaj filesi (a€›) (varsa)
Bagaj bölümünde bulunan cisimlerin
savrulmalar›na engel olmak üzere bagaj
a€›n› ba€lamak için bagaj bölümünde
bulunan dört kancay› kullanabilirsiniz.
Gerekirse, bir bagaj ağı temin etmek için
HYUNDAI yetkili servisi ile görüşmenizi
öneririz.

OPB049120

DİKKAT
A€›r giysiler asmay›n›z, kanca ha-
sar görebilir.

OPB049138

OPB049139

OPB049142
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D281100APB

Bagaj kutusu kapa€› (Varsa)
Kapa€›n üzerinde hiçbir fley tafl›nmama-
l›d›r. Gevflek tutturulmufl olan yükler ani
bir frenleme s›ras›nda araçta bulunan-
lara zarar verebilir.
Bagaj kutusu kapa€› yukar› kald›r›labilir
veya ç›kar›labilir.

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

UYARI
Göze zarar vermekten sak›n›n›z.
Afl›r› GERMEY‹N‹Z. Bagaj filesi,
kendi hareket alan› d›fl›nda, DA‹MA
yüzünüzden ve vücudunuzdan uza-
kta olmal›d›r. Kuflakta afl›nma veya
hasar izleri varsa KULLANMAYINIZ.

DİKKAT
Yükleri kapa€›n üzerine koymay›-
n›z. Aksi halde kapak zarar görebilir
veya deforme olabilir.

OPB049123 OPB049124

UYARI
• Bagaj kutusu kapa€› ay›rac› üzer-

ine  eflya koymay›n›z. Bu tür nes-
neler arac›n içine düflebilir ve bir
kaza esnas›nda ya da fren yap›l-
d›€›nda araçta bulunanlar› muh-
temelen yaralayabilmektedir.

• Hiç kimsenin bagaj bölümüne
binmesine asla izin vermeyiniz.
Bu bölüm yaln›zca eflya için ta-
sarlanm›flt›r.
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Anten
D300102APB

Tavan anteni
Aracınızda, AM ve FM yayın sinyallerinin
alınması için bir tavan anteni vardır. Bu
anten çıkarılabilir tiptedir. Anteni çıkart-
mak için, saat yönünün tersine döndü-
rünüz. Anteni takmak için, saat yönüne
döndürünüz.

D300200APB

Uzaktan kumandal› ses sistemi
(varsa) 
Direksiyondaki uzaktan kumandal› ses
ayar› tuflu güvenli sürüflü sa€lamak ama-
c›yla konmufltur. 

RADYO S‹STEM‹

DİKKAT
• Anteni sökmeden önce, antenin

tamamı ile indirilmifl oldu€undan
emin olunuz.

• Arac›n›z› otomatik araç y›kay›c›
içine sokmadan önce anteni
ç›karmay› unutmay›n›z, aksi tak-
tirde hasar görebilir.

• Anteni yeniden takarken, tam
olarak yay›n alabilmesi için iyice
s›k›lm›fl oldu€undan ve dik konu-
ma ayarlanm›fl oldu€undan emin
olunuz.

OPB049135 OPB049131

DİKKAT
Uzaktan kumanda tufllar›na ayn› an-
da basmay›n›z.
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VOL (+, -) (1)
• Sesi art›rmak için (+) yukar› tufluna ba-

s›n›z.
• Sesi art›rmak için (-) afla€› tufluna ba-

s›n›z.

MUTE (2)
• Sesi kapatmak için MUTE (SESS‹Z)

dü€mesine bas›n›z.
• Sesin açmak için MUTE (SESS‹Z)

dü€mesine tekrar bas›n›z.

D300205APB

MOD (3)
Radyo veya CD (Compact Disc) ara-
s›nda seçim yapmak için tufla bas›n›z.

SEEK ( / ) (4)
SEEK tuflunun sistem moduna ba€l› ola-
rak çeflitli fonksiyonlar› vard›r. Afla€›daki
fonksiyonlar için bu tufl 0,8 saniye veya
daha uzun bas›l› olarak tutulmal›d›r.

RADYO modu

AUTO SEEK seçme tuflu görevini görür.

CDP modu

FF/REW tuflu görevini görür.

SEEK tufluna 0,8 saniyeden daha az ba-
s›lmas›, her modda afla€›daki fonksiyon-
lar› sa€lar.

RADYO modu

PRESET STATION seçme tufllar› görevi-
ni görür.

CDP modu

TRACK UP/DOWN tuflu görevini görür. 

Ses kontrol tufllar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi,
bu bölümün ilerideki sayfalar›nda anlat›l-
m›flt›r.
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D281400AFD

Aux, USB ve i-Pod (varsa)
Otomobilinizde bir Aux (yard›mc› port)
ve/veya USB (genel amaçl› seri iletim
yolu) portu veya i-Pod portu varsa, bir
müzik cihaz› ba€lamak için Aux portunu
ve bir USB cihaz›n› ba€lamak için USB
portunu kullanabilir, i-Pod portuna bir i-
Pod ba€layabilirsiniz.

] NOT
Elektrik ç›k›fl›na ba€l› bir müzik cihaz›n›
kullan›rken, çalma s›ras›nda parazit ola-
bilir. Bu durumda portatif müzik cihaz›n›n
kendi güç kayna€›n› kullan›n›z.

OPB049118

OPB049136

B Tipi

A Tipi
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D300800AFD

Radyo Sistemi Nas›l Çal›fl›r?
AM ve FM radyo sinyalleri, bulundu€unuz
flehirdeki yay›n kuleleri üzerinden verilir.
Bu sinyaller, arac›n›z›n anteni taraf›ndan
al›n›r. Radyo taraf›ndan al›nan bu sin-
yaller, daha sonra arac›n›z›n hoparlörle-
rine aktar›l›r 

Arac›n›za güçlü bir radyo sinyali geldi-
€inde, ses sisteminde uygulanan hassas
mühen-dislik sayesinde mümkün olan en
iyi kalitede yay›n sa€lan›r. Ancak, baz›
durumlarda arac›n›za gelen sinyal güçlü
ve net olmayabilir. Bu durum, radyo istas-
yonu mesafesi, daha güçlü radyo istas-
yonlar›n›n veya çevredeki binalar, köprü-
ler veya büyük engeller gibi yap›lar›n ol-
mas›ndan kaynaklan›r.

FM yay›nlar›na k›yasla, AM yay›nlar›
daha uzun mesafelerde al›nabilmektedir.
Bunun nedeni, AM radyo dalgalar›n›n da-
ha düflük frekanslarda iletilmeleridir. Bu
uzun, düflük frekansl› radyo dalgalar›, at-
mosferde düz bir do€rultu izlemek yerine,
yer küresinin k›vr›mlar›n› izler. Ayr›ca,
karfl›laflt›€› engellerin çevresinden dola-
fl›r ve bunun sonucunda daha genifl bir
sinyal kapsama alan›na sahiptir.

FM yay›nlar› yüksek frekanslarda iletilir-
ler ve yer küresi yüzeyini takip etmek için
bükülmezler. Bu nedenledir ki, FM
yay›nlar› genellikle radyo istasyonundan
uzaklaflt›ktan sonra zay›flamaya bafllar.
Ayr›ca FM sinyalleri, binalar, da€lar ve
benzeri engellerden daha kolay etkilenir.
Bu durum, sanki radyonuzda bir ar›za
varm›fl gibi alg›laman›za yol açar. Afla€›-
da verilen durumlar normaldir ve herhan-
gi bir radyo ar›zas› oldu€unu göstermez:

JBM001 JBM002 JBM003

FM al›c›s› AM al›c›sı FM radyo istasyonu
‹YONOSFER

‹YONOSFER Da€lar

Aç›k alan
Binalar

Demir köprüler
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• Sinyalde Zay›flama – Arac›n›z radyo
istasyonundan uzaklaflt›kça, sinyal za-
y›flar ve ses azalmaya bafllar. Böyle ol-
du€unda, bir baflka istasyon seçmeli-
siniz.

• Sinyalde Dalgalanma/Parazit Radyo
istasyonu vericisi ile radyonuz aras›n-
daki zay›f FM sinyalleri veya büyük en-
geller, parazit veya dalgalanma sesle-
rinin meydana gelmesine yol açarak
sinyalleri bozabilir. Tiz seviyesinin dü-
flürülmesi, bu durum ortadan kalkana
kadar belli ölçüde yararl› olabilir.

• ‹stasyon Kar›flmas› – FM sinyali zay›f-
lamaya bafllad›€›nda, ayn› frekansa
yak›n daha güçlü sinyalleri olan bir
baflka radyo çalmaya bafllayabilir. Bu-
nun nedeni, radyonuzun en güçlü sin-
yalleri almas› için tasarlanm›fl olmas›-
d›r.  Böyle oldu€unda, sinyalleri daha
güçlü olan bir baflka istasyon seçiniz.

• Radyo Yay›nlar› Giriflimi – Farkl› yön-
lerden al›nan radyo dalgalar› ses kali-
tesinde bozulmaya veya dalgalanmaya
yol açabilir. Bu daha çok ayn› istasyon-
dan al›nan do€rudan veya yans›m›fl
sinyaller veya birbirine yak›n frekans-
larda iki istasyon olmas› nedeniyle or-
taya ç›kar. Böyle oldu€unda, bu durum
düzelene kadar bir baflka istasyon
seçiniz.

Cep telefonu veya iki yollu telsiz 
kullan›lmas›
Araç içinde cep telefonu kullan›ld›€›nda,
radyoda bir parazit oluflabilir. Bu radyoda
bir sorun oldu€unu göstermez. Bu gibi
durumda, cep telefonunuzu radyodan
mümkün oldu€u kadar uzak noktada kul-
lanmaya gayret ediniz.

JBM004 JBM005

DİKKAT
Araç içinde cep telefonu veya telsiz
gibi bir haberleşme sistemi kulla-
nıldığında, ayrı bir harici anten takıl-
malıdır. Cep telefonu veya telsizin
yalnızca dahili anten ile kullanılma-
sı durumunda, bu aracın elektrik
sistemi üzerinde parazit yapacak ve
aracın güvenli çalışmasını olumsuz
yönde etkileyecektir.

UYARI
Aracınızı sürerken cep telefonu kul-
lanmayınız. Cep telefonu kullanmak
için güvenli bir yerde durmanız ge-
rekir.
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Disklerin Bak›m›
• Araç içindeki s›cakl›k çok yüksek ise, oto-

mobilinizin müzik sistemini kullanmadan
önce pencereleri açarak havaland›rmay›
sa€lay›n›z.

• MP3/WMA dosyalar›n›n onay al›nmaks›-
z›n kopyalanmas› ve kullan›lmas› yasa
d›fl›d›r. Yaln›z yasal olarak yarat›lm›fl
CD’leri kullan›n›z.

• Benzen veya tiner gibi uçucu maddeleri,
normal temizleyicileri ve analog diskler
için üretilmifl manyetik spreyleri CD’lere
uygulamay›n›z.

• Disk yüzeyinin hasar görmesine neden
olmamak için CD’leri yaln›z d›fl kenarla-
r›ndan veya orta deliklerinin kenarlar›n-
dan tutup tafl›y›n›z.

• Çalmadan önce disk yüzeyini yumuflak
bir bezle silerek (ortas›ndan d›fl kenar›na
do€ru) temizleyiniz.

• Disk yüzeyinin hasar görmemesine, ya-
p›flkan teypler veya ka€›t parçalar› yap›fl-
t›r›lmamas›na dikkat ediniz.

• CD çalara CD’lerden başka herhangi bir
istenmeyen madde yerleştirmeye dikkat
ediniz (Bir seferde birden fazla CD yer-
lefltirmeyiniz).

• Çizilmeye ve kirlenmeye karfl› korumak
için, CD’leri kullan›ld›ktan sonra muhafa-
zalar›na yerlefltiriniz.

• CD-R/CD-RW CD’lerinin tiplerine, üre-
tici firmalara veya modellerine ve kay›t
yöntemlerine ba€l› olarak, baz› CD’ler
normal çal›flmayabilirler. Böyle durum-
larda bu tür CD’leri kullanmaya devam
ederseniz otomobilinizin müzik sistem-
ine zarar verebilirsiniz.

] NOT - Uyumsuz Kopyalama
Korumal› Müzik
CD’lerinin çal›nmas›

Uluslararas› müzik CD’si standartlar› (Red
Book) ile uyumlu olmayan baz› kopyala-
ma-korumal› CD’leri sizin otomobilinizin
müzik sisteminde çalmayabilir. Kopyala-
ma-korumal› CD’leri çalmak isterseniz ve
CD çalar do€ru çal›flmazsa, CD çalar›n›z›n
de€il CD’lerin kusurlu olabilece€ini unut-
may›n›z.
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n CD Çalar: AVRUPA İÇİN
AM101CNEE / AM111CNEE

k Bluetooth® Kablosuz Teknoloji, RDS özelliği desteklenmiyorsa,                 logosu gözükmeyecektir.



4 115

Arac›n›z›n özellikleri

n CD Çalar: GENEL
AM111CNGS / AM101CNGE / AM111CNGE / AM101CNGG /AM111CNGG / AM101CNMG /
AM111CNMG / AM101CNGS

k Bluetooth® Kablosuz Teknoloji özelliği desteklenmiyorsa,                 logosu gözükmeyecektir.
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RADYO, AYAR, SES ŞİDDETİ ve
SES KONTROLÜ’nün kullanılması

1. Tuşu
FM/AM tuşu FM ve AM arasında değişir.
Aşağıdaki listede, sistem FM’den AM’e
ve tekrar FM’e geçişteki yollar görülmek-
tedir.

• FM/AM : FM1 fl FM2 fl AM fl FM1...

1. Tuşu
FM/AM tuşu FM ve AM arasında değişir.
Aşağıdaki listede, sistem FM’den AM’e
ve tekrar FM’e geçişteki yollar görülmek-
tedir.
• FM/AM:
FM1 fl FM2 fl FMA fl AM fl AMA fl
FM1...
h AVRUPA için

2. Tuşu
düğmesine basıldığında LCD

Ekran ve Arka Işığı açılıp/kapanır.

3. Tuşu
• tufluna bas›ld›€›nda, otomatik

kanal seçimi için bant frekans› artar.
Hiçbir kanal bulunamazsa bir önceki
frekansta durur.

• tufluna bas›ld›€›nda, otomatik
kanal seçimi için bant frekans› azal›r.
Hiçbir kanal bulunamazsa bir önceki
frekansta durur.

4. Tuşu ve 
Düğmesi

• Kontak Anahtarı ACC veya ON konu-
mundayken Ses sistemi açılır kapanır.

• Düğme saat yönünde veya saatin ters
yönünde çevrilirse, ses artacak veya
azalacaktır.

h AVRUPA için

4. Tuşu ve 
Düğmesi

• Kontak Anahtarı ACC veya ON konu-
mundayken Ses sistemi açılır kapanır.

• Düğme saat yönünde veya saatin ters
yönünde çevrilirse, ses artacak veya
azalacaktır.

5. Tuşu
• Bu tuşa basıldığı zaman, radyo istasy-

onlarını yukarıya doğru otomatik olarak
tarar.

• Tarama özelliği, ilk istasyondan başla-
yarak 5 saniye süreyle her istasyonda
durur.

• Tarama özelliğinin durdurulması ve
mevcut seçilen kanalın dinlenmeye
devam edilmesi için tuşuna
tekrar basınız. 

SCAN

SCAN

VOLPWR

TRACK

SEEK

SEEK

DARK

DARK

FM/AM

FM/AM
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6. Tuşu
Tufla bas›ld›€›nda, güçlü al›nan kanallar
otomatik olarak seçilirek PRESET           
~ tufllar›na kaydedilir ve PRESET
1’e kaydedilmifl olan kanal çalar. AST’nin
ard›ndan hiç bir kanal kaydedilmemiflse,
bir önceki kanal çalar.

• Baz› modellerde sadece FMA veya
AMA modunun ön ayar haf›zas›na

~ kaydeder.

7. Tuşu
SCROLL (Kayd›rma) seçene€i ve di€er
ayarlama moduna geçmek için bu tufla
bas›n›z. Bir dü€meye bas›lmas›n›n ard›n-
dan 5 saniye süre ile bir ifllem yap›lmaz-
sa, çalma moduna geri döner (SETUP
moduna girdikten sonra, dü€-
mesinin sol, sa€ ve PUSH fonksiyonlar›n›
kullanarak fonksiyonlar aras›nda dolafl›-
n›z).

8. Tuşu
FM, CD, AUX modlarında TA (Trafik
anonsu) kanallarında, RDS’in TA kanal-
larının alımını açıp kapatır.
h RDS Modeli Tuşu

9. Tuşu
Tuşa bastığınız zaman, ses kesilir ve
“Audio Mute” LCD ekranda görüntülenir.

10. Tuşu
• RDS Yay›n Program› Tipi seçiminde

PTY ararken tuşunu hareket
ettirir.

• RDS Yay›n Program› Tipi seçiminde
PTY ararken tuflunu hareket
ettirir.

h RDS Modeli Tuşu

FOLDER

FOLDER

PTY

MUTE

TA

TUNE

SETUP

61

6

AST

1
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11. ve Düğmesi
Radyoyu dinlerken frekansı manuel ola-
rak ayarlamak için bu düğmeyi çeviriniz.
Frekansı arttırmak için saat yönünde ve
azaltmak için de saat yönünün tersine
çe-viriniz.
h AVRUPA için

11. ve Düğmesi
Radyoyu dinlerken frekansı manuel ola-
rak ayarlamak için bu düğmeyi çeviriniz.
Frekansı arttırmak için saat yönünde ve
azaltmak için de saat yönünün tersine
çeviriniz.

12. Ayarl› ‹stasyon Tufllar›
Her tufla kaydedilmifl olan kanal› çalmak
için ~ tufllar›na 0,8 sani-
yeden daha k›sa bir süre bas›n›z. O anki
kanal› bir bip sesi ile ilgili tufluna kaydet-
mek için [PRESET] tufluna 0,8 saniye
veya daha uzun bir süre bas›n›z.

ENTERTUNE
61
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CD Çalar kullanırken

1. Tuşu 
CD yüklenirse, CD moduna geri döner.
CD yoksa, 3 saniye süreyle “NO Media”
görülür ve bir önceki moda döner.

2. Tuşu
• Mevcut  müzik  parçasını  başından iti-

baren çalmak için            tuşa 0,8 sa-
niyeden daha kısa bir süre basınız.

• Bir önceki müzik parçasını çalmak için

tuşa 1 sn’den daha kısa bir sü-

re basınız.

Mevcut müzik parçasında ters yönde

yüksek hızlı ses aramayı başlatmak

için            tuşa 0.8 saniye veya daha

uzun bir süre basınız.

• Bir sonraki müzik parçasını çalmak için

tuşa 0.8 saniyeden daha kısa

bir süre basınız.

• Mevcut müzik parçasında ileri yönde

yüksek hızlı ses aramayı başlatmak

için tuşa 0.8 saniye veya daha

uzun bir süre basınız.

3. Tuşu
Tuşa her basıldığında, mevcut CD
TRACK (FILE) (parça (dosya)) bilgileri
aşağıdaki gibi gösterilir.

• CDDA: Disk Adı, Disk Sanatçısı, Parça
Adı, Parça Sanatçısı, Toplam Parça

• MP3/WMA: Dosya Adı, Ad, Sanatçı,
Albüm, Dizin, Toplam Dosya (CD üze-
rinde bilgi mevcut değilse, hiçbir şey
gösterilmez.)

4. Tuşu
CD’deki her parçanın ilk 10 saniyesini
çalar. SCAN Çalmayı iptal etmek için bu
tuşa bir kez daha basınız.

5. CD Çıkartma Tuşu
• CD’yi çıkarmak için tuşuna

basınız. Bu tuş kontak svicini dikkate
almadan çalışır.

6. CD Yuvası
Basılı yüzey yukarı doğru gelecek şek-
ilde yerleştirin ve hafifçe içeri itin. Kontak
anahtarı ACC veya ON konumundayken
güç kapalı ise, CD yüklenince güç oto-
matik olarak açılır. Bu CDP sadece 12cm
CD’leri destekler. VCD, Veri CD’si yüklen-
diği takdirde, “Reading Error” hata mesajı
belirir ve CD dışarı çıkar.

7. CD Göstergesi ikonu
Otomobilin kontak anahtarı ACC veya
ON konumundayken CD yüklenince, gös-
terge ikonu yanar. CD dışarı çıkınca, ikon
söner.

SCAN

INFO

SEEK

SEEK

TRACK

MEDIA

DİKKAT 
CD göstergesi yandığı zaman, bir
CD yerleştirmeyiniz.

TRACK

TRACK

TRACK
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8. Tuşu (FAST FORWARD)
Mevcut müzik parçasında ileri yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşa 0.8 saniye veya daha uzun
bir süre basınız.

9. Tuşu (REPEAT)
Bu tuşa 0,8 saniyeden daha kısa bir süre
basılınca o anki parça tekrarlanır.
Bu tuşa 0,8 saniye veya daha uzun bir
süre basılınca tüm disk tekrarlanır.

10. Tuşu (REWIND)
Mevcut müzik parçasında ters yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşa 0.8 saniye veya daha uzun
bir süre basınız.

11. Tuşu (RANDOM)
O an çalmakta olan diskin dosyalarında-
ki çalma listesinin rasgele hale getir-
ilmesini açıp kapatır. 
Bu modu iptal etmek için tuşa bir kez
daha basınız.

12. Tuşu
• tuşu mevcut klasörün alt kla-

sörünü taşır ve klasördeki ilk parçayı
görüntüler. Görüntülenen klasöre git-
mek için / tuşuna bası-
nız. Klasördeki ilk parça çalar.

• tuşu ana klasörü taşır ve kla-
sördeki ilk parçayı görüntüler. Görüntü-
lenen klasöre gitmek için
/ tuşuna basınız. Klasördeki ilk
parça çalar.

13. ve Düğmesi
Çalmakta olan parçadan sonraki parçayı
çalmak için bu tuşu saat yönünde
çeviriniz. Çalmakta olan parçadan önce-
ki parçaları görüntülemek için bu tuşu sa-
at yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiş
olan parçaya atlamak ve onu çalmak için
tuşa basınız.
h AVRUPA için

13. ve Düğmesi
Çalmakta olan parçadan sonraki parçayı
çalmak için bu tuşu saat yönünde
çeviriniz. Çalmakta olan parçadan önce-
ki parçaları görüntülemek için bu tuşu sa-
at yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiş
olan parçaya atlamak ve onu çalmak için
tuşa basınız.

ENTERTUNE

ENTER

TUNE

FOLDER

ENTERTUNE

FOLDER

FOLDER

6 RDM

4 REW

4 REW

3 RPT

1 FF

1 FF
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USB cihazı kullanımı

1. Tuşu (USB veya
MADIA)

USB bağlı ise, içinde kayıtlı olan müzik
dosyalarını çalmak için diğer moddan
USB moduna geçer.
Bir CD ve yardımcı cihaz bağlı değilse, 3
saniye süreyle “No Media” görünür ve bir
önceki moda döner.

2. Tuşu

• Mevcut müzik parçasını başından iti-
baren çalmak için tuşuna 0,8
saniyeden daha kısa bir süre basınız.

• Bir önceki müzik parçasını çalmak için
tuşuna 1 saniyeden daha kısa

bir süre basınız.

• Müzik parçasını geri yönde yüksek
hızla çalmak için tuşa 0,8 sn.
veya daha uzun bir süre basınız.

• Bir sonraki şarkıya gidip onu çalmak
için tuşuna 0,8 sn. veya daha
uzun bir süre basınız.

• Müzik parçasını ileri yönde yüksek hız-
la çalmak için tuşa 0,8 sn. ve-
ya daha uzun bir süre basınız.

3. Tuşu
Çalmakta olan dosyanın bilgilerini Dosya
Adı, Parça, Sanatçı, Albüm, Dizin, Top-
lam Dosya, Normal Görüntü sırasıyla
gösterir (Dosyada müzik bilgileri yoksa,
hiçbir bilgi gösterilmez.).

4. Tuşu
USB cihazındaki her parçanın ilk 10
saniyesini çalar.
SCAN Çalmayı iptal etmek için bu tuşa
bir kez daha basınız.

5. Tuşu (FAST FORWARD)
Mevcut müzik parçasında ileri yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşuna 0.8 sn. veya daha uzun
bir süre basınız.

6. Tuşu (REPEAT)
‘RPT’ modunu çalıştırmak için bu tuşa
0.8 sn’den daha az ve ‘FLD.RPT’ mod-
unu çalıştırmak için 0.8 sn’den daha fazla
basınız.
• RPT: Sadece bir dosya arka arkaya ça-

lınır.
• FLD.RPT: Sadece bir klasörde bulunan

dosyalar arka arkaya çalınır.

7. Tuşu (REWIND)
Mevcut müzik parçasında ters yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşuna 0.8 sn. veya daha uzun
bir süre basınız.

8. Tuşu (RANDOM)
‘RDM’ modunu etkinleştirmek için bu tu-
şa 0.8 sn’den daha az ve ‘ALL RDM’ mo-
dunu etkinleştirmek için 0.8 sn’den daha
fazla basınız.
• FLD.RDM: Sadece klasördeki dosyalar

rasgele sırayla çalınır.
• ALL RDM: Bir USB hafızasındaki tüm

dosyalar rasgele sırayla çalınır.

1 FF

SCAN

INFO

SEEK

SEEK

TRACK

TRACK

TRACK

TRACK

MEDIA

1 FF

3 RPT

4 REW

4 REW

6 RDM
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9. Tuşu
• Mevcut klasörün alt klasörüne gitmek

için tuşuna basınız ve klasör-
deki ilk parçayı görüntüleyiniz.

• Görüntülenen klasöre gitmek için
/ düğmesine basınız.

Klasördeki ilk parça çalar.

• Ana klasöre gitmek için tuşu-
na basınız ve klasördeki ilk parçayı gö-
rüntüleyiniz.

• Görüntülenen klasöre gitmek için
/ düğmesine basınız.

10. ve Düğmesi
Çalmakta olan parçadan sonraki parçayı
çalmak için bu tuşu saat yönünde çevi-
riniz. Çalmakta olan parçadan önceki
parçaları görüntülemek için bu tuşu saat
yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiş olan
parçaya atlamak ve onu çalmak için tuşa
basınız.
h AVRUPA için

10. Düğmesi ve
Tuşu

Çalmakta olan parçadan sonraki parçayı
çalmak için bu tuşu saat yönünde çevi-
riniz. Çalmakta olan parçadan önceki
parçaları görüntülemek için bu tuşu saat
yönünün tersine çeviriniz. Seçilmiş olan
parçaya atlamak ve onu çalmak için tuşa
basınız.

ENTERTUNE

ENTERTUNE

FOLDER

ENTERTUNE

FOLDER

FOLDER
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NOT:
Çalan dosyaların (dizinler) sırası: 
1. Parça çalma sırası: ile arası

sırayla.

2. Dizin çalma sırası:
k Klasörde hiçbir şarkı dosyası yok-

sa, bu klasör gösterilmez.
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D‹KKAT - USB C‹HAZININ 
KULANILMASI

• Harici USB cihaz› kullan›m›nda,
cihaz›n araç çal›flt›€› zaman takil›
olad›€›ndan emin olunuz. Çal›flt›r-
d›ktan sonra cihaz› tak›n›z.

• USB ayg›t› ba€l›yken otomobili
çal›flt›racak olursan›z, USB ayg›t›
zarar görebilir (USB flash sürücü-
ler elektrik floklar›na karfl› çok
hassast›rlar).

• Harici USB cihaz› ba€l›yken mo-
tor çal›flt›r›lacak veya durdurula-
cak olursa, harici USB cihaz› ça-
l›flmayabilir.

• Özgün MP3 veya WMA dosyalar›-
n› çalmayabilir.
1) Yaln›z s›k›flt›rma oran› 8 Kbps

~ 320 Kbps aras›nda olan MP3
dosyalar›n› çalabilir.

2) Yaln›z s›k›flt›rma oran› 8 Kbps
~ 320 Kbps aras›nda olan
WMA müzik dosyalar›n› çala-
bilir.

• Harici USB cihaz›n› ba€larken veya
sökerken statik elektrik için önlem-
ler al›n›z.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• fiifrelenmifl bir MP3 çalar tan›na-

mayabilir.
• Harici USB cihaz›n›n durumuna

ba€l› olarak, ba€l› olan d›fl USB
cihaz› tan›namayabilir.

• D›fl USB cihaz›n›n VHAPTTL byte/
sektör ayar› 512BYTE veya 2048
BYTE de€ilse, cihaz tan›namaya-
bilir.

• USB cihaz› sadece FAT 12/16/32
olarak formatlanabilir.

• USB I/F onay› olmayan USB ci-
haz› tan›namayabilir.

• USB ba€lant› terminalinin bir in-
san gövdesine veya herhangi bir
cisme dokunmamas›na dikkat
ediniz.

• K›sa bir süre içinde USB cihaz›n›
ba€lamay› veya sökmeyi tekrar
edecek olursan›z, cihaz bozula-
bilir.

• Bir USB cihaz›n› ba€larken veya
sökerken garip sesler duyabilir-
siniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• USB modunda çalma s›ras›nda

harici USB cihaz›n› sökecek olur-
san›z, d›fl USB cihaz› hasarlan-
abilir veya bozulabilir. Bu nedenle
USB cihaz›n› motor çal›flmazken
veya baflka bir moddayken ba€la-
y›n›z (mesela, Radyo, XM veya
CD).

• D›fl USB cihaz›n›n tipine ve kapa-
sitesine veya cihazda kay›tl› olan
dosyalar›n türüne ba€l› olarak,
cihaz›n tan›nmas› için geçen süre
farkl› olabilir. 

• USB cihaz›n› müzik dosyas› çal-
maktan baflka bir amaçla kullan-
may›n›z.

• USB üzerinden video oynatma
desteklenmez.

• USB I/F (IMPLEMENTERS FO-
RUM) kullanarak, flarj cihaz› veya
›s›t›c› gibi USB aksesuarlar›n›n
kullan›lmas› performans› düflüre-
bilir veya sorun yaratabilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
• Ayr›ca sat›n ald›€›n›z USB-hub gi-

bi cihazlar› kullan›rsan›z, otomo-
bilinizin müzik sistemi USB ciha-
z›n› tan›mayabilir. USB cihaz›n›
do€rudan otomobilinizin multim-
edya terminaline ba€lay›n›z.

• USB cihaz› mant›ksal sürücülere
ayr›lm›fl ise, arac›n audio (ses)
sistemi sadece önceli€i en yük-
sek olan sürücüdeki müzik dos-
yalar›n› tan›r.

• Standart USB I/F taraf›ndan tan›n-
mayan MP3 Çalar/ Cep telefo-
nu/Dijital kamera gibi cihazlar ta-
n›namayabilir.

• USB üzerinden şarj işlemi bazı
mobil cihazlarda desteklenmeye-
bilir.
k iPod cihazını kullanmak için,

bir araç özel kablosu (ayrı ola-
rak temin edilir veya satın alı-
nır) gerekir.

• Standart olmayan baz› USB cihaz-
lar› (METAL KAPAKLI T‹P USB)
tan›namayabilir.

• Baz› USB flash bellek okuyucular
(CF, SD, microSD, vb.) veya harici
HDD tipi cihazlar tan›namayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGE-

MENT) (dijital haklar yönetimi) ta-
raf›ndan korunan müzik dosyalar›
tan›namayabilir.

• Bu AUDIO (ses) sistemini kulla-
n›rken, USB haf›zas›ndaki veriler
kaybolabilir. Önemli verileri dai-
ma bir kiflisel depolama cihaz›na
yedekleyiniz.

• Anahtar zincirleri veya cep tele-
fonu aksesuarlar› olarak kullan›la-
bilen USB haf›za ürünlerini USB
girifline zarar verebilece€i için lüt-
fen kullanmaktan kaç›n›n›z. Lüt-
fen sadece afla€›da gösterilen
geçme tip soket ürünlerini kulla-
n›n›z.
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iPod Kullanımı
k iPod, Apple Inc. Şirketinin ticari markasıdır.

1. Tuşu (iPod)
iPod bağlı ise, iPod içinde kayıtlı olan mü-
zik dosyalarını çalmak için önceki mod-
dan iPod moduna geçer.
iPod cihazı bağlı değilse, 3 saniye süreyle
“NO Media” görülür ve bir önceki konuma
döner.

2. Tuşu

• Çalmakta olan müzik parças›n›, bafl›n-
dan çalmak için tufluna 0,8
sn’den daha k›sa bir süre bas›n›z.

• Bir önceki müzik parças›na gidip onu
çalmak için tufluna 0,8 sn’den
daha k›sa bir süre bas›nız ve 1 sn.
içinde tekrar bas›n›z.

• Müzik parças›n› geri yönde yüksek h›z-
la çalmak için tufluna 0,8 sn.
veya daha uzun bir süre bas›n›z.

• Bir sonraki parçaya gidip onu çalmak
için tufluna 0,8 sn. veya daha
uzun bir süre bas›n›z.

• Müzik parças›n› ileri yönde yüksek h›z-
la çalmak için tufluna 0,8 sn.
veya daha uzun bir süre bas›n›z.

3. Tuşu
Çalmakta olan dosyan›n bilgilerini DOS-
YA ADI fl PARÇA fl SANATÇI fl ALBÜM
fl KLASÖR fl TOPLAM DOSYA fl NOR-
MAL EKRAN fl DOSYA ADI fl .... s›ra-
s›yla gösterir (Dosya parça bilgileri içer-
miyorsa, ekranda bilgi görülmez.).

4. Tuşu
USB cihazındaki her parçanın ilk 10 sani-
yesini çalar.
SCAN Çalmayı iptal etmek için bu tuşa
bir kez daha basınız.

5. Tuşu (FAST FORWARD)
Mevcut müzik parçasında ileri yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşuna 0.8 sn. veya daha uzun
bir süre basınız.

6. Tuşu (REPEAT)
Çalmakta olan parçayı tekrarlar.

7. Tuşu (REWIND)
Mevcut müzik parçasında ters yönde
yüksek hızlı ses aramayı başlatmak için

tuşuna 0.8 sn. veya daha uzun
bir süre basınız.

8. Tuşu (RANDOM)
• Mevcut kategorideki tüm parçaların sı-

rasını karıştırmak için, bu tuşa 0.8 sn’-
den daha kısa bir süre basınız (Rasge-
le Çalma).

• Mevcut kategorideki albümlerin sırası-
nı karıştırmak için, bu tuşa 0.8 sn. veya
daha uzun bir süre basınız (Rasgele
Albüm).

• RANDOM çalmayı iptal etmek için, tu-
şa bir kez daha basınız.

SCAN

INFO

SEEK

SEEK

TRACK

TRACK

TRACK

TRACK

MEDIA

1 FF

1 FF

3 RPT

4 REW

4 REW

6 RDM
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9. Tuşu
Çalmakta olan i-Pod kategorisinden bir
üst kategoriye geçer.

Görüntülenen kategoriye (parça) gitmek
(çalmak) için / düğmesi-
ne basınız.

Seçilmiş kategorinin alt kategorisinden
arayabilirsiniz. i-Pod’un kategorisinin sı-
rası, Çalma Listesi, Sanatçı, Albümler,
Türler, Şarkılar ve Kompozitörlerdir.

10. Düğmesi ve 
Tuşu

Tuşu saat yönünde çevirirseniz, çalmak-
ta olan parçadan sonraki parçalar (kate-
gori) görüntüye gelir (aynı düzeydeki kat-
egori).
Aynı şekilde, düğmeyi saat yönünün ter-
sine çevirirseniz, çalmakta olan parça-
dan önceki parçalar (kategori) görüntüye
gelir (aynı düzeydeki kategori).
Parça kategorisinde gösterilen parçayı
dinlemek için, atlamak ve seçilmiş olan
parçayı çalmak üzere tuşa basınız.
h AVRUPA için

10. Düğmesi ve
Tuşu

Tuşu saat yönünde çevirirseniz, çalmak-
ta olan parçadan sonraki parçalar (kate-
gori) görüntüye gelir (aynı düzeydeki kat-
egori).
Aynı şekilde, düğmeyi saat yönünün ter-
sine çevirirseniz, çalmakta olan parça-
dan önceki parçalar (kategori) görüntüye
gelir (aynı düzeydeki kategori).
Parça kategorisinde gösterilen parçayı
dinlemek için, atlamak ve seçilmiş olan
parçayı çalmak üzere tuşa basınız.

ENTERTUNE

FOLDER

ENTERTUNE
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] i-POD C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA NOT

• Baz› i-Pod modelleri iletiflim proto-
kolünü desteklemeyebilir ve çal›nmaz-
lar.
Desteklenen i-Pod modelleri:
- iPod Mini
- iPod 4'üncü (Photo) ~ 6'nc› (Clas-

sic) nesil
- iPod Nano 1'inci ~ 4'üncü nesil
- iPod Touch 1'inci ~ 2'nci nesil

• i-Pod’da bulunan parçalar›n arama veya
çalma s›ras› müzik sisteminde aranan
s›radan farkl› olabilir.

• iPod kendi ar›zas› nedeniyle bozulacak
olursa, iPod’u s›f›rlay›n (S›f›rlama: iPod
el kitab›na bak›n›z)

• Düflük akü voltajlar›nda i-Pod normal
çal›flmayabilir.

• iPhone gibi bazı iPod cihazları Blue-
tooth® Wireless Technology arayüzü
kanalıyla bağlanabilir. Bu cihaz›n mutla-
ka ses Bluetooth® Wireless Technology
kabiliyeti (stereo kulakl›k Bluetooth®

Wireless Technology için olan gibi)
olmal›d›r. Cihaz müzik çalabilir, ancak
ses sistemi ile kontrol edilemez.

iPod C‹HAZI KULLANMA
HAKKINDA UYARI

• i-Pod’u müzik sisteminin tufllar›
ile çal›flt›rmak için özel i-Pod
besleme kablosuna ihtiyac›n›z
vardır. Apple taraf›ndan verilen
PC kablosu bir ar›zalanmaya ne-
den olabilir, ve araç kullan›m› için
kullan›lmamal›d›r.

k Hyundai iPod güç kablosu
HYUNDAI bayiinden sat›n al›na-
bilir.

• Cihaz› bir i-Pod kablosu ile ba€-
larken, iletiflime engel olmamak
için, fifli tam olarak itiniz.

• i-Pod’un ve müzik sisteminin ses
efektlerini ayarlarken, her iki ci-
haz›n ses efektleri çak›flabilir ve
distorsiyona (bozuluma) neden
olunabilir veya sesin kalitesi dü-
flebilir.

• Müzik sisteminin ses fliddetini
ayarlarken i-Pod’un denklefltirme
fonksiyonunu durdurun (kapat›n),
ve i-Pod’un denklefltiricisini kul-
lan›rken müzik sisteminin den-
klefltiricisini kapat›n›z.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• i-Pod kablosu ba€lan›nca, I-Pod

cihaz› mevcut olmasa bile, sistem
AUX moduna geçebilir ve parazite
neden olunabilir. i-Pod cihaz› kul-
lan›lmazken I-Pod kablosunu ay›r›-
n›z.

• iPod cihaz› audio (ses) sistemi ile
birlikte kullan›lmad›€› zaman, iPod
kablosu iPod cihaz›ndan ç›kar›lma-
l›d›r. iPod’un original göstergesi
gösterilmeyebilir.

• iPod cihazını bağladığınızda,
USB/AUX terminallerini kullanı-
nız. 

• iPod cihazını ayırdığınızda, her iki
USB/AUX terminalini ayırınız.

• iPod cihazını şarj etmek ve çalış-
malarını desteklemek için, iPod
özel kablosu mutlaka her iki USB/
AUX terminaline bağlanmalıdır.

Çıkarılabilir USB /AUX Tümü bir arada olan
USB/AUX
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Bluetooth® Wireless Technology
TELEFON İŞLETİMİ (varsa)

1. SES SEVİYESİ tuşu: Hoparlör ses se-
viyesini yükseltir veya azaltır.

2. SESSİZ:  Bir çağrı sırasında mikrofo-
nu sessize alır.

3. tuşu: Çağrıları cevaplar ve akta-
rır.

4. tuşu: Çağrıları sonlandırır veya
işlevleri iptal eder.

n Bluetooth® Wireless
Technology Nedir?

Bluetooth® Wireless Technology, stereo
mikrofon-kulaklık seti, kablosuz uzaktan
kumanda, vb. düşük güçlü aygıtların kısa
aralıkla çoklu olarak bağlanmasına ola-
nak veren kablosuz bir teknolojidir. Daha
fazla bilgi için, www.Bluetooth.com adre-
sindeki Bluetooth® Wireless Technology
web sitesini ziyaret edin.

n Genel Özellikler
• Bu ses sistemi Bluetooth® Wireless

Technology  hands-free ve stereo mik-
rofon-kulaklık seti özelliklerini destekle-
mektedir.
- HANDS-FREE özelliği: Kablosuz ola-

rak arama yapar ve çağrı alır.
- STEREO MİKROFON-KULAKLIK SE-

Tİ özelliği: Cep telefonlarından kablo-
suz olarak müzik çalma (A2DP özel-
liğini destekler).

] NOT
• Bluetooth® Wireless Technology özel-

likleri kullanılmadan önce telefon sis-
teme tanıtılmalıdır.

• Sistemde aynı anda sadece bir seçilmiş
(bağlı) cep telefonu kullanılabilir.

• Bazı telefonlar bu sistemle tam uyumlu
değildir.

n Telefon Kurulumu
Bluetooth® Wireless Technology ile ilgili
tüm işlemler TELEFON menüsünde ya-
pılabilir.
1) SETUP modunu girmek için 

tuşuna basınız.

2) Düğmeyi döndürerek “PHONE” seçe-
neğini seçiniz, sonra düğmeye bası-
nız.

3) Düğmeyi döndürerek istenilen mad-
deyi seçiniz, sonra düğmeye basınız.

SETUP
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• Bir telefon eşleştirme
Bluetooth® Wireless Technology özellik-
lerini kullanmadan önce, telefon ses sis-
temine tanıtılmalıdır (kaydedilmelidir).
Sisteme 5 adede kadar telefon tanıtıla-
bilir.

NOT: 
• Telefonun tanıtma işlemi her telefon

modeline göre değişir. Telefonu ta-
nıtmaya kalkışmadan önce, lütfen
talimatlar için telefonunuzun Kulla-
nım Kılavuzuna bakınız. 

• Telefonun tanıtılması tamamlandık-
tan sonra, telefon manuel olarak ses
sisteminden silinmediği (“Bir Tele-
fon Silme” bölümüne bakın) veya
araç bilgileri telefondan kaldırılma-
dığı sürece, o telefonun tekrar tanı-
tılmasına gerek yoktur.

1. SETUP modunu girmek için 
tuşuna basınız.

2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELE-
FON menüsünde “PAIR” konumunu
seçiniz.

3. Ses sistemi “----- anahtarı aranıyor:
0000”

4. Telefonunuzda Bluetooth® Wireless
Technology sistemini arayınız. Telefo-
nunuz Bluetooth® Wireless Techno-
logy cihaz listesinde size ait [araç mo-
del adını] göstermelidir. Sonra, telefo-
nunuz üzerinden tanıtmayı deneyiniz.

NOT: 
• Eğer telefon aynı model iki veya

daha fazla araca tanıtılmışsa, bazı
telefonlar o isimdeki Bluetooth® Wi-
reless Technology aygıtlarını doğru
olarak çalıştırmayabilir. Bu durum-
da, telefonunuzda görüntülenen adı
değiştirmeniz gerekebilir. 
Örneğin, aracın modeli HYUNDAI
i20 ise, belirsizliği önlemek için tele-
fonunuzda gösterilen adı i20’den
i20_1’e veya i20_2’ye değiştirmeniz
gerekebilir. 
Talimatlar için telefonunuzun Kulla-
nım Kılavuzuna başvurunuz veya
cep telefonu satıcısı veya üretici-
siyle temasa geçiniz.

• Bir telefona bağlama
Bluetooth® Wireless Technology sistemi
etkinleştirildiği zaman, daha önce kulla-
nılan telefon otomatik olarak seçilir ve
tekrar bağlanır. Daha önce tanıtılmış olan
başka bir telefonu seçmek isterseniz,
telefon “Telefon Seçimi” menüsü aracı-
lığıyla seçilebilir.
Hands-free sistemiyle aynı anda sadece
bir seçilmiş telefon kullanılabilir.
1. SETUP modunu girmek için 

tuşuna basınız.
2. "PHONE" menüsünü seçin ve sonra

PHONE menüsünde “Select” konumu-
nu seçiniz.

3.Gösterilen listeden istenen telefonun
adını veya numarasını seçiniz.

SETUP

SETUP
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• Bir Telefon Silme
Tanıtılmış telefon silinebilir. 
- Telefon silindiğinde, o telefonla ilgili tüm

bilgiler de silinir (telefon rehberi dahil).
- Silinen telefonu tekrar ses sistemiyle

kullanmak isterseniz, tanıtma işlemi
tekrarlanmalıdır.

1. SETUP modunu girmek için 
tuşuna basınız.

2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELE-
FON menüsünde “DELETE” konu-
munu seçiniz.

3. Gösterilen listeden istenen telefonun
adını veya numarasını seçiniz.

• Önceliği Değiştirme
Ses sistemine birçok telefon tanıtıldığın-
da, Bluetooth® Wireless Technology sis-
temi etkinleştirildiği zaman sistem aşağı-
daki sırayla bağlamaya çalışır:
1) “Önceliği” işaretlenmiş telefon.
2) Önceki bağlanan telefon.
3) Otomatik bağlantıya son verir. 

1. SETUP modunu girmek için 
tuşuna basınız.

2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELE-
FON menüsünde “PRIORITY” konu-
munu seçiniz.

3. Gösterilen listeden istenen telefonun
adını veya numarasını seçiniz.

• Bluetooth® Wireless Technology
sistemini AÇIK/KAPALI konuma
getirmek

Bluetooth® Wireless Technology sistemi
bu menüden etkinleştirilebilir (ON) veya
kapatılabilir (OFF).
- Bluetooth® Wireless Technology kap-

atıldığında, Bluetooth® Wireless Tech-
nology sistemiyle ilgili tüm komutlar
Bluetooth® ’ Wireless Technology siste-
mini etkinleştirmek isteyip istemediğini-
zi sorar.

1. SETUP modunu girmek için  
tuşuna basınız.

2. "PHONE" menüsünü ve sonra TELE-
FON menüsünde “BT OFF” konumunu
seçiniz.

SETUP

SETUP

SETUP
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n Çağrı Cevaplamak
Telefonla arandığınızda, hoparlörlerden
zil sesi duyulur ve ses sistemi telefon
moduna geçer. 
Telefonla arandığınızda, “Gelen” mesaj
ve arayan numara (varsa) Audio siste-
minde görüntülenir.
• Bir Çağrıyı Cevaplamak için:
- Direksiyondaki tuşuna basınız.
• Bir Çağrıyı Reddetmek için:
- Direksiyondaki tuşuna basınız.
• Zil Ses Seviyesini Ayarlamak için:
- Direksiyondaki SES SEVİYESİ tuşlarını

kullanınız.
• Bir Çağrıyı Telefona Aktarmak İçin

(Özel Görüşme):
- Ses sistemi çağrıyı telefona aktarana

kadar direksiyondaki tuşunu basılı
tutunuz.

n Telefonla Konuşma
Telefonla konuşurken, “Aktif Çağrılar”
mesajı ve arayan kişinin telefon numa-
rası (varsa) ses sisteminde görüntülenir.
• Mikrofonu Sessize Almak için:
- Direksiyondaki tuşuna basınız.
• Bir Çağrıyı Sonlandırmak için:
- Direksiyondaki tuşuna basınız.

n Telefonla Arama Yapmak
Direksiyondaki tuşa basılarak Bir
Geri Arama yapılabilir.
- Yalnızca cep telefonu üzerindeki 

tuşu kullanılarak aynı fonksiyon yerine
getirilebilir.

NOT: 
Bazı telefon modelleri       tuşuna iki
kez basıldığında çağrı yapar.

] NOT
Aşağıdaki durumlarda, siz veya karşı taraf
birbirinizi duymakta zorlanabilirsiniz:
1. Aynı anda konuşulduğunda, sesiniz

karşı tarafa gitmeyebilir (Bu bir arıza
değildir.). Telefonda karşı tarafla sıray-
la konuşun.

2. Bluetooth® Wireless Technology ses
seviyesini düşük tutun. Yüksek ses
seviyesi distorsiyon ve yankı yapar. 

3. Bozuk yollarda giderken.
4. Yüksek hızlarda giderken.
5. Cam açıkken.
6. Klima hava çıkışları mikrofona ba-

karken. 
7. Klima fan sesi yüksekken.

MUTE
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n Bluetooth® Wireless
Technology Audio Müzik Akışı

Bu ses sistemi A2DP (Gelişmiş Ses Da-
ğıtım Profili) ve AVRCP (Ses Video Uzak-
tan Kumanda Profili) destekler.  
Her iki profil de, yukarıdaki Bluetooth®

Wireless Technology profillerini destek-
leyen Bluetooth® Wireless Technology
cep telefonları üzerinden MP3 müzik din-
lemek içindir.

Bluetooth® Wireless Technology cep te-
lefonundan MP3 müzik dinlemek için,
LCD ekranda “MP3 Çalma” görüntüle-
nene kadar tuşuna basınız.
Sonra, telefonla müzik çalmaya çalışınız. 
Bluetooth® Wireless Technology cep
telefonundan müzik çalarken, mikrofon-
kulaklık seti MP3 MODU gösterir.

NOT:
• Sadece MP3 dosyaları değil, telefo-

nun desteklediği tüm sesler ses sis-
teminde dinlenebilir. 

• Bluetooth® Wireless Technology
cep telefonlarında A2DP ve AVRCP
işlevleri bulunmalıdır. 

• Bazı A2DP ve AVRCP Bluetooth®

Wireless Technology cep telefonları
ilk denemede mikrofon-kulaklık se-
tinden müzik çalmayabilir. Lütfen
aşağıdakileri deneyin:
Yani: Menu (Menü) fl Filemanager

(Dosya Yöneticisi) fl Music
(Müzik) fl Option (isteğe bağlı)
Bluetooth® Wireless Techno-
logy üzerinden çalma

• Daha fazla bilgi için lütfen telefonu-
nuzun Kullanım Kılavuzuna başvu-
runuz. 
Müziği durdurmak için, çalan müziği
telefonla durdurmayı deneyiniz ve
sonra ses modunu "MP3 Çalma"
mo-dundan bir diğerine (ör. FM, AM,
CD, vs.) değiştiriniz.

MEDIA
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Bluetooth® Wireless Technology
TELEFON KULLANIMI (varsa)
h AVRUPA için

h Bluetooth® özelli€i desteklenmiyorsa,
Bluetooth® ifllevi olmaz.

1. SES SEV‹YES‹ tuflu: Hoparlör ses se-
viyesini yükseltir veya azalt›r. 

2. SESS‹Z: Bir ça€r› s›ras›nda mikrofonu
sessize al›r.

3. tuşu: Ses tan›may› etkinlefltirir.

4. tuşu: Ça€r›lar› cevaplar ve akta-
r›r.

5. tuşu: Ça€r›lar› sonland›r›r veya
ifllevleri iptal eder.

n Bluetooth® Wireless
Technology nedir?

Bluetooth® Wireless Technology hands-
free, stereo mikrofon-kulakl›k seti, direk-
siyondan uzaktan kumanda, vb. düflük
güçlü ayg›tlar›n k›sa aral›kla çoklu olarak
ba€lanmas›na olanak veren kablosuz bir
teknolojidir.
Daha fazla bilgi için, www.Bluetooth.com
adresindeki Bluetooth® Wireless Tech-
nology web sitesini ziyaret ediniz.

n Genel Özellikler
• Bu ses sistemi Bluetooth® Wireless

Technology hands-free ve stereo mikro-
fon-kulakl›k seti özelliklerini destekle-
mektedir.
- HANDS-FREE özelli€i: Ses tan›ma

yoluyla arama yapma ve ça€r› alma.
- STEREO M‹KROFON-KULAKLIK SE-

T‹ özelli€i: Cep telefonlar›ndan kablo-
suz olarak müzik çalma (A2DP özel-
li€ini destekler).

• Bluetooth® Wireless Technology siste-
minin ses tan›ma motoru 10 dili destek-
ler:

FRANSIZCA
ALMANCA
U.K. İNGİLİZCESİ
İSPANYOLCA
HOLLANDACA
İTALYANCA
DANCA
RUSÇA
LEHÇE (POLONYACA)
İSVEÇÇE

] NOT
• Bluetooth® özellikleri kullan›lmadan

önce telefon sisteme tan›t›lmal›d›r. 
• Sistemde ayn› anda sadece bir seçilmifl

(ba€l›) cep telefonu kullan›labilir. 
• Baz› telefonlar bu sistemle tam uyumlu

de€ildir.

NOT:
Sistem dilini de€ifltirdikten sonra tele-
fonun tekrar tan›t›lmas› gerekir.
• Baflparma€›n›z›  veya  parma€›n›z›

tuflu üzerinde tutmay›nız, dil is-
temeden de€iflebilir.
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n Ses Tan›man›n Etkinlefltirilmesi
• Bluetooth Sisteminde bulunan ses

tan›ma motoru afla€›daki durumlarda
etkinlefltirilebilir:
- Tuflla Etkinlefltirme

Bir bip sesinden sonra tufluna
bas›ld›€›nda, ses tan›ma sistemi et-
kinleflir.

- Aktif Dinleme
Ses Tan›ma sistemi bir müflteri yan›t›
istedi€inde, ses tan›ma sistemi belirli
bir süre için etkinleflir.

• Sistem s›f›rdan dokuza kadar olan sa-
y›lar› tan›yabilirken, ondan büyük say›-
lar tan›nmaz.

• E€er komut tan›nmazsa, sistem “Par-
don” veya “Mikrofondan girifl ses sinyali
yok” anonsunu yapar (Cevap yok).

• Afla€›daki durumlarda sistem ses tan›-
ma modunu iptal eder: tufluna ba-
s›p bip sesinden sonra “iptal” dendi€in-
de. Arama yapmadan tufluna ba-
s›ld›€›nda. Ses tan›ma arka arkaya 3
kez baflar›s›z oldu€unda.

• Herhangi bir anda “yard›m” derseniz,
sistem hangi komutlar›n mevcut oldu-
€unu anons eder.

n Menü a€ac›
Menü a€ac› mevcut ses tan›ma Blue-
tooth® Wireless Technology ifllevlerini ta-
n›mlar.
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n Sesli ‹fllem ‹pucu
Ses Tan›ma Sisteminden en iyi perfor-
mans› almak için, afla€›dakilere uyunuz:
- Arac›n içini mümkün oldu€u kadar ses-

siz tutunuz. Sesli komutun do€ru
alg›lanmas›n› bozabilecek olan çevre
seslerini (trafik gürültüsü, titreflim ses-
leri, vb.) ortadan kald›rmak için camlar›
kapat›n›z. 

- Komutu bip sesinden sonra 5 saniye
içinde veriniz. Aksi halde, komut do€ru
al›nmaz.

- Sözcükler aras›nda duraklama yapma-
dan, do€al bir sesle konuflunuz.

n Bilgi Ekran›
<Aktif Ça€r›>

<Ses Tan›ma>

Bir telefon ba€land›€›nda, ses sistemi
ekran›n›n üst taraf›nda Bluetooth® Wire-
less Technology simgesi belirir.

n Telefon Kurulumu
Bluetooth® Wireless Technology -ile ilgili
tüm ifllemler sesli komutla veya manuel
olarak yap›labilir.

- Sesli Komutla:
Ses tan›may› etkinlefltirmek için direksi-
yonun üzerindeki tufluna bas›n›z.

- Manuel Olarak:
1) SETUP (KURULUM) moduna girmek

için dü€mesine bas›n›z.

2) dü€mesini döndürerek “PHO-
NE (TELEFON)” maddesini seçiniz,
sonra dü€mesine bas›nız.

TUNE

TUNE
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3) dü€mesini döndürerek iste-
nilen maddeyi seçiniz, sonra dü€meye
bas›n›z.

• Telefonu eflleme
Bluetooth® Wireless Technology özellik-
lerini kullanmadan önce, telefon ses sis-
temine tan›t›lmal›d›r (kaydedilmelidir).
Sisteme 5 adede kadar telefon tan›t›-
labilir.

Not: 
• Telefonun tan›tma ifllemi her telefon

modeline göre de€iflir. Telefonu ta-
n›tmaya kalk›flmadan önce, lütfen
talimatlar için telefonunuzun Kulla-
n›m K›lavuzuna bak›n›z. 

• Telefonun tan›t›lmas› tamamland›k-
tan sonra, telefon manuel olarak ses
sisteminden silinmedi€i (“Telefon
Silme” bölümüne bak›n›z) veya araç
bilgileri telefondan kald›r›lmad›€›
sürece, o telefonun tekrar tan›t›lma-
s›na gerek yoktur.

1. tufluna bas›n›z.
2. “Set Up (Kur)” sözcü€ünü söyleyiniz.

- Sistem mevcut komutlarla yan›t verir.
- Bilgi mesaj›n› atlamak için, tuflu-

na tekrar bas›nız, bir bip sesi duyulur.
3. “Pair Phone (Telefonu Tan›t)” sözcük-

lerini söyleyiniz.

4. ‹stendi€i zaman telefonunuzun ad›n›
söyleyiniz.
- Telefonunuzu benzersiz olarak ta-

n›mlayacak bir isim kullan›n›z.
- Ses etiketi için tam isim kullan›n›z.
- K›sa adlar veya sesli komutlara

benzer adlar kullanmay›n›z.
5. Bluetooth® Wireless Technology siste-

mi belirtti€iniz ad› tekrarlayacakt›r.
6. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
7. Ses sistemi “----- anahtar› aran›yor:

0000” gösterir ve telefondan tan›tma
ifllemini bafllatman›z› ister.

8. Telefonunuz üzerinde Bluetooth® Wi-
reless Technology sistemini aray›nız.
Telefonunuz Bluetooth® Wireless
Technology cihaz listesinde size ait
[araç model ad›n›] göstermelidir. Son-
ra, telefonunuz üzerinden tan›tmay›
deneyiniz.

9. Tan›tma tamamland›ktan sonra, tele-
fonunuz telefon/kifliler listesini ses sis-
temine aktarmaya bafllayacakt›r.

-  Bu ifllem, telefon modelinize ve tele-
fon/kifliler listenizdeki girifl say›s›na
ba€l› olarak, birkaç dakikadan 10
dakikan›n üzerine kadar zaman ala-
bilir.

10. Manuel olarak:
- TELEFON menüsünden “TANIT”

maddesini seçiniz, sonra 5ci ad›mdan
devam ediniz.

Not: 
• Ses sistemi “Transfer Complete

(Aktarma Tamamland›)” mesaj›n›
gösterene kadar, Bluetooth® Wire-
less Technology hands-free özelli€i
tam olarak çal›flmayabilir. 

• E€er telefon ayn› model iki veya da-
ha fazla araca tan›t›lm›flsa, baz› tele-
fonlar o isimdeki Bluetooth® ayg›t-
lar›n› do€ru olarak çal›flt›rmayabilir.
Bu durumda, telefonunuzda görün-
tülenen ad› de€ifltirmeniz gereke-
bilir.  
Örne€in, arac›n ad› HMC ise, telefo-
nunuzda gösterilen HMC ad›n› de-
€ifltirmeniz gerekebilir. 
Talimatlar için telefonunuzun Kulla-
n›m K›lavuzu’na baflvurun veya cep
telefonu sat›c›s› veya üreticisiyle te-
mas ediniz.

TUNE
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• Telefonun ba€lanmas›
Bluetooth® Wireless Technology sistemi
etkinlefltirildi€i zaman, daha önce kul-
lan›lan telefon otomatik olarak seçilir ve
tekrar ba€lan›r. Daha önce tan›t›lm›fl olan
baflka bir telefonu seçmek isterseniz,
telefon “Telefon Seçimi” menüsü arac›l›-
€›yla seçilebilir.  
Hands-free sistemiyle sadece bir se-
çilmifl telefon kullan›labilir.
1. tufluna bas›n›z.
2. "Set Up (Kur)" sözcü€ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi€i zaman "Select Phone (Tele-

fon Seç)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmifl tüm telefon

adlar›n› listeler.
4. Listeden istenen telefonun ad›n› veya

numaras›n› söyleyiniz. 
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6. Manuel olarak:

- TELEFON menüsünden “SEÇ”i seçi-
niz, sonra listeden istenilen telefonu se-
çiniz.

• Telefon Silme
Tan›t›lm›fl telefon silinebilir.
- Telefon silindi€inde, o telefonla ilgili tüm

bilgiler de silinir (telefon rehberi dahil). 
- Silinen telefonu tekrar ses sistemiyle

kullanmak isterseniz, tan›tma ifllemi
tekrarlanmal›d›r.

1. tufluna bas›n›z.
2. "Set Up (Kur)" sözcü€ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi€i zaman "Delete Phone (Tele-

fonu Sil)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmifl tüm telefon

adlar›n› listeler.
4.Listeden istenen telefonun ad›n› veya

numaras›n› söyleyiniz.
5.Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6.Manuel olarak:

- TELEFON menüsünden “S‹L”i seçi-
niz, sonra listeden istenilen telefonu
seçiniz.

• Önceli€i De€ifltirme
Ses sistemine birçok telefon tan›t›ld›€›n-
da, Bluetooth® Wireless Technology sis-
temi etkinlefltirildi€i zaman sistem afla€›-
daki s›rayla ba€lamaya çal›fl›r:
1) “Önceli€i” iflaretlenmifl telefon.
2) Önceki ba€lanan telefon.
3) Otomatik ba€lant›ya son verir.

1. tufluna bas›n›z.
2. "Set Up (Kur)" sözcü€ünü söyleyiniz.
3. ‹stendi€i zaman "Change Priority (Ön-

celiği Değiştir)” deyiniz.
- Sistem kaydedilmifl tüm telefon

adlar›n› listeler.
4. Listeden istenen telefonun ad›n› veya

numaras›n› söyleyiniz.
5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6. Manuel olarak:

- TELEFON menüsünden “PRIORITY
(ÖNCEL‹K)”i seçiniz, sonra listeden is-
tenilen telefonu seçiniz.
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• Lisan seçme
TELEFON menüsünden “BT Ses Tan›ma
dili”ni seçiniz, TUNE dü€mesini döndüre-
rek istenilen dili ayarlay›n›z, sonra onay-
lamak için tekrar tufla bas›n›z.

ör.) FRANSIZCA/ ALMANCA/ UK
‹NG‹L‹ZCE/ ‹SPANYOLCA/ HOLLAN-
DACA/ ‹TALYANCA/ DANCA/ RUSÇA/
LEHÇE/ ‹SVEÇÇE.

NOT:
Sistem dilini de€ifltirdikten sonra tele-
fonun tekrar tan›t›lmas› gerekir.
• Baflparma€›n›z› veya parma€›n›z›

konuflma dü€mesi üzerinde tutma-
y›n›z, dil istemeden de€iflebilir.

• Baflparma€›n›z› veya parma€›n›z›
konuflma dü€mesi üzerinde tutma-
y›n›z, dil istemeden de€iflebilir.

• Bluetooth® Wireless Technology
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

Bluetooth® Wireless Technology sistemi
bu menüden etkinlefltirilebilir (ON) veya
kapat›labilir (OFF).
- Bluetooth® Wireless Technology kapa-

t›ld›€›nda, Bluetooth® sistemiyle ilgili
tüm komutlar Bluetooth® Wireless Tech-
nology’yi etkinlefltirmek isteyip isteme-
di€inizi sorar.

1. tufluna bas›n›z.

2. "Set Up (Kur)" sözcü€ünü söyleyiniz.

3. ‹stendi€i zaman “Bluetooth Off (Blue-
tooth Kapalı)” deyiniz.

4. Manuel olarak:

- TELEFON menüsünde “BT Off” konu-
munu seçiniz.
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n Telefon Rehberi (Araç ‹çi)
• Kifli Ekleme
Telefon numaralar› ve ses etiketleri kay-
dedilebilir. Telefona kaydedilmifl kifliler de
aktar›labilir.

• Sesle Kifli Ekleme
1. tufluna bas›n›z.
2. "Phonebook (Rehber)” deyiniz.

- Sistem mevcut tüm komutlarla yan›t
verir. 

- Bilgi mesaj›n› atlamak için, tuflu-
na tekrar bas›n›z, bir bip sesi duyulur.

3. "Add Entry (Kifli Ekle)” deyiniz.
4. Devam etmek için "By Voice (Sesle)”

deyiniz.
5. ‹stendi€i zaman eklenecek kifli ad›n›

söyleyiniz. 
6. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz. 
7. ‹stendi€i zaman o kiflinin telefon nu-

maras›n› söyleyin. 
8. Telefon numaras› girifli tamamlan›nca

“Store (Kaydet)” deyiniz.
9. Bir telefon numaras› tipi söyleyiniz.

“Home (Ev)”, “Work (‹fl)”, “Mobile
(Cep)”, “Other (Di€er)” ve “Default)
Varsay›lan)” seçenekleri mevcuttur.

10. Girifli tamamlamak için “Yes (Evet)”
deyiniz.

11. Bu kifli için ilave yer saklamak ama-
c›yla “Yes (Evet)” deyiniz veya ifllemi

sonland›rmak için “Cancel (‹ptal)” de-
yiniz.

] NOT
• Sistem s›f›rdan dokuza kadar say›lar›

tan›yabilir. On veya üzerindeki say›lar
tan›namaz.

• Her rakam› ba€›ms›z olarak girebilir,
veya rakamlar› tercih etti€iniz dizi uzun-
luklar›nda gruplayabilirsiniz.

• Girifli h›zland›rmak için, tüm rakamlar›
sürekli bir diziye gruplamak iyi bir
fikirdir. 

• 995 / 734 / 0000 numaras›n› tufllamak
için, tüm rakamlar dahilinde bir grup
oluflturan numaralar›n girilmesi öner-
ilmektedir.

• Her iflleme tekabül eden görüntü ekran-
da afla€›daki flekilde yer al›r: 

• Girifl ifllemi örne€i:
1. Söyleyiniz: “Nine (Dokuz), nine

(dokuz), five (beş)”
fl Görüntü: “995”

2. Ve söyleyiniz: “Seven (Yedi), three
(üç), four (dört)”
fl Görüntü: “995734”

• Telefonla Kifli Ekleme
1. tufluna bas›n›z.
2. "Phonebook (Rehber)” deyiniz.
3. İstendiği zaman "Add Entry (Kifli Ek-

le)” deyiniz.

4. Devam etmek için "By Phone (Tele-
fonla)” deyiniz.

5. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6. Telefonunuz telefon/kifliler listesini ses

sistemine aktarmaya bafllayacakt›r.
Telefon modeline ve kifli say›s›na ba€l›
olarak, bu ifllem 10 dakikadan fazla süre-
bilir.
7. Ses sistemi “Transfer Complete (Ak-

tarma Tamamland›)” mesaj›n› görün-
tüleyene kadar bekleyiniz.

• ‹sim De€ifltirme
Kay›tl› isimler de€ifltirilebilir.
1. tufluna bas›n›z.
2. "Phonebook (Rehber)” deyiniz.
3. İstendiği zaman "Change Name (İsmi

Değiştir)” deyiniz.
4. ‹stendi€i zaman kifli ad›n› söyleyiniz

(ses etiketi).
5.Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
6.Say new desired name.

• Deleting Name
The registered names can be deleted.
1. tufluna bas›n›z.
2. "Phonebook (Rehber)” deyiniz.
3. İstendiği zaman "Delete Name (İsmi

Sil)” deyiniz.
4. ‹stendi€i zaman kifli ad›n› söyleyiniz

(ses etiketi).
5.Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz.
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n Telefonla Arama Yapmak
• ‹simle Arama
Ses sisteminde kay›tl› isimler söylenerek
arama yap›labilir.
1. tufluna bas›n›z.
2. “Call (Ara)” deyiniz.
3. ‹stendi€inde “Name (‹sim)” deyiniz.
4. ‹stedi€iniz ismi söyleyiniz (ses etiketi).
5. ‹stedi€iniz yeri söyleyiniz (telefon nu-

maras› tipi). Sadece kay›tl› yerler
seçilebilir.

6. Onaylamak için “Yes (Evet)” deyiniz ve
aramay› yap›n›z.

] ‹pucu
Afla€›daki ifllevlerin her birisi için bir
k›sayol mevcuttur:
1. “Call Name (‹smi Ara)” deyiniz.
2. “Call <john> (<john'u> Ara)” deyiniz.
3. “Call <john> at (home> (<john'u> <ev-

den> Ara)” deyiniz.

• Numarayla Arama
Söylenen rakamlar tufllanarak da arama
yap›labilir. Sistem s›f›rdan dokuza kadar
say›lar› tan›yabilir.
1. tufluna bas›n›z.
2. “Call (Ara)” deyiniz.
3. ‹stendi€inde “Number (Numara)” deyi-

niz.
4. ‹stedi€iniz telefon numaralar›n› söy-

leyiniz.
5.Numaray› tamamlamak için “Dial (Tufl-

la)” deyiniz ve aramay› yap›n›z.

] ‹pucu
Afla€›daki ifllevlerin her birisi için bir
k›sayol mevcuttur:
1. “Dial Number (Numaray› Tuflla)” deyi-

niz. 
2. “Dial <digit> (<rakam> Tuflla)” deyi-

niz.

n Ça€r› Cevaplamak
Telefonla arand›€›n›zda, hoparlörlerden
zil sesi duyulur ve ses sistemi telefon
moduna geçer.
Telefonla arand›€›n›zda, “Gelen” mesaj
ve arayan numara (varsa) ses sisteminde
görüntülenir.
• Bir Ça€r›y› Cevaplamak ‹çin:
- Direksiyondaki        tufluna bas›n›z.
• Bir Ça€r›y› Reddetmek ‹çin:
- Direksiyondaki        tufluna bas›n›z.
• Zil Ses Seviyesini Ayarlamak ‹çin:
- Direksiyondaki SES SEV‹YES‹ tufllar›n›

kullan›n›z.
• Bir Ça€r›y› Telefona Aktarmak ‹çin

“Secret Call (Gizli Görüflme)”:
- Ses sistemi ça€r›y› telefona aktarana

kadar direksiyondaki      tuflunu bas›l›
tutunuz.
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n Telefonla Konuflma
Telefonla konuflurken, “Active Calls (Aktif
Ça€r›lar)” mesaj› ve arayan kiflinin tele-
fon numaras› (varsa) ses sisteminde gö-
rüntülenir.
• Mikrofonu Sessize Almak ‹çin:
- Direksiyondaki        tufluna bas›n›z.
• Bir Ça€r›y› Sonland›rmak ‹çin:
- Direksiyondaki        tufluna bas›n›z.

] NOT
Afla€›daki durumlarda, siz veya karfl› taraf
birbirinizi duymakta zorlanabilirsiniz:
1. Ayn› anda konufluldu€unda, sesiniz kar-

fl› tarafa gitmeyebilir (Bu bir ar›za de-
€ildir.).
Telefonda karfl› tarafla s›rayla konuflu-
nuz.

2. Bluetooth® Wireless Technology ses
seviyesini düflük tutunuz. Yüksek ses
seviyesi distorsiyon ve yank› yapar. 

3. Bozuk yollarda giderken.
4. Yüksek h›zlarda giderken.
5. Cam aç›kken.
6. Klima hava ç›k›fllar› mikrofona bakar-

ken. 
7. Klima fan sesi yüksekken.

n Mikrofon-kulakl›k setini
Bluetooth Müzik olarak 
kullanma

Mikrofon-kulakl›k seti A2DP (Geliflmifl
Ses Da€›t›m Profili) ve AVRCP (Ses
Video Uzaktan Kumanda Profili) destek-
ler. 
Her iki profil de, yukar›daki Bluetooth pro-
fillerini destekleyen Bluetooth cep tele-
fonlar› üzerinden MP3 müzik dinlemek
içindir.  
Bluetooth cep telefonundan MP3 müzik
dinlemek için, LCD ekranda “MP3
Çalma” görüntülenene kadar            tu-
fluna bas›nız. 
Sonra, telefonla müzik çalmaya çal›fl›nız. 
Bluetooth cep telefonundan müzik ça-
larken, mikrofon-kulakl›k seti MP3 MO-
DU gösterir.

NOT:
• Sadece MP3 dosyalar› de€il, telefo-

nun destekledi€i tüm sesler ses sis-
teminde dinlenebilir. 

• Bluetooth cep telefonlar›nda A2DP
ve AVRCP ifllevleri bulunmal›d›r. 

• Baz› A2DP ve AVRCP Bluetooth cep
telefonlar› ilk denemede mikrofon-
kulakl›k setinden müzik çalmaya-
bilir. Lütfen afla€›dakileri deneyiniz:
yani: Menü fl Dosya yöneticisi fl

Müzik fl Seçenek fl Bluetooth
üzerinden Çalma 

• Daha detayl› bilgi için lütfen telefo-
nunuzun Kullan›m K›lavuzuna bafl-
vurunuz. 

• Müzi€i durdurmak için, müzi€i tele-
fonla durdurmay› deneyiniz veya
ses modunu AM/FM, CD, iPod, vs.
olarak de€ifltiriniz.

MEDIA
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Bluetooth® Wireless
Technology CEP TELEFONU
KULLANIMIYLA ‹LG‹L‹ UYARI

• Hareket halindeyken cep telefonu
kullanmay›n›z veya Bluetooth®

Wireless Technology ayarlar› (ör.
bir telefonu tan›tma) yapmayan›z.

• Baz› Bluetooth® Wireless Techno-
logy özellikli telefonlar sistem
taraf›ndan tan›nmayabilir veya
sistemle tam uyumlu olmayabilir.

• Ses sisteminin Bluetooth® Wire-
less Technology ile ilgili özellik-
lerini kullanmadan önce, telefon
Bluetooth® ifllemleri için telefonu-
nuzun kullan›c› K›lavuzuna bafl-
vurunuz.

• Bluetooth® Wireless Technology ile
ilgili özellikleri kullanmak için
telefon ses sistemine tan›t›lmal›-
d›r.

• Telefonunuz (araçtayken) kap-
sama alan›n›n d›fl›ndaysa (ör.
tünel içinde, metroda, da€l›k bir
alanda, vb.) hands-free özelli€ini
kullanamazs›n›z.

• Cep telefonu sinyali zay›fsa veya
araç içindeki sesler cok yüksek-
se, bir görüflme s›ras›nda di€er
taraf›n sesini duymak zor olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Telefonu metal nesnelerin yan›na

veya içine koymay›n›z.
Bluetooth® Wireless Technology
sistemi veya cep telefonu opera-
törleriyle iletiflim bozulabilir.

• Bir telefon Bluetooth® Wireless
Technology arac›l›€›yla ba€land›-
€›nda, Bluetooth® Wireless Tech-
nology ile ilgili ek ifllemleri çin te-
lefonunuzun flarj› normalden da-
ha k›sa sürede boflalabilir.

• Baz› cep telefonlar› veya di€er ay-
g›tlar ses sisteminde parazit veya
ar›zaya neden olabilir. Bu durum-
da, ayg›t›n farkl› bir yerde tutul-
mas› durumu düzeltebilir.

• Lütfen telefonunuzun ismini İngiliz-
ce kaydediniz. Aksi halde telefonun
ismi doğru olarak gösterilmeyebilir.

• Hands-free (eller serbest) çağrı ses
seviyesi ve kalitesi cep telefonuna
bağlı olarak değişebilir.

• Eğer Öncelik araç ateşlemesi (IGN/
ACC ON) üzerine ise, Bluetooth®
Wireless Technology telefon siste-
mi otomatik olarak bağlanır.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
Araç dışında olsanız bile, aracın
yakınına geldiğinizde Bluetooth®

Wireless Technology telefon siste-
mi otomatik olarak bağlanır. Eğer
otomatik Bluetooth® Wireless Tech-
nology telefon bağlantısı istemiyor-
sanız, özelliği kapayınız.

• Bluetooth® Wireless Technology
bağlantısı, bazı cep telefonlarında
geçici olarak ayrılabilir. Tekrar den-
emek için aşağıdaki adımları uygu-
layınız:
1) Cep telefonu dahilindeki Blue-

tooth® Wireless Technology işle-
vini ON/OFF yapınız ve bağlan-
tıyı tekrar deneyiniz.

2) Cep telefonunu açıp kapayınız
ve bağlantıyı tekrar deneyiniz.

3) Cep telefonu pilini tamamen çı-
karınız, yeniden açınız ve sonra
bağlantıyı tekrar deneyiniz.

4) Audio sistemini yeniden açınız
ve bağlantıyı tekrar deneyiniz.

5) Cep telefonunuzdaki tüm eşleş-
tirilmiş cihazları ve audio sistem-
ini siliniz ve kullanım için tekrar
eşleştiriniz.
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UYARI - MOTOR EGZOZ DUMANI TEHL‹KEL‹ OLAB‹L‹R
Motordan ç›kan  egzoz gazlar› tehlikeli olabilir. Herhangi bir anda arac›n›z›n içinde egzoz gaz› kokusuoldu€unda, derhal tüm
camlar› aç›n›z.

• Egzoz gazlar›n› teneffüs etmeyiniz.
Egzoz gazlar›, bilinç kayb› ve bo€ulma yoluyla ölümlere yol açabilecek renksiz kokusuz ve karbonmonoksit içeren bir gazd›r.

• Egzoz sisteminde kaçak olmad›€›ndan emin olunuz.
Egzoz sistemi, ya€ de€iflimi veya bir baflka amaçla araç lifte kald›r›ld›€›nda kontrol edilebilir. Egzoz sesinde bir değişiklik
duyarsanız veya bir kasis geçerken aracınızın altı yere çarparsa, egzoz sistemini HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi öneririz.

• Motoru kapal› bir yerde çal›flt›rmay›n›z.
Garaj kap›s› aç›k olsa bile, motorun garaj içinde çal›flt›r›lmas› tehlikeli bir uygulamad›r. Garaj içinde motoru çal›flt›rma ve gara-
jdan ç›kmaya yetecek süreden daha fazla kesinlikle çal›flt›rmay›n›z.

• Araç içinde yolcu oldu€unda, motoru uzun süre rölantide çal›flt›rmaktan kaç›n›n›z.
Araç içinde yolcu varken, motoru uzun süreli rölantide çal›flt›rma zorunda oldu€unuzda, arac›n aç›k havada olmas›n›, hava
girifl kontrolü “Taze hava” konumunda ve fan›n en yüksek devirde araç içine taze hava verecek flekilde çal›flt›r›lm›fl oldu€undan
emin olunuz.

Araç içinde eflya tafl›d›€›n›z için bagaj kapa€› aç›k olarak araç kullanmak zorundaysan›z afla€›dakileri yapman›z gereklidir:
1. Bütün camlar› kapat›nız.
2. Yan havaland›rmalar› aç›nız.
3. Hava girifl kontrolünü “Taze hava/Fresh”, hava ak›fl kontrolünü “Döfleme/Floor” veya “Yüz/Face” konumuna ve fan› en yüksek

devire getiriniz.

Havaland›rma sisteminin normal çal›fl›r olmas›n› temin etmek amac›yla, ön cam›n hemen önünde yer alan havaland›rma ›zgar-
alar›nda kar, buz veya bir baflka engel olmad›€›ndan emin olunuz.
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Arac›n›za girmeden önce
• Tüm camlar›n, d›fl dikiz aynalar›n›n ve

d›fl ayd›nlatmalar›n›n temiz oldu€un-
dan emin olunuz.

• Lastiklerin durumunu kontrol ediniz.
• Herhangi bir s›z›nt›ya karfl› arac›n alt›-

n› kontrol ediniz.
• Geri gidecekseniz, arkan›zda herhangi

bir engel bulunmad›€›ndan emin olu-
nuz.

E020200AUN

Gerekli muayeneler
Motor ya€›, motor so€utma suyu, fren
hidroli€i ve cam y›kama s›v›s› gibi s›v›-
lar›n›n seviyeleri düzenli bir esasa göre,
s›v›n›n durumuna ba€l› olarak belirli
aral›klarla kontrol edilmelidir. Daha fazla
detay Bölüm 7’deki “Bak›m” konusunda
verilmifltir.

E020300AHM

Çal›flt›rmadan önce
• Bütün kap›lar› kapat›n ve kilitleyiniz.
• Koltu€unuzu tüm kumandalara rahatça

eriflebilecek flekilde ayarlay›n›z.
• ‹ç ve d›fl dikiz aynalar› ayarl› olmal›d›r.

• Tüm ayd›nlatmalar›n çal›flt›€›ndan
emin olunuz.

• Tüm göstergeleri kontrol ediniz.
• Kontak ON konumuna getirildi€inde

uyar› ›fl›klar›n›n çal›flmas›n› kontrol
ediniz.

• El frenini indirin ve el freni uyar› ›fl›€›-
n›n söndü€ünden emin olunuz.

Emniyetli kullan›m için, arac›n›z› ve ekip-
manlar›n› tan›d›€›n›zdan emin olunuz.

SÜRÜfi ÖNCES‹

UYARI
Araç hareket halindeyken tüm yol-
cular düzgün flekilde ba€lanm›fl ol-
mal›d›r. Emniyet kemerlerinin do€-
ru kullan›m› hakk›nda daha fazla
bilgi için Bölüm 3’teki “Emniyet Ke-
merleri”ne bak›n›z.

UYARI
Otomobili D (‹leri) veya R Geri) vite-
se takmadan önce arac›n›z›n etra-
f›nda insanlar, özellikle de çocuk-
lar olup olmad›€›n› daima kontrol
ediniz.

UYARI
Motor çal›fl›rken, arac› park etmek
veya durdurmak istedi€inizde, gaz
pedal›na uzun süreli basmamaya
dikkat ediniz. Motoru veya egzoz
sistemini afl›r› ›s›tabilir ve yang›na
neden olabilir.

UYARI - Alkol veya uyufltu-
rucu ilaç etkisindeyken araç
kullanma

‹çki içerek araç kullanmak tehlike-
lidir. Sarhoflken araba kullanmak,
her y›l karayolunda meydana gelen
ölümlerin bir numaral› nedenidir.
Az bir miktar alkol bile refleksle-
rinizi, alg›laman›z› ve karar verme
yetkinli€inizi etkiler. 
Uyuflturucu ilaç etkisindeyken araç
kullanmak, sarhoflken kullanmak
kadar, hatta daha tehlikelidir.
Alkol veya uyuflturucu ilaç etkisin-
deyken araç kullan›rsan›z, ciddi bir
kaza yapma riskiniz çok yüksektir.
Alkol veya uyuflturucu ilaç al›yor-
san›z, araç kullanmay›n›z. Alkol ve-
ya uyuflturucu ilaç alan bir sürücü-
nün arac›na binmeyiniz. Bildi€iniz
bir sürücüyü seçiniz veya taksi ça-
€›r›n›z.
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Kontak anahtar› konumu
E030201AUN

LOCK (Kilitli) konumu
H›rs›zl›€a karfl› korumak için, direksiyon
kilitlenir. Kontak anahtar› sadece “LOCK-
kilitli” konumunda ç›kart›labilir.
Konta€› LOCK konumuna çevirirken,
ACC konumundayken anahtar› içeri do€-
ru bast›r›n›z ve LOCK konumuna do€ru
çeviriniz.

E030202AUN

ACC (Aksesuar) konumu
Direksiyon kilidi aç›l›r ve elektrikli akse-
suarlar çal›flmaya haz›r olur.

] NOT
Kontak anahtar›n› ACC konumuna ge-
tirmek güç olabilir, gerilimi almak için di-
reksiyonu sa€a ve sola döndürürken,
anahtar› çeviriniz.

E030203AUN

ON (AÇIK) konumu
Motoru çal›flt›rmadan önce, uyar› ›fl›klar›
kontrol edilebilir. Bu, motor çal›flt›ktan
sonraki normal çal›flma konumudur.
Akünün boflalmas›n› önlemek için, motor
çal›flm›yorsa konta€› ON konumunda
b›rakmay›n›z.

E030204APB

START (MARŞ) konumu
Motoru çal›flt›rmak için kontak anahtar›n›
START konumuna getiriniz. Motor, anah-
tar› b›rakana kadar marfla basmaya
devam eder, sonra kontak ON konumuna
döner. Fren uyar› ›fl›€› bu konumdayken
kontrol edilebilir.

E030205APB

ANAHTAR KONUMLARI

OPB059002

UYARI - Kontak anahtar›
• Araç hareket halindeyken asla

kontak anahtar›n› LOCK veya ACC
konumuna çevirmeyiniz. Bu, direk-
siyon kontrolünün ve fren fonksi-
yonunun kayb›na neden olur ve
kazaya sebep olabilir.

• H›rs›zl›€a karfl› gelifltirilmifl direk-
siyon kilidi, el freninin yerine geç-
mez. Sürücü koltu€unu terk etme-
den önce, otomatik vitesli araçta
daima vitesin P (Park)veya manuel
vitesli araçta 1’inci vites konumun-
da oldu€undan emin olunuz, el fre-
nini tam olarak çekiniz ve motoru
kapat›n›z. Bu önlemler al›nmazsa,
araç beklenmeyen ve ani flekilde
hareket edebilir.

• Araç hareket halindeyken asla di-
reksiyonun aras›ndan kontak
anahtar›na veya baflka bir kuman-
daya uzanmay›n›z. Elinizin veya
kolunuzun bu bölgede bulunmas›,
araç kontrolünün kayb›na, bir
kazaya ve ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir.

• Sürücü koltu€unun etraf›na hare-
ket edebilen nesneler koymay›n›z,
bunlar sürüfl esnas›nda hareket
edebilir, sürücüye zarar verebilir
ve bir kazaya sebep olabilir.
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Benzinli motorun çal›flt›r›lmas›
1. El freninin çekildi€inden emin olunuz.
2. Düz flanz›man - Debriyaj pedal›na

tam bas›nız ve vitesi bofla al›n›z.
Kontak anahtar›n› çal›flt›rma (START)
konumuna çevirirken debriyaj ve fren
pedallar›na bas›n›z.
Otomatik flanz›man - Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedal›na tam
olarak bas›n›z.
Vites N (Bofl) konumundayken de mo-
toru çal›flt›rabilirsiniz.

3. Kontak anahtar›n› START konumuna
çevirin ve motor çal›flana kadar (en
çok 10 saniye) orada tutunuz, sonra
anahtar› b›rak›n›z.

4. Çok so€uk havada (-18°C’nin alt›nda)
veya araç uzun süre çal›flmam›flsa,
gaz vermeden motorun ›s›nmas›n›
bekleyiniz.

Motor ister s›cak, ister so€uk olsun, gaza
basmadan çal›flt›r›lmal›d›r.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

UYARI
Arac›n›z› kullan›rken daima uygun
tipte ayakkab›lar giyiniz. Uygun ol-
mayan ayakkab›lar (yüksek topuk-
lular, kayak botlar› vb) fren, gaz  pe-
dallar›n› ve varsa debriyaj pedal›n›
iyi kullanabilmenizi engelleyebilir.

DİKKAT
Araç hareket halindeyken motor
durursa, vitesi P (Park) konumuna
getirmeye teflebbüs etmeyiniz. E€er
yol ve trafik koflullar› elveriyorsa,
araç hâlâ hareket ederken vitesi N
(Bofl) konumuna getirebilir ve mo-
toru tekrar çal›flt›rmak için kontak
anahtar›n› START konumuna çevi-
rebilirsiniz.

DİKKAT
Marfl motoruna 10 saniyeden daha
fazla çal›flt›rmay›n›z. Motor durur
veya çal›flmazsa, marfla tekrar bas-
mak için 5 ila 10 saniye ekleyiniz.
Marfl›n yanl›fl kullan›m› ona hasar
verebilir.



Aracınızı sürerken

65

E040101APB

Dizel motorun çal›flmas›

Dizel motoru so€ukken çal›flt›rmak için,
motor çal›flt›r›lmadan önce ön-›s›tma ya-
p›lmal› ve araç hareket etmeden motor
›s›t›lmal›d›r.
1. El freninin çekildi€inden emin olunuz.
2. Debriyaj pedal›na tam bas›n ve vitesi

bofla al›n›z. Kontak anahtar›n› çal›fl-
t›rma (START) konumuna çevirirken
debriyaj ve fren pedallar›na bas›n›z.

3. Motoru ön ›s›tmak için
kontak anahtar›n› ON
konumuna getiriniz. Son-
ra ön ›s›tma gösterge
›fl›€› yanar.

4. Ön ›s›tma gösterge ›fl›€› sönerse, kon-
tak anahtar›n› START konumuna çe-
virerek, motor çal›flana kadar orada
tutunuz (en çok 10 saniye), sonra
anahtar› b›rak›n›z. 

] NOT
Ön ›s›tma ifllemi tamamland›ktan sonra,
motor 2 saniye içinde çal›flt›r›lmazsa, kon-
tak anahtar›n› 10 saniye süreyle “LOCK-
kilitli” konumuna geri getiriniz ve sonra ön
›s›tmay› tekrar etmek için yeniden “ON-
aç›k” konuma getiriniz.

] NOT - Kick down mekanizmas›
‹yilefltirilmifl yak›t verimlili€i için, arac›-
n›z›n gaz pedal› bir kick down (roketleme)
mekanizmas› ile donat›lm›flt›r. Sürücünün
gaz pedal›na tam olarak basmas›n› zorlafl-
t›rarak, gaz pedal›na kaza ile tam bas›lma-
s›n› önler. Bununla beraber, gaz pedal›na
yaklafl›k %80’den daha fazla basarsan›z,
gaz kelebe€i tam aç›labilir ve gaz pedal›na
basmak daha kolay olur. Bu bir ar›za de€il
normal bir durumdur.

Turboflarjl› motor için motoru çal›flt›rma  ve
kapatma

1. Motoru çal›flt›rd›ktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sürat yapmay›n›z.
Motor so€uksa, birkaç saniye rölanti-
de bekleterek turboflarj ünitesinde ye-
terli ya€lanma oluflmas›n› sa€lay›n›z.

2. Yüksek devirli  veya uzun süreli araç
kullanma sonras›nda motorun kapat›l-
madan önce yaklafl›k 1 dakika rölanti-
de çal›flt›r›lmas› gerekir.
Bu rölanti süresince motor kapanma-
dan önce turboflarj›n so€umas› temin
edilir.

DİKKAT
A€›r yük alt›nda çal›flan motoru ani-
den durdurmay›n›z. Aksi takdirde
motor veya turboflarj ünitelerinde
ciddi hasar meydana gelebilir.

W-60
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Aydınlatılmış motor
çalıştırma/durdurma düğmesi
Rahatlığınız açısından, ön kapılardan biri
açıldığında motor çalıştırma/durdurma
düğmesi aydınlanacaktır. Kapı kapatıl-
dıktan yaklaşık 30 saniye sonra ışık sö-
ner. Hırsızlık alarm sistemi devrede ol-
duğu zaman, hemen sönecektir.

Motor çalıştırma/durdurma
düğmesi konumu
OFF (KAPALI)

Düz şanzımanlı modelde

Motoru kapatmak için (ÇALIŞTIRMA/ÇA-
LIŞMA konumu) veya aracın elektriğini
kapatmak için (AÇIK konumu), aracı dur-
durun ve motor çalıştırma/durdurma düğ-
mesine basınız.

Otomatik şanzımanlı modelde

Motoru kapatmak için (ÇALIŞTIRMA/ÇA-
LIŞMA konumu) veya araç gücünü devre
dışı bırakmak için (AÇIK konumu), vites
kolu P (Park) konumunda iken motor ça-
lıştırma/durdurma düğmesine basınız.
Vites kolu P (Park) konumunda değilken
motor çalıştırma/durdurma düğmesine
bastığınız zaman, motor çalıştırma/dur-
durma düğmesi OFF konumuna değil,
ACC konumuna geçer.

Hırsızlığa karşı geliştirilmiş direksiyon 
kilidi bulunan araçlar

Motor çalıştırma/durdurma düğmesi hır-
sızlığa karşı korumak için OFF konumun-
da olduğunda, direksiyon kilitlenir. 
Kapılar açıldığı zaman kilitlenir.

Direksiyon simidi uygun biçimde kilitlen-
memiş ise, sürücü kapısını açtığınızda
sesli uyarı öter. Direksiyon simidini tekrar
kilitlemeyi deneyiniz. Eğer sorun çözül-
mezse, HYUNDAI yetkili servisinde siste-
mi kontrol ettirmenizi öneririz.
Ayrıca, sürücü kapısı açıldıktan sonra
motor çalıştırma/durdurma düğmesi OFF
[KAPALI] konumunda ise, direksiyon si-
midi kilitlenmez ve uyarı sesi öter. Bu du-
rumda, kapıyı kapatınız. Direksiyon simi-
di kilitlenecek ve sesli uyarı duracaktır.

] NOT
Direksiyon simidinin kilidi uygun şekilde
açılmazsa, motor çalıştırma/durdurma
düğmesi çalışmaz. Gerginliği gidermek
için direksiyon simidini sağa ve sola çevi-
rirken motor çalıştırma/durdurma düğme-
sine basınız.

MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA DÜĞMESİ (varsa)

OPB052030
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ACC (Aksesuar)
konumu

Düz şanzımanlı modelde

Düğme OFF (KAPALI konumundayken,
debriyaj pedalına basmadan motor çalış-
tırma/durdurma düğmesine basınız.

Otomatik şanzımanlı modelde

Düğme OFF (KAPALI) konumundayken,
fren pedalına basmadan, motor çalıştır-
ma/durdurma düğmesine basınız.

Direksiyon kilidi (Hırsızlığa karşı geliştir-
ilmiş direksiyon kilidi varsa) açılır ve elek-
trikli aksesuarlar çalışmaya hazır olur. 
Motor çalıştırma/durdurma düğmesi 1
saatten fazla ACC konumunda kalırsa,
akünün boşalmasını önlemek için düğme
otomatik olarak kapalı konumuna geçer.

ON (Açık) konumu

Düz şanzımanlı modelde

Düğme ACC konumundayken, debriyaj
pedalına basmadan, motor çalıştırma/
durdurma düğmesine basınız.

Otomatik şanzımanlı modelde

Düğme ACC konumundayken, fren peda-
lına basmadan, motor çalıştırma/durdur-
ma düğmesine basınız. 

Motoru çalıştırmadan önce, uyarı ışıkları
kontrol edilebilir. Motor çalıştırma/durdur-
ma düğmesini uzun bir süre ON konu-
munda bırakmayınız. Motor çalışmadığı
için akü boşalabilir.

DİKKAT
Motoru (ÇALIŞTIRMA/ÇALIŞMA)
veya araç gücünü (AÇIK) ancak
araç hareket halinde değilken kap-
atabilirsiniz. Araç hareket halindey-
ken ortaya çıkan bir acil durumda
motoru durdurabilir ve 3 saniye
içinde motor çalıştırma/durdurma
düğmesine 2 saniyeden fazla veya
arka arkaya 3 defa basarak ACC ko-
numuna geçebilirsiniz. Araç hâlâ
hareket halindeyse, vites kolu N
(Boş) konumundayken, motor çalış-
tırma/durdurma düğmesine basarak
fren pedalına basmadan motoru
tekrar çalıştırabilirsiniz.
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START/RUN
(ÇALIŞTIRMA/ÇALIŞMA)
konumu

Düz şanzımanlı modelde

Motoru çalıştırmak için, fren ve debriyaj
pedallarına basınız, sonra vites kolu N
(Boş) konumunda iken motor çalıştırma/
durdurma düğmesine basınız.

Otomatik şanzımanlı modelde

Motoru çalıştırmak için, fren pedalına ba-
sınız, sonra vites kolu P (Park) veya N
(Boş) konumunda iken motor çalıştırma/
durdurma düğmesine basınız. Güvenliği-
niz için, motoruv vites kolu P (Park) konu-
mundayken çalıştırınız.

] NOT
Düz şanzımanlı araçlarda debriyaj pedalı-
na, otomatik şanzımanlı araçlarda ise fren
pedalına basmadan motor çalıştırma/dur-
durma düğmesine basarsanız, motor çalış-
maz ve motor çalıştırma/durdurma düğme-
si aşağıdaki gibi değişir:

OFF fl ACC fl ON fl OFF veya ACC

] NOT
Eğer motor çalıştırma/durdurma düğmesi-
ni uzun bir süre ACC veya ON (AÇIK)
konumunda bırakırsanız, akü boşalır.

UYARI
• Araç hareket halinde iken motor

çalıştırma/durdurma düğmesine
asla basmayınız. Bu, direksiyon
kontrolünün ve fren işlevinin kay-
bıyla sonuçlanır ve kazaya sebep
olabilir.

• Hırsızlığa karşı geliştirilmiş direk-
siyon kilidi (varsa), el freninin ye-
rine geçmez. Sürücü koltuğunu
terk etmeden önce, daima vitesin
P (Park) konumunda olduğundan
emin olunuz, el frenini tam olarak
çekiniz ve motoru durdurunuz.
Bu önlemler alınmazsa, araç bek-
lenmeyen ve ani şekilde hareket
edebilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Araç hareket halindeyken asla di-

reksiyonun arasından motor ça-
lıştırma/durdurma düğmesine ve-
ya başka bir kumandaya uzan-
mayınız. Elinizin veya kolunuzun
bu bölgede bulunması, araç kont-
rolünün kaybına, bir kazaya ve
ciddi yaralanma veya ölüme ne-
den olabilir.

• Sürücü koltuğunun etrafına hare-
ket edebilen nesneler koymayı-
nız. Bunlar sürüş esnasında ha-
reket edebilir, sürücüye zarar
verebilir ve bir kazaya sebep ola-
bilir.
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Motoru çalıştırma Benzinli motorun çalıştırılması
1. Akıllı anahtarı yanınızda taşıyın veya

araç içinde bırakın. 
2. El freninin sıkıca çekildiğinden emin

olunuz.
3. Düz Şanzıman – Debriyaj pedalına

tam basın ve vitesi boşa alın. Motoru
çalıştırırken debriyaj ve fren ve pedal-
larını basılı tutun.  
Otomatik Şanzıman – Vitesi P (Park)
konumuna getirin.  Fren pedalına tam
olarak basın.
Vites N (Boş) konumundayken de mo-
toru çalıştırabilirsiniz.

4. Motor çalıştırma/durdurma düğmesine
basınız.

5. Çok soğuk havada (-18°C’nin altında)
veya araç uzun süre çalışmamışsa,
gaz vermeden motorun ısınmasını
bekleyiniz.

Motor ister sıcak, ister soğuk olsun, gaza
basmadan çalıştırılmalıdır.

Dizel motorun çalıştırılması
Dizel motoru soğukken çalıştırmak için,
motor çalıştırılmadan önce ön-ısıtma ya-
pılmalı ve araç hareket etmeden motor
ısıtılmalıdır.
1. El freninin çekildiğinden emin olunuz.
2. Düz Şanzıman – Debriyaj pedalına

tam basın ve vitesi boşa alınız. Motor
çalıştırma/durdurma düğmesini (ÇA-
LIŞTIRMA) START konumuna çevirir-
ken debriyaj ve fren pedallarını basılı
tutunuz. 
Otomatik Şanzıman – Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedalına tam
olarak basınıs.
Vites N (Boş) konumundayken de mo-
toru çalıştırabilirsiniz.

UYARI
Aracınızı kullanırken daima uygun
tipte ayakkabılar giyiniz. Uygun ol-
mayan ayakkabılar (yüksek topuk-
lular, kayak botları vb) fren, gaz
pedallarını iyi kullanabilmenizi en-
gelleyebilir.



5 11

Aracınızı sürerken

3. Fren pedalına basarken motor çalıştır-
ma/durdurma düğmesine basınız. 

4. Aydınlatılmış ön ısıtma lambası söne-
ne kadar fren pedalına basmaya de-
vam ediniz (yaklaşık 5 saniye).

5. Ön ısıtma gösterge lambası söndüğü
zaman motor çalışmaya başlar.

] NOT
Motor ön ısıtmada iken, motor çalıştır-
ma/durdurma düğmesine bir kez daha ba-
sılırsa, motor çalışabilir.

Turboşarj intercooler (ara soğutucu) parçası
için motoru çalıştırma ve kapatma

1. Motoru çalıştırdıktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sürat yapmayınız.
Motor soğuksa, birkaç saniye rölan-
tide bekleterek turboşarj ünitesinde
yeterli yağlanma oluşmasını sağlayı-
nız.

2. Motora ağır yük bindiren yüksek hızda
veya uzun süreli araç kullanımı son-
rasında, motorun kapatılmadan önce
yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırıl-
ması gerekir.
Bu rölanti süresince motor kapanma-
dan önce turboşarjın soğuması temin
edilir.

• Akıllı anahtar araç içinde olsa bile, siz-
den uzakta ise motor çalışmayabilir.

• Motor çalıştırma/durdurma düğmesi
ACC konumunda veya daha yukarıda
olduğunda, eğer herhangi bir kapı açı-
lırsa, sistem akıllı anahtarı kontrol
eder. Akıllı anahtar araç içinde değil
ise, LCD ekranında "Key is not in vehi-
cle" (Anahtar araçta değil) mesajı be-
lirir. Ve bütün kapılar kapalı ise, uyarı
sesi 5 saniye için öter. Araç hareket ha-
linde iken gösterge veya uyarı kapanır.
Akıllı anahtarı daima yanınızda bulun-
durunuz.

UYARI
Motor, sadece akıllı anahtar araçta
iken çalışır. 
Çocukların veya aracı tanımayan
herhangi bir kişinin motor çalıştır-
ma/durdurma düğmesine veya ilgili
parçalara dokunmasına asla izin
vermeyiniz.

DİKKAT
Ağır yük altında çalıştıktan sonra
motoru aniden durdurmayınız. Aksi
takdirde motor veya turboşarj üni-
telerinde ciddi hasar meydana gele-
bilir.

W-60

Ön ısıtma gösterge ışığı
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] NOT
• Eğer akü zayıf veya akıllı anahtar doğru

olarak çalışmıyorsa, akıllı anahtarla mo-
tor çalıştırma/durdurma düğmesine ba-
sarak motoru çalıştırabilirsiniz.

• Stop lambası sigortası yandığı zaman,
motoru normal şekilde çalıştıramazsınız. 

• Sigortayı yenisiyle değiştiriniz. Eğer bu
mümkün değilse, ACC konumundayken
motor çalıştırma/durdurma düğmesine
10 saniye basarak motoru çalıştırabilir-
siniz. Fren pedalına basmadan motor
çalıştırılabilir. Fakat güvenliğiniz için,
motoru çalıştırmadan önce daima fren
pedalına basınız.

DİKKAT
Stop lambası sigortasının yanmış
olması haricinde, motor çalıştırma/
durdurma düğmesine 10 saniyeden
daha uzun basmayınız.

OPB052031

DİKKAT
Araç hareket halindeyken motor du-
rursa, vitesi P (Park) konumuna ge-
tirmeye teşebbüs etmeyiniz. Eğer
yol ve trafik koşulları elveriyorsa,
araç hâlâ hareket ederken vitesi N
(Boş) konumuna getirebilir ve mo-
toru tekrar çalıştırmak için motor
çalıştırma/durdurma düğmesine ba-
sabilirsiniz.
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Aracınız hareketsiz dururken motoru
otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimi-
ni azaltan ISG sistemi ile donatılmış ola-
bilir (Örneğin: Kırmızı ışık, dur işareti ve
trafik sıkışıklığı).
Çalıştırma koşulları oluşur oluşmaz mo-
tor otomatik olarak çalışır.
Motor çalıştığı zaman ISG sistemi AÇI-
LIR.

] NOT 
Motor ISG sistemi tarafından otomatik ça-
lıştığında, bazı uyarı lambaları (ABS,
ESC, ESP OFF, EPS veya el freni uyarı
lambası) birkaç saniye için yanabilir.
Bu, düşük akü voltajı nedeniyle olur. Sis-
teminizde arıza olduğu anlamına gelmez.

Otomatik duruş
Motoru rölanti duruş modunda 
durdurmak için
1. Araç hızını 5 km/sa. seviyesinden da-

ha aşağı düşürünüz.
2. Vitesi N (Boş) konumuna getiriniz.
3. Debriyaj pedalını serbest bırakınız.
Motor duracaktır ve gösterge panelindeki
AUTO STOP (     ) göstergesi yanacaktır.

Ayrıca, LCD ekranında "Auto Stop" me-
sajı belirir.

] NOT 
Son rölanti duruşundan beri mutlaka en az
10 km/sa. hıza ulaşılması gereklidir.

ISG (RÖLANTİ DUR VE GİT) SİSTEMİ (VARSA)

OPB052022
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] NOT
Emniyet kemerini çıkarırsanız veya oto-
matik konumda sürücü kapısını (motor ka-
pağını) açarsanız, aşağıdaki meydana ge-
lir:
• ISG sistemi devreden çıkar (ISG OFF

tuşundaki ışık yanacaktır).
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• LCD ekranında "Auto Start Deactivated,

Start Manually" (Otomatik Başlatma
Devre Dışı, Manuel Başlatınız) mesajı
belirir.

Otomatik başlatma
Motoru rölanti duruş modundan
tekrar çalıştırmak için
• Vites N (Boş) konumundayken debriyaj

pedalına basınız.
• LCD ekranında "Auto Start Push

Clutch" (Otomatik Başlatma Devre Dı-
şı, Manuel Başlatınız) mesajı belirir.

• Motor çalışacaktır ve gösterge panelin-
deki  AUTO STOP (     ) göstergesi sö-
necektir.

OPB052021 OPB052024 OPB052027
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Ayrıca aşağıdaki olaylardan birisi
meydana gelirse, motor sürücünün
herhangi bir hareketi olmaksızın oto-
matik olarak tekrar çalışacaktır.
- Klima devrede olduğunda, manuel kli-

ma kumanda sisteminin fan devri 3’ün-
cü konumun üzerinde ayarlanmıştır.

- Klima devrede olduğunda, otomatik kli-
ma kumanda sisteminin fan devri 6’ncı
konumun üzerinde ayarlanmıştır.

- Klima kumanda sistemi devrede iken
belli bir süre geçtiğinde. 

- Buğu çözücü açıkken. 
- Fren vakum basıncı düşük.
- Akü şarj durumu düşük.
- Aracın hızı 5 km/sa’i aşmış.

Gösterge  panelindeki yeşil AUTO STOP 
(      ) göstergesi 5 saniye için yanıp söner
ve LCD ekranında “Auto start” mesajı
belirir.

ISG sistemi çalışma durumu
Aşağıdaki durumlarda ISG sistemi
çalışacaktır:
- Sürücü emniyet kemeri bağlı.
- Sürücü kapısı ve kaput kapalı.
- Fren vakum basıncı eşit.
- Akü yeterli şarja sahip.
- Dış sıcaklık, -2°C ~ 35°C arasındadır.
- Motor soğutma suyu sıcaklığı çok dü-

şük değil.

OPB052025
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] NOT 
• ISG sistemi bu çalışma koşuluna uymaz-

sa, ISG sistemi devreden çıkar. ISG OFF
düğmesindeki ışık yanar ve LCD ekra-
nında "Auto Stop Deactivated" (Otoma-
tik Durdurma Devre Dışı) mesajı belirir.

• Eğer lamba ve uyarı sürekli yanıyorsa,
çalışma koşulunu kontrol ediniz.

ISG sisteminin devreden çıkarılması
• ISG sistemini devreden çıkartmak ister-

seniz, ISG OFF düğmesine basınız.
ISG OFF düğmesindeki ışık yanar ve
LCD ekranında "Auto Stop Off" (Oto-
matik Durdurma Kapalı) mesajı belirir.

• ISG KAPALI tuşuna tekrar basarsanız,
sistem devreye girer ve ISG KAPALI
tuşundaki lamba söner.

ISG sistemi arızası
Sistem aşağıdaki durumlarda düzgün
çalışmayabilir:
ISG ile ilgili sensörlerin veya sistemin ha-
tası meydana gelir.

Aşağıdaki meydana gelir:
• Gösterge panelindeki sarı AUTO

STOP (     ) göstergesi 5 saniye yanıp
söndükten sonra yanık olarak kalır.

OPB052021

OPB052029

OPB052021
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• ISG KAPALI düğmesindeki ışık yanar.

] NOT 
• Eğer ISG KAPALI düğmesine tekrar ba-

sıldıktan sonra ISG KAPALI düğme
ışığı sönmezse veya ISG sistemi sürekli
olarak doğru çalışmazsa, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

• ISG KAPALI düğme lambası yandığın-
da, aracınızı azami 2 saatten fazla yak-
laşık 80 km/saat’lik bir hızda kullandık-
tan veya fan devri kontrol düğmesini 2ci
konumun altına ayarladıktan sonra bu
düğme yanabilir. ISG KAPALI tuş ışığı
buna rağmen yanıp sönmeye devam
ederse, HYUNDAI yetkili servisine baş-
vurmanızı öneririz.

UYARI 
Motor Rölanti duruş konumunda ol-
duğu zaman, sürücünün herhangi
bir müdahalesi olmadan motorun
tekrar çalışması mümkündür.
Aracı terk etmeden veya motor böl-
mesinde herhangi bir şey yapma-
dan önce, kontak anahtarını KİLİT-
Lİ/KAPALI konuma getirerek veya
anahtarı çıkararak motoru durduru-
nuz.

OPB052021
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E050000AUN

E050100APB

Düz flanz›man›n çal›flmas›
Düz flanz›manda 5 (veya 6) ileri vites var-
d›r.
Vites yerleflimi, vites topuzu üzerinde
gösterilmektedir. fianz›man bütün ileri
viteslerde tam senkromeçlidir ve gerek
vites büyütme ve gerekse vites küçültme
rahatl›kla yap›labilir.
Vites de€ifltirirken debriyaj pedal›na tam
olarak bas›n ve sonra yavaflça b›rak›n›z.
R (Geri) konumuna geçmeden önce vites
mutlaka bofla al›nmal›d›r.
R (Geri) vitese takarken, vites topuzunun
alt›nda bulunan dü€meye (1) bas›lmal›d›r
(B Tipi).
Geri (R) vitese takmadan önce, arac›n
tamamen durmas›n› sa€lay›n›z.
Motoru asla devir saati (rpm) k›rm›z› böl-
gedeyken kullanmay›n›z.

DÜZ fiANZIMAN (VARSA)

OPB059003L

Vites de€ifltirirken dü€meye (1) yukar›
bas›lmal›d›r.

Vites kolu dü€meye (1) basmadan
hareket edebilir.

A Tipi

B Tipi

OPB059015

DİKKAT
• Beflinci vitesten dördüncü vitese

vites küçültürken, yanl›fll›kla vites
kolunu yana bast›rarak ikinci vit-
ese takmamaya dikkat ediniz. Bu
flekilde vitesin çok fazla düflürül-
mesi, motor devrini takometre ib-
resinin k›rm›z› bölgeye girmesine
yol açacak kadar afl›r› yükselme-
sine neden olabilir. Motorun bu
flekilde afl›r› devir yapt›r›lmas›,
motora hasar verebilir.

• Motor yüksek h›zda çal›fl›rken
(5.000 devir ve daha fazla) bir se-
ferde 2 vitesten daha fazla vites
küçültmeyiniz. Bu flekilde vites
küçültme motora zarar verebilir.

• 5’inci veya 6’ncı vitese geçerken,
vites kolunu daima tam sağa it-
melisiniz. Böyle olmazsa, isten-
meden 3’üncü veya 4’üncü vitese
geçilir ve şanzımanda hasar mey-
dana gelebilir.
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• So€uk havada vites de€ifltirme ifllemi
flanz›man ya€› ›s›n›ncaya kadar zor
olabilir. Bu durum normaldir ve flanz›-
mana bir hasar vermez.

• Araç tam olarak durmufl olmas›na ra€-
men, 1’inci veya R (Geri) vitese geç-
mek zor oluyorsa, vites kolunu N konu-
muna (Bofl konuma) getiriniz ve debri-
yaj› b›rak›n›z. Sonra debriyaja yeniden
basarak vitesi 1’inci veya R (Geri) vite-
se tak›n›z.

E050101APB

Debriyaj›n kullan›lmas›
Vites de€ifltirmeden önce, debriyaj peda-
l›na sonuna kadar basmal›, sonra yavafl-
ça b›rakmal›s›n›z. Sürüfl esnas›nda deb-
riyaj pedal› tümüyle serbest b›rak›lm›fl ol-
mal›d›r. Araç hareket halinde iken aya€›-
n›z› debriyaj pedal›n›n üzerinde tutma-
y›n›z. Bu durum gereksiz afl›nmaya ne-
den olabilir. Arac› yokuflta tutmak için
debriyaj pedal›n› k›smen kavratmay›n›z.
Bu durum gereksiz afl›nmaya neden olur.
Arac› yokuflta tutmak için el frenini veya
ayak frenini kullan›n›z. Debriyaj pedal›na
h›zl› olarak ve s›k aral›klar basmay›n›z.

E050102APB

Vites küçültme
Yo€un trafikte veya dik yokufllar ç›karken
yavafllaman›z gerekiyorsa, vitesi motor
zorlanmaya bafllamadan önce küçültü-
nüz. Vites küçültmek motorun durma ola-
s›l›€›n› azalt›r ve h›z›n›z› tekrar art›ra-
ca€›n›z zaman daha iyi h›zlanma sa€lar.
Araç dik yokufl iniyorsa, vitesi küçültmek
emniyetli h›z› muhafaza etmeye yard›mc›
olur ve frenlerin ömrünü uzat›r.

DİKKAT
• Debriyaj balatas›n›n zaman›ndan

önce afl›nmas›n› ve hasar görme-
sini önlemek için, sürerken aya€›-
n›z› debriyaj pedal› üzerinde tut-
may›n›z. Ayr›ca, yokuflta trafik
›fl›klar›nda veya benzer bir du-
rumda beklerken arac› durdurmak
için debriyaj› kullanmay›n›z.

• Sürüfl s›ras›nda elinizi vites ko-
lunda tutmay›n›z. Bu durum flan-
z›man vites çatallar›n›n erken
afl›nmas›na yol açabilir.

UYARI
• Sürücü koltu€unu terk etmeden

önce daima el frenini tam olarak
çekip motoru durdurun. Araç düz
veya yokufl yukar› park edildi€in-
de vitesin 1’de, yokufl afla€› park
edildi€inde ise R (Geri) konumun-
da oldu€undan emin olunuz.
E€er bu önlemler belirtilen s›rada
takip edilmezse, araç beklenme-
yen ve ani flekilde hareket edebi-
lir.

• E€er arac›n›z kontak kilit svici ile
donat›lmam›fl bir düz flanz›mana
sahipse, el freni b›rak›lm›fl du-
rumda ve vites kolu N (boflta) de-
€ilken, debriyaja basmadan çal›fl-
t›r›lan araçlar›n hareket etmesine
ve ciddi bir kazaya neden olabilir.
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E050200APB

İyi sürüfl teknikleri
• Yokufl afla€› inerken arac› hiçbir za-

man bofla almay›n›z. Bu son derece
tehlikelidir. Arac› mutlaka vitese tak›l›
kullan›n›z.

• Frenlere “sürekli” basmay›n›z. Bu du-
rum frenlerin afl›r› ›s›nmas› ve ar›za-
lanmas›na yol açar. Bunun yerine yo-
kufl afla€› sürüfl s›ras›nda h›z›n›z›
düflürün ve bir alt vitese geçiniz. Bunu
yapt›€›n›zda, motor freni arac›n yavafl-
lamas›na yard›mc› olur.

• Vites küçültme öncesinde arac› yavafl-
lat›n›z. Bu motorun afl›r› devir yapma-
s›n› ve hasar görmesini önler.

• Yandan gelen fliddetli rüzgarlarda ara-
c›n›z› yavafllat›n›z. Bu durum size ara-
c›n›z› daha iyi kontrol etmenizi sa€lar.

• Geri vitese (R) takmadan önce, arac›n
tamamen durmas›n› sa€lay›n›z. Aksi
taktirde, flanz›man hasar görebilir. Geri
(R) vitese takmak için, debriyaj pedal›-
na bas›n›z, vitesi bofla al›n, üç saniye
bekleyiniz, sonra vitesi (R) geriye tak›-
n›z.

• Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullan›n›z. Özellikle frenleme, h›z-
lanma veya vites de€ifltirme s›ras›nda
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde,
araç h›z›nda ani de€iflme, tahrikli tek-
erleklerin yol tutuflunun zay›flamas›na
ve araç hakimiyetini kaybetmenize
neden olabilir.

UYARI
• Kemerinizi daima ba€lay›n›z! Bir

çarp›flma esnas›nda, emniyet ke-
meri takmam›fl bir kiflinin, emni-
yet kemeri takm›fl bir kifliye naza-
ran ciddi flekilde yaralanma veya
ölme ihtimali daha yüksektir.

• Köflelerde ve dönüfllerde yüksek
h›z yapmay›n›z. 

• Sert veya h›zl› flerit de€ifltirme ve
keskin dönüfller gibi manevra ha-
reketlerini yapmay›n›z.

• Yüksek h›zlarda araç hakimiyeti-
ni kaybetti€inizde devrilme riski
artar.

• Araç hakimiyetinin kaybolmas›,
en çok araç tekerleklerinden biri
ya da daha fazlas›n›n yoldan ç›k-
mas› ve sürücünün yeniden yola
ç›kmak için afl›r› direksiyon k›r-
mas› durumunda karfl›lafl›l›r.

• Arac›n›z›n yoldan ç›kmas› duru-
munda, direksiyonu çok fazla k›r-
may›n›z. Bunun yerine, normal
fleride geri dönmeden önce, ara-
c›n›z› yavafllat›n›z.

• Öngörülen h›z s›n›rlar›n› asla
geçmeyiniz.
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OTOMAT‹K fiANZIMAN (VARSA)

OPB059004

Kilit açma dü€mesi

Önce dü€meye basmadan vites

kolu hareketini önler.

O/D tuflu

Vites kolunu hareket ettirirken, kilit açma dü€mesine mutlaka bas›lmal›d›r.

Vites kolu, kilit açma dü€mesine basmadan hareket ettirilebilir.

h Güvenli€iniz için, vites de€ifltirirken daima fren pedal›na bas›n›z.

Vites de€ifltirme s›ras›nda, fren pedal›na basarak kilit açma dü€mesine bas›n›z (E€er arac›n›z vites kilitleme sistemi ile donat›lm›flsa).
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Otomatik flanz›man›n çal›flmas›
Otomatik flanz›man 4 ileri vites ve bir geri
vitese sahiptir. Her bir vites, vites kolunun
konumuna ba€l› olarak otomatik olarak
seçilir.
Vites kolunu P (Park) konumundan ç›kar-
mak için, fren pedal›na ve kilit açma
dü€mesine bas›lmak zorundad›r.

] NOT
Yeni bir araçta, akü sökülmüfl ve tekrar
tak›lm›flsa, ilk bir kaç vites de€iflimi belli
ölçüde kaba olacakt›r. Bu normal bir
durumdur ve vitesin bir kaç kez de€ifltir-
ilmesinin ard›ndan TCM (fianz›man Kont-
rol Modülü) veya PCM (fianz›man Kontrol
Modülü) vas›tas›yla vites geçiflleri ayar-
lan›r.

Düzgün çal›flma için N (BOfi) konumun-
dan ileri veya geri vitese geçerken fren
pedal›na bas›n›z.

E060101APB

Vites konumlar›
Kontak anahtar› ON konumuna getirildi-
€inde, gösterge paneli üzerinde yanan
gösterge ›fl›klar› vites kolunun konumunu
yans›t›r.

P (Park)

Vitesi P (Park) konumuna getirmeden ön-
ce arac› daima tam olarak durdurunuz.
Bu konum flanz›man› kilitler ve ön teker-
leklerin dönmesini engeller.

UYARI - Otomatik
flanz›man

• Vites kolunu D (‹leri) veya R (Geri)
vitese takmadan önce arac›n›z›n
etraf›nda insanlar, özellikle de ço-
cuklar olup olmad›€›n› daima
kontrol ediniz.

• Sürücü koltu€unu terk etmeden
önce, daima vitesin P (Park) ko-
numunda oldu€undan emin olu-
nuz, el frenini tam olarak çekerek
motoru durdurunuz. E€er bu ön-
lemler belirtilen s›rada takip edil-
mezse, araç beklenmeyen ve ani
flekilde hareket edebilir.

DİKKAT
• fianz›man›n›za hasar vermemek

için, R (Geri) veya herhangi bir ile-
ri vites konumunda frene basar-
ken ivmelenmeye çal›flmay›n›z.

• Yokufl yukar› durdu€unuzda, ara-
c› motor gücü ile durur pozisyon-
da tutmay›n›z. Servis frenini veya
el frenini kullan›n›z.

• Motor rölanti devrinin üzerindey-
ken, vitesi N (Bofl) veya P (Park)
konumlar›ndan D (‹leri) veya R
(Geri) konumlar›na almay›n›z.
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R (Geri)

Arac› arkaya do€ru sürerken bu konumu
kullan›n›z.

N (Bofl)

Tekerlekler ve flanz›man kilitli de€ildir. El
freni çekilmifl de€ilse, araç en küçük bir
e€imde bile kontrolsüz olarak kayar.

D (Sürüfl)

Bu, normal ileri sürüfl konumudur. fian-
z›man otomatik olarak 4 vitese s›ra ile
geçecek ve en optimum yak›t ekonomisi
ve çekifl gücü sa€lanm›fl olacakt›r.

Baflka bir arac› geçerken veya yokufl
t›rman›rken daha fazla güç için, gaza tam
olarak bas›n, bu durumda flanz›man
otomatik olarak bir alt vitese geçer.

] NOT
D konumuna getirmeden önce daima tam
olarak durunuz.

2 (‹kinci Vites)

Yokufl ç›karken daha fazla güç için ve yo-
kufl inerken artt›r›lm›fl fren için 2’yi (ikinci
vitesi) kullan›n. Bu konum ayr›ca, kayar
yollardaki tekerlek patinaj›n›n azalmas›-
na yard›mc› olur. Vites kolu 2 (ikinci vites)
konumunda oldu€unda, flanz›man birin-
ciden ikinci vitese otomatik olarak geçer.

L (Düflük)

Zor çekifl durumlar›nda ve dik yokufllar›
t›rman›rken, vites kolunu bu konuma ge-
tiriniz.

UYARI
• Araç hareket halindeyken vitesi P

(Park) konumuna almak, çekifl te-
kerleklerinin kilitlenmesine ve
arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olur. 

• Arac›n›z› k›sa süreli de olsa terk
etmeden önce, P (Park) konumu-
nu el freni yerine kullanmay›n›z.
Daima vites kolunun P (Park) ko-
numuna kilitlendi€inden emin
olunuz ve el frenini tam olarak çe-
kiniz.

• Çocuklar› asla yaln›z olarak ara-
c›n içinde b›rakmay›n›z.

DİKKAT
Araç hareket halindeyken vites P
(Park) konumuna al›n›rsa flanz›man
hasar görür.

DİKKAT
R (Geri) vitese takarken veya geri
vitesten ç›kar›rken daima arac› tam
olarak durdurunuz; araç hareket ha-
lindeyken, bu bölümde aç›kland›€›
flekilde “Arac› Sallamak” d›fl›nda,
vites R (Geri) konumuna al›n›rsa
flanz›man hasar görür.

DİKKAT
2 (ikinci vites) veya L (düflük) konu-
munda önerilen azami h›z› aflmay›-
n›z. Arac›n 2 (ikinci vites) veya L
(düflük) konumu için önerilen azami
h›zlardan yüksek h›zlarda sürülme-
si, otomatik flanz›manda hasara yol
açabilen afl›r› ›s›ya neden olabilir.
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O/D (Over Drive) sistemi (Varsa)
O/D sistemi, vites kolu üzerindeki O/D
dü€mesine bas›l›nca devreye girer/dev-
reden ç›kar. O/D sistemi iptal edildi€inde,
“O/D OFF” göstergesi yanar ve flanz›-
man vites kademesi 1’inci ile 3’üncü vites
aras› s›n›rland›r›l›r. fianz›man, O/D dü€-
mesine tekrar bas›l›ncaya kadar, 4’üncü
vitese geçmez.
fianz›man O/D (4’üncü) konumunda yo-
kufl afla€› bir yolda ilerlerken, arac›n h›-
z›n› O/D dü€mesine basarak frenleri kul-
lanmadan azaltabilirsiniz.
Kontak anahtar› OFF konumunda oldu-
€unda, O/D OFF modu otomatik olarak
iptal edilir.

O/D OFF Göstergesi

O/D modu iptal edildi€inde,
bu gösterge lambas› göster-
ge panelinde yanar.

E060102APB

Vites kilitleme sistemi (varsa)
Emniyetiniz için, otomatik flanz›manda
fren pedal›na bas›lmad›kça vitesin P
(Park) konumundan ç›k›p R (Geri) konu-
muna geçmesini engelleyen bir vites kilit
sistemi vard›r.
Vitesi P (Park)’den R (Geri)’ye geçirmek
için:
1. Fren pedal›na bas›n›z.
2. Kilit açma dü€mesine bas›n ve vites

kolunu hareket ettiriniz.
E€er vites P (Park) konumundayken fren
pedal›na arka arkaya bas›l›p b›rak›l›rsa,
vites kolunun yan›nda bir zang›rdama
sesi duyulabilir. Bu normal bir durumdur.

E060103AUN

Kontak anahtar› kilitleme sistemi 
(varsa)

Vites kolu P (Park) konumunda olmad›€›
sürece kontak anahtar› ç›kart›lamaz.

UYARI
Arac›n kazayla hareket ederek
etraftaki kiflilerin yaralanmas›na
neden olmas›n› önlemek için, vitesi
P (Park) konumundan baflka bir ko-
numa almadan önce ve alma esna-
s›nda daima frene tam olarak bas›-
n›z.

OPB059005

O/D
OFF
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İyi sürüfl teknikleri
• Gaz pedal›na bas›l› durumda vites kol-

unu P (Park) veya N (Bofl) konumundan
bir baflka konuma kesinlikle getirmeyiniz.

• Araç hareket halinde iken, vites kolunu P
(Park) konumuna kesinlikle getirmeyiniz.

• R (Geri) veya D (Sürüfl) vitese takmadan
önce, arac›n tamamen durmas›n› sa€la-
y›n›z.

• Yokufl afla€› inerken arac› hiçbir zaman
bofla almay›n›z. Bu son derece tehlike-
lidir. Araç hareket halinde iken daima vi-
teste olmal›d›r.

• “Sürekli” frenlere basmay›n›z. Bu durum
frenlerin afl›r› ›s›nmas› ve ar›zalanmas›-
na yol açar. Bunun yerine yokufl afla€›
sürüfl s›ras›nda h›z›n›z› düflürün ve bir alt
vitese geçin. Bunu yapt›€›n›zda, motor
freni arac›n yavafllamas›na yard›mc› olur.

• Vites küçültme öncesinde arac› yavaflla-
t›n›z. Aksi taktirde, bir alt vitese geçeme-
yebilirsiniz.

• Mutlaka el frenini kullan›n›z. Arac› hare-
ketsiz hale getirmek için, vites kolunu P
(Park) konumuna getirmek yeterli olmaz.

• Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli araç
kullan›n›z. Özellikle frenleme, h›zlanma
veya vites de€ifltirme s›ras›nda dikkat
ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde, araç h›-
z›nda ani de€iflme, tahrikli tekerleklerin
yol tutuflunun zay›flamas›na ve araç haki-
miyetini kaybetmenize neden olabilir.

• En uygun araç performans› ve yak›t eko-
nomisi, gaz pedal›na yumuflak bir flekilde
bas›larak ve b›rak›larak elde edilir.

E060203AFD

Dik bir yokuflta dururken kalkma
Dik bir yokuflta dururken kalkmak için,
fren pedal›na bas›n›z, vitesi D (‹leri) ko-
numuna getiriniz. Yük a€›rl›€›na ve yoku-
flun dikli€ine göre uygun vitesi seçin ve el
frenini b›rak›n›z. Freni b›rak›rken kade-
meli olarak gaza bas›n›z.

UYARI
• Daima kemerinizi ba€lay›n›z! Bir

çarp›flma esnas›nda, emniyet ke-
meri takmam›fl bir kiflinin, emni-
yet kemeri takm›fl bir kifliye na-
zaran ciddi flekilde yaralanma ve-
ya ölme ihtimali daha yüksektir.

• Köflelerde ve dönüfllerde yüksek
h›z yapmay›n›z. 

• Sert veya h›zl› flerit de€ifltirme ve
keskin dönüfller gibi manevra ha-
reketlerini yapmay›n›z.

• Yüksek h›zlarda araç hakimiyeti-
ni kaybetti€inizde devrilme riski
artar.

• Araç hakimiyetinin kaybolmas›,
en çok araç tekerleklerinden biri
yada daha fazlas›n›n yoldan ç›k-
mas› ve sürücünün yeniden yola
ç›kmak için afl›r› direksiyon k›r-
mas› durumunda karfl›lafl›l›r.

• Arac›n›z›n yoldan ç›kmas› duru-
munda, direksiyonu çok fazla
k›rmay›n›z. Bunun yerine, normal
fleride geri dönmeden önce, ara-
c›n›z› yavafllat›n›z.

• Öngörülen h›z s›n›rlar›n› asla
geçmeyiniz.

UYARI
Arac›n›z karda, çamurda, kumda
vs. batarsa veya tak›l›rsa, arac› bu
durumdan kurtarmak için ileri ve
geri hareket ettirebilirsiniz. Arac›n›-
z›n etraf›nda insan veya nesneler
varken, böyle bir fleye teflebbüs et-
meyiniz. Arac›n bu ileri geri hare-
keti s›ras›nda, araç tak›ld›€› yerden
aniden ileri veya geri hareket ede-
bilir ve yak›ndaki insanlar› yarala-
yabilir veya nesnelere hasar vere-
bilir.
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Frenler
Arac›n›z, normal kullan›mda otomatik
olarak ayarlanan güç yard›ml› frenler ile
donat›lm›flt›r.
Motorun durmas› veya baflka bir nedenle
güç yard›ml› frenlerde güç kayb› oluflur-
sa, fren pedal›na normalden daha kuv-
vetli basarak arac›n›z› durdurabilirsiniz.
Ancak durma mesafesi daha uzun olur.
Motor çal›flmadığı zaman, fren pedal›na
her bas›flta yedek fren gücü k›smen
azal›r. Güç yard›m› kesintiye u€rad›€›nda
fren pedal›n› pompalamay›n›z. 
Fren pedal›n› sadece kaygan yollarda
direksiyon hakimiyetini korumak için ge-
rekli oldu€unda pompalay›n›z.

E070101AUN

Frenlerin çal›flmamas› durumunda
Araç hareket halindeyken frenler çal›fl-
mazsa, el freni ile acil durufl yapabilir-
siniz. Ancak durma mesafesi, normalden
daha uzun olur.

FREN S‹STEM‹

(Devam ediyor)
• Uzun veya dik bir yokufl inerken,

bir küçük vitese geçin ve devaml›
frene basmay›n›z. Devaml› frene
basmak, frenlerin afl›r› ›s›nmas›-
na ve fren performans›n›n geçici
olarak kayb›na neden olur.

• Islak frenler arac›n emniyetli flek-
ilde yavafllama kabiliyetini azalt›r;
ayr›ca, frene bas›ld›€›nda araç bir
yana çekebilir. Frenlere hafifçe
basmak, bu flekilde bir etkilenme
olup olmad›€›n› gösterir. Su için-
den geçtikten sonra daima bu fle-
kilde frenlerinizi test ediniz. Fren-
leri kurutmak için, fren perfor-
mans› normale dönünceye kadar,
emniyetli bir h›z› koruyarak hafif-
çe frene bas›n›z.

UYARI - Park freni
Araç normal h›zlarda seyrederken
el frenini çekmek, arac›n kontro-
lünü ani olarak kaybetmeye neden
olur. E€er arac› durdurmak için el
frenini kullanmak zorundaysan›z, el
frenini çekerken çok dikkatli olu-
nuz.

UYARI - Frenler
• Aya€›n›z frende olarak araç sür-

meyiniz. Bu, anormal derecede
yüksek fren ›s›nmas›na, fren ba-
lata ve balatalar›n›n afl›r› afl›nma-
s›na ve artan durma mesafelerine
neden olur.

(Devam ediyor)
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Disk fren afl›nma göstergesi
Arac›n›zda disk frenler bulunur.
Fren balatalar› afl›nd›€›nda ve yeni bal-
atalar gerekti€inde, ön frenlerinizden ve-
ya arka frenlerinizden (varsa) yüksek
tonda bir uyar› sesi duyars›n›z. Bu ses
gelip gidebilir veya fren pedal›na her bas-
t›€›n›zda duyulabilir.
Baz› sürüfl flartlar›nda ve iklimlerde, fre-
ne ilk bas›ld›€›nda (veya hafifçe bas›ld›-
€›nda) frenlerin bir c›yaklama sesi ç›kar-
tabilece€ini lütfen unutmay›n›z. Bu nor-
maldir ve frenlerinizde bir problem oldu-
€unu göstermez.

E070106APB

Arka kampanal› frenler (varsa)
Arka fren kampanalar›nda afl›nma gös-
tergeleri yoktur. Bu nedenle, bir sürtünme
sesi duydu€unuz zaman, arka fren bal-
atalar›n›n kontrolünü yapt›r›n›z. Ayr›ca
lastiklerinizi de€ifltirir veya yerlerini
de€ifltirirseniz ve ön frenleri de€ifltirirse-
niz, arka frenlerinizin kontrolünü yapt›-
r›n›z.

El freni  
E070201APB

El freninin çekilmesi
El frenini çekmek için önce fren pedal›na
bas›n›z, ard›ndan el freni b›rakma dü€-
mesini içeri bast›rmadan, el freni kolunu
olabildi€ince yukar› do€ru çekiniz. Buna
ilaveten arac› e€imli bir yerde park eder-
ken, vites kolu düz vitesli araçlarda uy-
gun düflük vitese veya otomatik vitesli
araçlarda P (Park) konumuna getirilme-
lidir.

UYARI - Fren afl›nmas›
Bu fren afl›nma uyar› sesi arac›n›z›n
servise ihtiyac› oldu€unu gösterir.
Bu sesli uyar›y› ihmal ederseniz,
fren performans›n› giderek kaybe-
dersiniz ve bu da ciddi kazalara ne-
den olabilir.

DİKKAT
• Pahal› fren tamirlerini önlemek

için, afl›nm›fl fren balatalar› ile
sürmeye devam etmeyiniz.

• Ön veya arka fren balatalar›n› dai-
ma çift olarak de€ifltiriniz.

DİKKAT
Arac›n el freni çekili iken kullan›l-
mas›, fren balata (veya balatalar›-
n›n) ve fren rotorunun afl›r› dere-
cede afl›nmas›na sebep olabilir.

OPB059006
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El freninin indirilmesi
El frenini indirmek için, ilk önce ayak fre-
nine bas›n›z ve el freni kolunu hafifçe yu-
kar› çekiniz. ‹kinci olarak, indirme tufluna
(1) bas›n ve butonu tutarak el freni kolu-
nu (2) indiriniz.

Fren uyar› ›fl›klar›, kontak anahtar› ON
konumuna getirilerek kontrol edilir (moto-
ru çal›flt›rmay›n›z). Bu ›fl›k, kontak anah-
tar› START veya ON konumundayken el
freni çekildi€inde yanar.
Arac› hareket ettirmeden önce, el freninin
iyice b›rak›lm›fl ve fren uyar› ›fl›€›n›n sön-
müfl oldu€undan emin olunuz.
Motor çal›fl›rken el freni b›rak›ld›€›nda
fren uyar› ›fl›€› sönmüyorsa, fren siste-
minde bir ar›za olabilir. Derhal ilgilenilme-
si gerekir.
Mümkünse, arac› derhal durdurunuz. Bu
mümkün de€ilse, arac› kullan›rken çok
dikkatli olunuz ve sürmeye ancak em-
niyetli bir yere veya bir tamir atölyesine
ulafl›ncaya kadar devam ediniz.

UYARI
• Arac› durdurup terk etti€inizde

istemeden hareket etmesini önle-
mek için, vitesi el freni yerine kul-
lanmay›n›z. El frenini çekiniz VE
düz vitesli araçlarda vitesin 1’e
veya R (Geriye) tak›ld›€›ndan,
otomatik vitesli araçlarda P
(Park) konumuna getirildi€inden
emin olunuz.

• Arac› tan›mayan birisinin el fre-
nine dokunmas›na asla izin ver-
meyiniz. E€er el freni istemeden
b›rak›l›rsa, ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

• Arac›n istemeden hareket etmesi-
ni ve içindekilerin veya yayalar›n
yaralanmas›n› önlemek için, park
edildi€inde tüm araçlar›n el fren-
leri tam olarak çekilmelidir.

OPB059007 WK-23
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Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi
(ABS) (varsa)

ABS tekerleklerin h›z›n› sürekli olarak
alg›lar. E€er tekerlekler kilitlenecekse,
ABS sistemi tekerleklere arka arkaya hid-
rolik fren bas›nc› uygular.
Tekerlekleri kilitleyecek flartlarda frene
basarsan›z, frenlerden bir “tik-tik’’ sesi
duyars›n›z veya fren pedal›nda bununla
ilgili bir his alg›lars›n›z. Bu normaldir ve
ABS’nizin devrede oldu€unu gösterir. 
Acil bir durumda ABS’den azami fayday›
elde etmek için, fren bas›nc›n› hafiflet-
meyiniz ve frenleri pompalamaya çal›fl-
may›n›z. Fren pedal›na mümkün oldu€u
kadar veya durumun elverdi€i ölçüde sert
bas›n›z ve ABS’nin frenlere da€›lan gücü
kontrol etmesine izin veriniz.

UYARI
ABS (veya ESP) fren sisteminiz, uy-
gun olmayan veya tehlikeli manev-
ralar nedeniyle ortaya ç›kabilecek
kazalar› önleyemez. Acil frenleme
s›ras›nda daha iyi araç hakimiyeti
sa€lanm›flsa da, mutlaka önünüz-
deki araç ile güvenli mesafeyi ko-
ruyunuz. Anormal yol koflullar›nda
araç h›z› mutlaka düflürülmelidir.
Afla€›da s›ralanan koflullarda, ABS
fren sistemi (Elektronik Stabilite
Kontrol Sistemi) olan araçlar›n du-
rufl mesafesi, bu sistem olmayan
araçlardan daha uzun olabilir:
Bu koflullar alt›nda, araç h›z›
düflürülerek kullan›lmal›d›r:
• Kaba, çak›ll› veya karla kapl› yol-

lar.
• Lastik zinciri tak›lm›fl halde.
• Yol yüzeyinin çukurlu ve engebe-

li oldu€u yollarda.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
ABS (veya ESP) fren sistemi bulu-
nan araçlarda emniyet özellikleri,
yüksek h›zda veya viraj esnas›nda
denenmemelidir. Bu, sizi ve di€er
araçlar› tehlikeye sokar .
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] NOT
Motor çal›flt›ktan sonra araç hareket etm-
eye bafllad›€›nda motor bölümünden bir
klik sesi duyulabilir. Bu durum normaldir
ve ABS fren sisteminin normal çal›flmakta
oldu€unu gösterir.

• ABS ile bile, arac›n›z›n yeterli durma
mesafesine ihtiyac› vard›r. Daima önü-
nüzdeki araçla aran›zda emniyetli bir
mesafe bulundurunuz. 

• Dönüfllerde daima yavafllay›n›z. ABS,
afl›r› h›zdan kaynaklanan kazalar› ön-
leyemez.

• Gevflek ve dengesiz yol zeminlerinde
ABS’nin çal›flmas›, normal fren sistem-
ine sahip araçlarda oldu€undan daha
uzun bir durma mesafesi gerektirebilir.

] NOT
Boflalm›fl bir akü nedeniyle arac›n›z› tak-
viye ile çal›flt›r›rsan›z, motor çok düzgün
çal›flmayabilir ve ayn› zamanda ABS uyar›
›fl›€› yanabilir. Bu, düflük akü voltaj› ne-
deniyle olur. ABS’nizde ar›za oldu€u an-
lam›na gelmez.
• Frenleri pompalamay›n›z!
• Yola ç›kmadan önce akünüzü flarj etti-

riniz.

W-78

DİKKAT
• E€er ABS uyar› ›fl›€› yan›yor ve

sönmüyorsa, ABS’de bir sorun
olabilir. Ancak, bu durumda, nor-
mal frenleriniz normal flekilde çal›-
fl›r.

• ABS uyar› ›fl›€›, kontak ON duru-
muna getirildikten sonra yaklafl›k
3 saniye boyunca yanar. Bu sü-
rede, ABS kendi kendisini kontrol
eder ve her fley normalse ›fl›k sö-
ner. Ifl›k sönmüyorsa, ABS’nizde
bir sorun olabilir. Mümkün olan en
k›sa süre içinde HYUNDAI yetkili
servisine başvurmanızı öneririz.

DİKKAT
• Çekiflin iyi olmad›€› bir yolda, ör-

ne€in buzlanm›fl yolda, sürerken
ve devaml› fren yaparken, ABS
sürekli olarak devrede kal›r ve
ABS uyar› ›fl›€› yanabilir. Arac›n›-
z› güvenli bir yere çekip motoru
durdurunuz.

• Motoru yeniden çal›flt›r›n›z. E€er
ABS uyar› ›fl›€› sönmüflse, ABS
sisteminiz normaldir. Aksi halde,
ABS’nizde bir sorun olabilir.
Mümkün olan en k›sa süre içinde
HYUNDAI yetkili servisine başvur-
manızı öneririz.
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Elektronik Denge Kontrolü (ESC)
(Varsa)
Elektronik Denge Kontrolü (ESC) viraj-
lardaki manevralar esnas›nda arac› den-
gelemek amac›yla tasarlanm›flt›r. ESC di-
reksiyonu nereye k›rd›€›n›z› ve arac›n
gerçekte nereye gitti€ini kontrol etmek-
tedir.

ESC arac› dengelemek için her tekerleğe
farkl› fren uygular ve motor yönetim sis-
temi ile birlikte çal›fl›r.

Elektronik Denge Kontrolü Sistemi (ESC)
olumsuz koflullar alt›nda sürücünün araç
kontrolunu sürdürmesine yard›mc› olmak
amac›yla tasarlanm›flt›r. Güvenli sürüfl
uygulamalar›n›n yerini tutmaz. H›z, yol
koflullar› ve sürücünün tepkileri gibi fak-
törlerin hepsi, araç hakimiyetinin kaybol-
mas›n›n önlenmesinde ESC’nin yarar
sa€lay›p sa€layamamas›n› etkileyebil-
mektedir. Virajlar› makul h›zlarda alma,
yeterli bir güvenlik pay› b›rakma ve arac›
sürme sorumlulu€u hala sürücüdedir.
Tekerlekleri kilitleyecek flartlarda frene
basarsan›z, frenlerden bir “tik-tik’’ sesi du-
yars›n›z veya fren pedal›nda bununla ilgili
bir his alg›lars›n›z. Bu normaldir ve ESC’-
nizin devrede oldu€unu gösterir.

] NOT
Motor çal›flt›ktan sonra araç hareket etm-
eye bafllad›€›nda motor bölümünden bir
klik sesi duyulabilir. Bu durumlar normal-
dir ve Elektronik Denge Kontrolü Sistemi-
nin normal çal›flmakta oldu€unu gösterir.

UYARI
Asla yol flartlar›na göre çok h›zl›
sürmeyiniz ve dönüfllerde acele et-
meyiniz. Elektronik denge kontrolü
(ESC) kazalar› önlemez. Dönüfllerde
afl›r› h›z, ani manevralar ve ›slak ze-
minlerde kayma yine de ciddi kaza-
larla sonuçlanabilir. Sadece emni-
yetli ve dikkatli bir sürücü, arac›n
çekifli kaybetmesine neden olan
manevralar› engelleyerek kazalar›
önleyebilir. Arac›n›zda ESP bulunsa
bile, duruma uygun emniyetli h›zda
sürmek de dahil, tüm normal sürüfl
önlemlerine daima uyunuz..

OPB052008

OPB052020

n A Tipi

n B Tipi
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E070501AUN-EE

ESC’nin çal›flmas›
ESC ON (AÇIK) durumu

• Kontak ON konumuna getiril-
di€inde, ESC ve ESC OFF
(KAPALI) gösterge ›fl›klar›
yaklafl›k 3 saniye süresince
yanar, sonra ESC duruma ge-
lir.

• ESC’yi kapatmak için, kon-
ta€› ON konumuna getirdikten
en az yar›m saniye sonra
ESC OFF dü€mesine bas›n›z
(ESC OFF göstergesi yana-
cakt›r). ESC’yi açmak için,
ESC OFF tufluna bas›n›z
(ESC OFF gösterge ›fl›€› sö-
ner).

• Motoru çal›flt›r›rken, hafif bir
t›k sesi duyabilirsiniz. Bu oto-
matik sistem kontrolü yapan
ESC’nin sesidir ve bir prob-
lem oldu€unu göstermez.

Çal›fl›rken

ESC devredeyken, ESC gös-
terge ›fl›€› yan›p söner.
• Elektronik stabilite kontrolü

uygun flekilde çal›flt›€› zaman,
araçta hafif titreflimler hissede-
bilirsiniz. Bu frenleme etkisinin
bir sonucudur ve herhangi bir
anormal durum olmad›€›n›
gösterir.

• Çamur veya kaygan yol üze-
rinde hareket halinde gaz pe-
dal›na bas›lmas›, motor dev-
rinin (devir/dakika) artmas› ile
sonuçlanmayabilir.

E070502APB

ESC’nin kapat›lmas›
ESC KAPALI durumu

• ESC’yi devreden ç›kartmak
için, ESC OFF tufluna bas›n›z
(ESC OFF gösterge ›fl›€›
yanar).

• ESC kapal›yken kontak
LOCK konumuna getirilirse,
ESC kapal› kal›r. Motor yeni-
den çal›flt›r›l›nca, ESC oto-
matik olarak yeniden aç›l›r.

-
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E070503APB

Gösterge ›fl›€›
Kontak ON konumuna getirildi€inde, gös-
terge ›fl›€› yanar ve sonra, ESC sistemi
normal çal›fl›yorsa söner.
ESC çal›flt›€› zaman ESC gösterge ›fl›€›
yan›p söner veya ESC ar›zal› oldu€unda
›fl›k devaml› yanar.
ESC sistemi tufl ile kapat›l›rsa, ESC OFF
gösterge ›fl›€› yanar.

E070504AUN-EE

ESC OFF kullan›m›
Sürerken

• Mümkün oldu€u zamanlarda gündelik
sürüfllerde ESC’yi aç›k tutmak iyi bir
fikirdir.

• Sürüfl esnas›nda ESC’yi kapatmak
için, düz bir yol zeminindeyken ESC
OFF tufluna bas›n›z.

ESC devredeyken (ESC gösterge ›fl›€›
yan›p sönerken) asla ESC OFF tufluna
basmay›n›z.
ESC devredeyken ESC kapat›l›rsa, araç
kontrol d›fl›na ç›kabilir.

] NOT
• Araç bir dinamometreye ba€l›yken,

ESC’nin kapal› oldu€undan emin olunuz
(ESC OFF ›fl›€› yanar). E€er ESC aç›k
b›rak›l›rsa, araç h›z›n›n artmas›n› engel-
leyebilir ve yanl›fl teflhis konulmas›na
neden olabilir.

• ESC’yi kapatmak ABS veya fren siste-
minin çal›flmas›n› etkilemez.

DİKKAT
Ayn› anda de€iflik lastiklerle veya
farkl› ebatlarda jantlar ile arac›n
sürülmesi ESC sisteminde ar›zaya
neden olabilir. Lastikleri yenilerken
hepsinin orijinal lastikleriniz ile ayn›
büyüklükte olmas›na dikkat ediniz.

UYARI
Elektronik Denge Kontrolü sadece
bir sürüfl yard›m›d›r; dönüfllerde,
karl› veya buzlu yollarda yavaflla-
yarak emniyetli sürüfl için gerekli
önlemleri al›n›z. ESC gösterge ›fl›€›
yan›p sönerken veya yol zemini
kayganken yavafl sürün ve h›zlan-
maya kalk›flmay›n›z.

n ESC gösterge ›fl›€›

n ESC OFF gösterge ›fl›€›
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Araç denge yönetimi (VSM)
(varsa)
Bir araç kaygan bir yolda giderken veya
bir araç frenleme sırasında sağ ve sol te-
kerlekler arasında sürtünme katsayısın-
da değişiklikler algılarsa, bu sistem araç
dengesine ve direksiyon kumandasına
ilave artışlar sağlar.

VSM’nin çalışması
VSM çalışırken:
• ESC (Elektronik Denge (Kontrolü (     )

ışığı yanıp sönecektir.
Direksiyon simidi kumanda edilebilir.

Araç denge yönetimi uygun şekilde ça-
lıştığı zaman, araçta hafif titreşimler his-
sedebilirsiniz. Bu frenleme etkisinin bir
sonucudur ve herhangi bir anormal bir
durumu göstermez.

VSM aşağıdaki durumlarda 
düzgün çalışmaz:

• Eğimli ya da yokuş tarzı sıra yolda sü-
rüş,

• Geriye doğru sürüş,
• ESC OFF gösterge ışığı (     ) gösterge

üzerinde yanık kalacaktır.
• EPS (Elektronik Hidrolik Direksiyon)

gösterge ışığı gösterge üzerinde yanık
kalacaktır.

VSM’nin kapatılması
ESC’yi kapatmak için, ESC OFF tuşuna
basarsanız, VSM’de iptal edilecektir ve
ESC OFF gösterge ışığı (     ) sönecektir.
VSM’yi açmak için, tuş üzerine yeniden
basın. ESC OFF göstergesi sönecektir.

Arıza göstergesi
ESC KAPALI tuşuna basarak VSM’nin
çalışmasını iptal etmeseniz bile, VSM
devreden çıkabilir. Bu durum, EPS
(Elektronik Hidrolik Direksiyon) Sistemin-
de veya VSM sisteminde bir yerde bir arı-
zanın olduğunu gösterir. ESC gösterge
ışığı (    ) veya EPS uyarı ışığı yanık kalır-
sa, kontrol için Hyundai yetkili servisinize
başvurmalı ve sistemi kontrol ettirmeli-
siniz.

] NOT
• VSM sistemi, virajlarda yaklaşık 15

km/sa. hızın üzerinde çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.

• VSM sistemi, bir araç split-mu tipi bir
yolda giderken frene basıldığında, yak-
laşık 30 km/sa. hızın üzerinde çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Split-mu tip yol-
da, farklı sürtünme kuvvetlerine sahip
yüzeyler vardır.

UYARI
ESC devredeyken asla ESC OFF tu-
fluna basmay›n›z. 
ESC devredeyken ESC kapat›l›rsa,
araç kontrolden ç›kabilir.
Sürüfl esnas›nda ESC’yi kapatmak
için, düz bir yol zeminindeyken
ESC OFF tufluna bas›n›z.
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E070600APB

‹yi Frenleme Önerileri
• Arac› hareket ettirmeden önce, el freni-

nin indirilmifl ve el freni gösterge ›fl›€›-
n›n sönmüfl oldu€undan emin olunuz.

• Su birikintisi üzerinden geçilmesi, fren-
lerin ›slanmas›na yol açabilir. Frenler,
araç y›kand›€›nda da ›slanabilir. Islak
frenler tehlike yaratabilir. Frenler ›slak
oldu€unda, araç kolay durdurulamaz.
Islanm›fl frenler arac›n bir tarafa çek-
mesine neden olabilir.
Frenleri kurutmak için, frenleme hare-
keti normal seviyeye gelene kadar bir
kaç kere frenlere bas›n›z ve bu arada
arac›n hakimiyetini kaybetmemeye ça-
l›fl›n›z. Frenleme performansı normal
seviyeye gelmiyorsa, aracı en kısa za-
manda durdurmanızı ve kontrol için
HYUNDAI yetkili servisine başvurma-
nızı öneririz.

• Yokufl afla€› inerken vitesi hiçbir za-
man bofla almay›n›z. Bu son derece
tehlikelidir. Araç sürekli vitese tak›l› kul-
lan›lmal›, frenlere basarak araç h›z›
düflürülmeli, bir küçük vitese tak›larak
motor freninin arac›n›z› kontrollü bir
h›zda tutmas› sa€lanmal›d›r.

• Frenlere “sürekli” basmay›n›z. Araç sü-
rerken aya€›n›z› fren pedal›nda tutar-
san›z, frenler afl›r› ›s›nabilir ve etkin-
li€ini kaybeder. Bu ayr›ca fren parçala-
r›n›n afl›nmas›n› da art›r›r.

UYARI
• Ne zaman araçtan ç›karsan›z ve-

ya ne zaman arac› park ederse-
niz, daima el frenini olabildi€ince
yukar› çekiniz ve arac›n vitesini
(P) park konumuna getiriniz. El
freni tam olarak kavramazsa, araç
kontrolsüz bir flekilde hareket
edebilir ve siz ve baflkalar› yarala-
nabilirsiniz.

• Arac›n istemeden hareket etmesi-
ni ve içindekilerin veya yayalar›n
yaralanmas›n› önlemek için, park
edildi€inde tüm araçlar›n el fren-
leri tam olarak çekilmelidir.

UYARI
• Araç Denge Yönetimi, güvenli sü-

rüş uygulamalarının yerine geç-
mez. Ancak sadece bir ilave
fonksiyondur. Öndeki araca olan
mesafeyi ve hızı kontrol etme so-
rumluluğu her zaman için sürü-
cüye aittir. Otomobilinizi sürer-
ken direksiyonu sıkıca tutunuz.

• Aracınız, VSM sistemine sahip ol-
sa bile, sürücünün niyetine göre
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sert hava ve kaygan yol yüzey-
lerinde araç kullanmak da dahil,
tüm şartlarda emniyetli hızda nor-
mal sürüş önlemlerinin hepsine
daima uyunuz.

• Aynı anda değişik lastiklerle veya
farklı ebatlarda jantlar ile aracın
sürülmesi VSM sisteminde arıza-
ya neden olabilir. Lastikleri yenil-
erken hepsinin orijinal lastikle-
riniz ile aynı büyüklükte olmasına
dikkat ediniz.
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• Sürüfl s›ras›nda bir lastik patlarsa, ha-
fifçe frene bas›nız ve yavafllarken arac›
düz konumda tutunuz. Yeterince ya-
vafllad›ktan sonra, arac›n›z› yol kenar›-
na çekerek güvenli bir yerde tutunuz.

• Arac›n›zda otomatik flanz›man varsa,
arac›n›z›n öne do€ru kaymamas›na
dikkat ediniz. Arac›n sürüklenmesini
önlemek için, arac›n›z› durdurdu€u-
nuzda, frene s›k›ca bas›n›z.

• Yokuflta arac›n›z› park ederken dikkatli
olunuz. El frenini s›k›ca çekiniz ve vites
kolunu P (otomatik flanz›man) veya bir-
inci veya geri vitese (düz flanz›man) ta-
k›n›z. Arac›n›z yokufl afla€› bak›yorsa,
arac›n kaymas›n› önlemek için, direksi-
yonu kald›r›m taraf›na k›r›n›z. Arac›n›z
bay›r afla€› bak›yorsa, arac›n kendi
kendine hareket etmesini önlemek için,
direksiyonu kald›r›m›n karfl› taraf›na k›-
r›n›z. Yol kenar›nda bir kald›r›m olma-
d›€›nda veya arac›n hareketini önle-
mek için koflullar›n gerektirmesi duru-
munda, tekerleklerin alt›na takoz yer-
lefltiriniz.

• Baz› koflullar alt›nda, el freni çekili du-
rumda donabilir. Bu duruma genellikle
arka frenlerin çevresinde veya yak›nla-
r›nda kar veya buzlanma varsa veya
arka frenler ›slanm›flsa karfl›lafl›l›r. El
freninin donma tehlikesi olursa, arac›n
hareket etmemesi için ilk önce el freni-
ni geçici olarak çekiniz ve vites kolunu
P (otomatik) konumuna veya birinci
vitese veya geri vitese (düz flanz›man)
tak›n ve arka tekerleklere takoz yerlefl-
tiriniz. Daha sonra el frenini indiriniz.

• Arac› yokuflta gaz pedal›n› kullanarak
tutmay›n›z. Bu durum flanz›man›n afl›r›
›s›nmas›na yol açar. Sadece fren pe-
dal›n› veya el frenini kullan›n›z.
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H›z sabitleyici kontrol sistemi, gaz peda-
l›na basmak zorunda kalmadan arac› sa-
bit bir h›zda seyredecek flekilde program-
laman›z› sa€lar.
Bu sistem, yaklafl›k 40 km/sa. h›z›n üze-
rinde çal›flacak flekilde tasarlanm›flt›r.

] NOT
Normal h›z sabitleyici çal›flmas› s›ras›nda,
fren pedal›na bas›ld›ktan sonra SET dü€-
mesi etkinlefltirilir veya devreden ç›kart›-
l›rsa, h›z sabitleyici kontrolü yaklafl›k 3 sn.
sonra uyar›l›r. Bu gecikme normaldir.

CRUISE (HIZ SABİTLEYİCİ) KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)

UYARI
• H›z sabitleyici kontrolü aç›k b›ra-

k›l›rsa (gösterge panelindeki
CRUISE gösterge ›fl›€› yanar), h›z
sabitleyici kontrolü kazayla dev-
reye sokulabilir. ‹stemeden bir
h›z ayarlamay› engellemek için,
h›z sabitleyici kontrolünü kulla-
n›lmad›€› zamanlarda kapal› tutu-
nuz (CRUISE gösterge ›fl›€› sö-
ner).

• H›z sabitleyici kontrol sistemini
sadece iyi havalarda, aç›k karay-
ollar›nda seyahat ederken kulla-
n›n›z.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
• Arac›n sürekli sabit bir h›zda tu-

tulmas›n›n güvenli olmad›€›, ör-
ne€in yo€un ve de€iflen bir trafik-
te veya kaygan (ya€murlu, buzlu
veya kar kapl›) veya rüzgarl› veya
%6 e€imin üzerinde bay›r yukar›
veya afla€› giderken seyir kontrol
kullanmay›n›z.

• H›z sabitleyici kontrol sistemini
kullan›l›rken, sürüfl koflullar›na
özellikle dikkat ediniz.

DİKKAT
Düz flanz›manl› araçlarda h›z sabit-
leyici ile sürüfl halinde, debriyaja
basmadan vitesi bofla almay›n›z.
Aksi taktirde motor afl›r› devir ya-
par. Böyle oldu€unda, debriyaj pe-
dal›na bas›nız ya da h›z sabitleyici
ON/OFF dü€mesini serbest b›rak›-
n›z.
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H›z sabitleyici h›z›n› ayarlamak
için:
1. Sistemi açmak için, direksiyon üzerin-

deki CRUISE ON-OFF dü€mesine ba-
s›nız. Gösterge panelindeki "CRUISE"
gösterge lambas› yanacakt›r.

2. 40 km/sa. üzerinde olmas› gereken,
istenen h›z seviyesine ç›k›n›z.

] NOT - Düz fianz›man (varsa)
Düz vitesli araçlar için, motoru çal›flt›r-
d›ktan sonra h›z sabitleyiciyi ayarlamak
üzere, fren pedal›na en az bir kere bas-
mal›s›n›z.

3. SET tufluna bas›n›z ve istenilen h›za
gelince b›rak›n›z. Gösterge panelinde-
ki SET gösterge lambas› yanacakt›r.
Ayn› anda gaz pedal›n› da b›rak›n›z.
‹stenilen h›z otomatik olarak muhafaza
edilir.

Araç dik bir yokuflta yavafllayabilir veya
yokufl afla€› giderken h›zlanabilir.

Ayarlanan h›z sabitleyici kontrol
h›z›n› art›rmak için:
fiu prosedürlerden birisini izleyiniz:
• RES+ dü€mesine bas›n›z ve öyle tutu-

nuz. Arac›n›z h›zlanacakt›r. ‹stedi€iniz
h›zda dü€meyi serbest b›rak›n›z.

• RES+ dü€mesine bas›n›z ve bas›l› tu-
tunuz. Bu flekilde çal›fl›rken RES/+
dü€mesine her bast›€›n›zda cruise h›-
z› Dizel motor için 2.0 km/sa. artacak-
t›r.

OPB051021 OPB051022OPB051023
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H›z sabitleyici h›z›n› azaltmak
için:
fiu prosedürlerden birisini izleyiniz:
• SET dü€mesine bas›n›z ve öyle tutu-

nuz. Arac›n›z kademeli olarak yavafl-
lar. Muhafaza etmek istedi€iniz h›zda
dü€meyi serbest b›rak›n›z.

• SET dü€mesine bas›n›z ve öyle tutu-
nuz. Bu flekilde çal›fl›rken SET dü€-
mesine her bast›€›n›zda cruise h›z›
dizel motor için 2.0 km/sa. azalacakt›r.

H›z sabitleyici kontrolü aç›kken
geçici olarak h›zlanmak için:
H›z sabitleyici kontrolü aç›kken geçici
olarak h›zlanmak isterseniz, gaz pedal›-
na bas›n›z. Artan h›z, h›z sabitleyici kont-
rolünün çal›flmas›na etki etmez veya
ayarlanan h›z› de€ifltirmez.
Ayarlanan h›za geri dönmek için, aya€›-
n›z› gaz pedal›ndan çekiniz.

H›z sabitleyici kontrolünü 
devreden ç›kartmak için,
afla€›dakilerden birisini yap›n›z:
• Fren pedal›na bas›n›z.
• Düz flanz›manl› araçta debriyaj pedal›-

na bas›n›z.
• Otomatik vitesi N (Bofl) konumuna ge-

tiriniz.
• Direksiyonun üzerindeki CANCEL (‹P-

TAL) dü€mesine bas›n›z.
• Araç h›z›n› bellek h›z›ndan 20 km/sa.

afla€› düflürünüz.
• Araç h›z›n› yaklafl›k 40 km/sa. seviye-

sinden daha afla€› düflürünüz.

OPB051020OPB051021
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Bu eylemlerden herhangi birisi h›z sabit-
leyici kontrol çal›flmas›n› iptal eder (gös-
terge panelindeki SET gösterge ›fl›€› sö-
ner), fakat sistemi kapatmaz. H›z sabitle-
yici kontrolünü tekrar çal›flt›rmak isterse-
niz, direksiyon üzerindeki RES+ dü€me-
sine bas›n›z. Daha önce ayarlam›fl ol-
du€unuz h›za geri dönersiniz.

Yaklafl›k 40 km/s üzerinde h›z
sabitleyicinin h›z›na geri dönmek
için:
CRUISE ON-OFF dü€mesinden baflka
bir yöntem kullan›lm›fl ve sistem hâlâ
aç›ksa, RES/+ dü€mesine bas›ld›€›nda
en son ayarlanm›fl olan h›za otomatik
olarak geri dönülür.
Ancak arac›n h›z› yaklafl›k 40 km/sa. al-
t›na düflmüflse, ayarlanan h›za geri dö-
nülmez.

H›z sabitleyici kontrolünü 
kapatmak için, afla€›dakilerden
birisini yap›n:
• CRUISE ON-OFF dü€mesine bas›n›z

(gösterge panelindeki CRUISE göster-
ge ›fl›€› söner).

• Konta€› kapat›nız.
Bu eylemlerin ikisi de h›z sabitleyici kont-
rol çal›flmas›n› iptal eder. H›z sabitleyici
kontrolünü tekrar çal›flt›rmak istiyorsan›z,
önceki sayfadaki “H›z sabitleyici kontrol
h›z›n› ayarlama” bölümünde verilen
ad›mlar› tekrarlay›n›z.

OPB051022
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Belirli bir h›z›n üzerinde sürmeyi isteme-
di€iniz zaman, h›z s›n›r›n› ayarlayabilir-
siniz. Önceden ayarlanm›fl h›z s›n›r›n›n
üzerinde sürerseniz, arac›n h›z› s›n›r da-
hiline gelinceye kadar uyar› sistemi devr-
eye girer (ayarlanan h›z s›n›r› yan›p sö-
ner ve sesli alarm duyulur).

] NOT
H›z s›n›r› kontrol sistemi devrede iken, h›z
sabitleyici kumanda sistemi devreye soku-
lamaz.

H›z s›n›r›n› ayarlamak için:
1. Sistemi açmak için, direksiyon üzerin-

deki h›z limiti ON-OFF dü€mesine ba-
s›n›z. Gösterge panelindeki h›z limiti
gösterge lambas› yanacakt›r.

2. SET tufluna bas›n›z.
3. RES+ veya SET tufluna bas›n›z ve is-

tenilen h›za gelince b›rak›n›z.
RES+ veya SET- tufluna bas›n›z ve
öyle tutunuz. H›z durumu 5 km/sa. ola-
rak artar veya azal›r.
Ayarlanan h›z s›n›r› gösterge pane-
linde gösterilir.

HIZ L‹M‹T‹ KONTROL S‹STEM‹ (VARSA)

OPB051024 OPB051025
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Önceden ayarlanm›fl h›z s›n›r›n›n üzerin-
de sürmek isterseniz, gaz pedal›na yak-
lafl›k %50’den daha az basarsan›z, ara-
c›n h›z› h›z s›n›r› dahilinde kal›r.
Ancak gaz pedal›na yaklafl›k %70’ten da-
ha fazla basarsan›z, h›z s›n›r›n›n üzerin-
de sürebilirsiniz. O zaman ayarlanm›fl h›z
s›n›r› yan›p söner ve arac›n h›z› s›n›r da-
hiline gelinceye kadar uyar› sistemi dev-
reye girer.

H›z limiti kontrolünü kapatmak
için, afla€›dakilerden birisini
yap›n›z:
• H›z s›n›r› ON-OFF svicine tekrar bas›-

n›z.
• H›z sabitleyici ON-OFF svicine bas›nız

(h›z sabitleyici svicine basarsan›z, h›z
sabitleyici sistem devreye girer).

‹PTAL svicine tekrar basars›z, ayarlan-
m›fl h›z s›n›r› iptal edilir, ancak sistem
devreden ç›kmaz. H›z limitini s›f›rlamak
isterseniz, istenen h›z için direksiyon
üzerindeki RES+ veya SET- tufluna ba-
s›n›z.

OPB051026
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E100000APB

Arac›n›z›n yak›t ekonomisi esas olarak
sürüfl fleklinize, arac› nerede ve ne za-
man kulland›€›n›za ba€l›d›r.
Bu faktörlerin her birisi bir litre yak›tla kaç
kilometre yapabilece€inizi etkiler. Arac›-
n›z› mümkün oldu€u kadar ekonomik kul-
lanmak için, yak›t ve tamir masraflar›nda
tasarruf sa€layan afla€›daki sürüfl öneri-
lerine uyunuz:
• Arac›n›z› yavaflca sürünüz. Yavafl ya-

vafl h›zlan›n›z. “Ani kalk›fl” veya tam
gazda vites de€ifltirme yapmay›nız ve
sabit bir h›zda gidiniz. ‹ki trafik ›fl›€›
aras›nda h›zlanmay›n›z. Gereksiz h›z
de€iflimlerini engellemek için, araç
h›z›n›z› trafik h›z›na göre ayarlamay›
deneyiniz. Önünüzdeki araçla güvenli
bir mesafede kalarak gereksiz frenle-
me yapmay›n›z. Bu, ayn› zamanda
frenlerinizin afl›nmas›n› önler. Normal
h›zlarda gidiniz.

• Arac›n›z› normal bir h›zda sürünüz. Ne
kadar h›zl› araç kullan›rsan›z, arac›n›z
o kadar çok benzin yakar. Normal bir
h›zda araç kullan›lmas›, özellikle otoy-
olda, yak›t tüketimini düflürmenin en
etkin yöntemlerinin bafl›nda gelir.

• Fren veya debriyaj pedal›na “sürekli”
basmay›n›z. Bu, yak›t tüketiminin art-
mas›na ve bu parçalarda afl›nman›n
daha çok olmas›na yol açar. Ayr›ca,
fren pedal›na bas›l› araç kulland›€›-
n›zda, frenler ›s›n›r ve etkileri kaybolur
ve bu nedenle de daha ciddi sonuçlar-
la karfl›laflabilirsiniz.

• Lastiklerinize özen gösteriniz. Sürekli
önerilen bas›nçta olmalar›n› sa€lay›-
n›z. Yetersiz veya afl›r› lastik bas›nc›,
gereksiz lastik afl›nmas›na yol açabilir.
Lastik bas›nçlar›n› en az ayda bir kon-
trol ediniz.

• Rot-balans ayar›n›n do€ru olmas›n›
sa€lay›n›z. Arac›n lastiklerinin kald›r›-
ma çarpmas› veya bozuk yolda arac›n
h›zl› bir flekilde kullan›lmas›, arac›n ön
düzen ayarlar›n›n bozulmas›na sebep
olur. Ön düzenin bozuk olmas›, lastik-
lerin çabuk afl›nmas›na ve daha fazla
yak›t tüketimine yol açar ve di€er
sorunlara neden olabilir.

• Arac›n›z› sürekli bak›ml› tutunuz. Daha
iyi yak›t ekonomisi ve düflük bak›m ma-
liyeti aç›s›ndan, arac›n›za Bölüm 7’de
verilen bak›m program›na uygun olarak
bak›m yapt›r›n›z. Güç koflullar alt›nda
araç kullan›yorsan›z, daha s›k periyo-
dik bak›m gerekecektir (Ayr›nt›lar için
Bölüm 7’ye bak›n›z).

• Arac›n›z› temiz tutunuz. Azami verim
için, HYUNDAI’niz temiz olmal› ve ok-
sitleyici maddelerden uzak tutulmal›d›r.
Özellikle çamur, pislik, buz, vs. araç
alt›nda birikmemelidir. Bu, arac›n›z›
gereksiz flekilde a€›rlaflt›r›r ve yak›t
tüketiminin artmas›na ve oksitlenmenin
h›zlanmas›na yol açar.

• Az yükle seyahat ediniz. Arac›n›zda
gereksiz a€›rl›klar tafl›may›n›z. Gerek-
siz yükler arac›n yak›t ekonomisini
olumsuz yönde etkiler.

• Motoru gere€inden uzun süre rölantide
çal›flt›rmay›n›z. Bekliyorsan›z (ve tra-
fikte de€ilseniz), motorunuzu kapat›nız
ve harekete haz›r oldu€unuzda çal›flt›-
r›n›z.

• Arac›n›z›n uzun süre ›s›t›lmas› gerek-
medi€ini unutmay›n›z. Motor çal›flt›k-
tan sonra, vitese takmadan önce, mo-
torun 10 ila 20 saniye çal›flmas›n› bek-
leyiniz. Ancak çok so€uk havalarda,
motorunuzun normalden daha uzun
süre çal›flt›rarak hafifçe ›s›t›n›z.

• Motoru “bo€may›n›z” veya “afl›r› devir”
yapmay›n›z. Yüksek bir viteste düflük
bir h›zla seyretmek motoru bo€ar. Böy-
le bir durumda vitesi küçültünüz. Afl›r›
devir, arac›n›z›n zorlanmas› anlam›na
gelmektedir. Bu durum, viteslerde öne-
rilen h›zlarda seyretmek sureti ile en-
gellenebilir.

EKONOM‹K KULLANIM
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• Kliman›z› tasarruflu olarak kullan›nız.
Klima sistemi motor taraf›ndan çal›flt›-
r›ld›€› için, klima kullan›ld›€› zamanlar-
da yak›t sarfiyat› artar.

• Yüksek h›zlarda camlar› açmak yak›t
ekonomisini azaltabilir.

• Önden ve yandan gelen rüzgarlarda
yak›t sarfiyat› daha fazla olur. Bu kay-
b›n bir bölümünü önlemek için, bu flart-
larda sürerken h›z›n›z› azalt›n›z.

Arac› iyi durumda tutmak hem ekonomi,
hem de emniyet için önemlidir. Bu neden-
le, sisteme sadece HYUNDAI yetkili ser-
visi tarafından müdahale edilmesini öne-
ririz.

UYARI - Motorun hareket
halinde durmas›

Yokufl afla€› giderken ve arac›n ha-
reket halinde oldu€u herhangi bir
zamanda motoru asla kapatmay›-
n›z. Motor çal›flmadığı zaman hidro-
lik direksiyon ve güç frenleri düz-
gün çal›flmaz. Bunun yerine, moto-
ru çal›flt›rmaya devam ediniz ve
motor freni etkisi için uygun daha
küçük bir vitese geçiniz. Ayr›ca, sü-
rüfl esnas›nda konta€› kapatmak
direksiyonun kilitlenmesine ve cid-
di yaralanma veya ölüme neden
olabilir.
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Riskli sürüfl koflullar›  
Su, kar, buz, çamur, kum veya benzeri
riskli sürüfl koflullar› karfl›laflt›€›n›zda,
afla€›daki önerileri uygulay›n›z:
• Dikkatli sürün ve frenleme için daha

çok mesafe b›rak›n›z.
• Ani frenlemeden ve direksiyon ani

olarak k›rmaktan kaç›n›n›z.
• ABS olmayan araçlarda fren yaparken,

araç duruncaya kadar fren pedal›n›
hafif bir yukar›-afla€› hareketiyle pom-
palay›n›z.

• Kara, çamura veya kuma saplan›rsa-
n›z, ikinci vitesi kullan›n›z. Çekifl teker-
leklerinin patinaj yapmas›n› önlemek
için yavaflça h›zlan›n›z.

• Buz, kar veya çamura sapland›€›n›zda
çekifl sa€lamas› için çekifl tekerlekle-
rinin alt›nda kum, kaya tuzu kullan›n›z,
zincir tak›n veya di€er kaymayan bir
malzeme kullan›n›z.

E110200AEN

Arac› sallama
Kar, kum veya çamurdan kurtarmak için
arac› sallamak (ileri geri hareket ettir-
mek) gerekiyorsa, önce ön tekerleklerin
etraf›ndaki alan› temizlemek için direksi-
yonu sa€a ve sola çeviriniz. Sonra, oto-
matik flanz›manl› araçlarda vitesi R (G-
eri) ile herhangi bir ileri vites aras›nda ile-
ri-geri de€ifltiriniz. Motoru devirli çal›flt›r-
may›n›z ve tekerleklerin mümkün oldu€u
kadar az patinaj yapmas›n› sa€lay›n›z.
Birkaç denemeden sonra hâlâ kurtula-
mad›ysan›z, motorun afl›r› hararet yap-
mas›n› ve flanz›mana hasar gelmesini
önlemek için arac› çektiriniz.

] NOT
Araç çekilecekse, ESC sistemi (varsa) KA-
PATILMALIDIR.

ÖZEL SÜRÜfi KOfiULLARI

UYARI - Vites küçültme
Kaygan zeminlerde sürüfl esnas›nda
otomatik vitesi küçültmek kazaya ne-
den olabilir. Tekerlek h›z›nda ani de-
€iflme, tekerleklerin k›zaklanmas›na
neden olabilir. Kaygan zeminlerde vi-
tes küçültürken dikkatli olunuz.

UYARI - ABS
ABS donan›ml› bir araçta fren pe-
dal›n› pompalamay›n›z.

DİKKAT
Arac› uzun süre sallamak motorun
afl›r› hararet yapmas›na, flanz›ma-
n›n ar›zalanmas›na veya hasar gör-
mesine ve lastik hasar›na neden
olabilir.

UYARI - Patinaj yapan
lastikler

Tekerleklere, özellikle 56 km/s. üze-
rindeki h›zlarda patinaj yapt›rmay›-
nız. Araç dururken yüksek devirler-
de tekerleklere patinaj yapt›rmak,
lastiklerin afl›r› ›s›nmas›na ve hasar
görerek etraftaki kiflilerin yaralan-
mas›na neden olabilir.

UYARI
Arac›n›z karda, çamurda, kumda
vs. batarsa veya tak›l›rsa, arac› bu
durumdan kurtarmak için ileri ve
geri hareket ettirebilirsiniz. Arac›n›-
z›n etraf›nda insan veya nesneler
varken, böyle bir fleye teflebbüs et-
meyiniz. Arac›n bu ileri geri hare-
keti s›ras›nda, araç tak›ld›€› yerden
aniden ileri veya geri hareket ede-
bilir ve yak›ndaki insanlar› yarala-
yabilir veya nesnelere hasar vere-
bilir.
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E110300AUN

Düzgün viraj alma
Viraj al›rken, özellikle yol yüzeyi ›slak ol-
du€unda fren yapmaktan veya vites
de€ifltirmekten kaç›n›n›z. ‹deal olan, vira-
jlar› düflük h›zla dönmektir. Bu önerilene
uyarsan›z, lastik afl›nmalar› en aza indi-
rilebilir.

E110400AUN

Gece sürüşü
Gece sürüflü, gündüze göre daha fazla
rizikolu oldu€u için, hat›rlanmas› gereken
baz› önemli noktalar flunlard›r:
• Gece görmek, özellikle cadde ›fl›klar›-

n›n bulunmad›€› bölgelerde, daha zor
olabilece€i için, yavafl kullan›n›z ve
di€er araçlarla aran›zda daha fazla
mesafe b›rak›n›z.

• Di€er araçlar›n farlar›ndan gelen yan-
s›may› azaltmak için aynalar›n›z› ayar-
lay›n›z.

• Farlar›n›z› temiz ve, otomatik far ayar›
olmayan araçlarda, düzgünce ayarlan-
m›fl tutunuz. Kirli veya biçimsiz ayar-
lanm›fl farlar gece görmeyi daha da
zorlaflt›r›r.

• Karfl›dan gelen araçlar›n farlar›na do€-
rudan bakmay›n›z. Geçici olarak kör-
leflebilirsiniz ve gözünüzün karanl›€a
tekrar al›flmas› uzun saniyeler sürebilir.

OUN056051 OCM053010
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Ya€murda sürüfl
Ya€mur ve ›slak yollar, özellikle kaygan
zeminler için haz›rl›kl› de€ilseniz, sürüflü
tehlikeli hale getirebilir. Ya€murda araç
kullan›rken göz önünde tutman›z gere-
ken birkaç nokta:
• Sa€anak ya€mur görmeyi zorlaflt›r›r ve

arac›n›z› durdurmak için gerekli mesa-
feyi artt›r›r, o nedenle yavafllay›n›z.

• Cam sileceklerinizi iyi durumda tutu-
nuz. Camda çizik veya silinmemifl alan
b›rakmaya bafllad›klar› zaman silecek
lastiklerinizi de€ifltiriniz.

• Lastikleriniz iyi durumda de€ilse, kay-
gan zeminde ani bir durufl kaymaya ve
olas› bir kazaya neden olabilir. Lastik-
lerinizin iyi durumda oldu€undan emin
olunuz.

• Baflkalar›n›n sizi görmelerini kolay-
laflt›rmak için farlar›n›z› yak›n›z. 

• Genifl su birikintilerinden çok h›zl› geç-
mek frenlerinizi etkileyebilir. Su birikin-
tisinden geçmek zorundaysan›z, yavafl
geçmeye çal›fl›n›z.

• Frenlerinizin ›slanm›fl olabilece€ini dü-
flünüyorsan›z, frenler normale dönünc-
eye kadar, sürerken hafifçe frene ba-
s›n›z.

E110600AUN

Su taflk›n› olan alanlarda sürüfl
Su taflk›n› olan yerlerden, su seviyesinin
tekerlek göbe€inin alt›ndan daha alçak
oldu€undan emin olmad›kça, geçmeyi-
niz. Herhangi bir sudan geçerken yavafl
sürünüz. Fren performans› etkilenmifl
olabilece€i için, yeterli durma mesafesi
b›rak›n›z.
Sudan geçtikten sonra, araç yavaflça ha-
reket ederken frene hafifçe basarak fren-
leri kurutunuz.   

E110700AHM

Otobanda sürüfl
Lastikler
Lastik hava bas›nc›n› teknik özelliklerde
belirtilen seviyeye ayarlay›n›z. Yetersiz
lastik bas›nc› afl›r› ›s›nma ve muhteme-
len lastiklerin ar›za yapmas›na yol açar.
Afl›nm›fl ve hasar görmüfl lastikleri kul-
lanmaktan kaç›n›n›z, çekifl sorunu veya
lasti€in patlamas› ile karfl›laflabilirsiniz.

] NOT
Lastikler üzerinde belirtilen azami hava ba-
s›nç de€erini aflmay›n›z.

1VQA3003 1VQA1004
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Yak›t, motor so€utma suyu ve 
motor ya€›
Yüksek h›zla sürüfl s›ras›nda, flehir için-
deki sürüfle nazaran daha fazla yak›t tü-
ketilir. Motor so€utma suyu ve motor
ya€›n› kontrol etmeyi unutmay›n›z.

Tahrik kay›fl›
Gevflek veya hasar görmüfl tahrik kay›fl›,
motoru afl›r› ›s›tabilir.

UYARI
• Havas› düflük veya fazla lastikler

araç hakimiyetinin kaybolmas›na
ve ani lastik patlamalar› da kaza-
lara, yaralanmalara ve hatta
ölümlere neden olabilir. Yola ç›k-
madan önce mutlaka lastik hava-
lar›n›n uygun oldu€unu kontrol
ediniz. Do€ru lastik hava bas›nç-
lar› için, Bölüm 8’deki “Lastikler
ve Jantlar”a bak›n›z. 

• Lastik diflleri kalmam›fl veya ye-
tersiz lastiklerle araç kullanmak
tehlikelidir. Afl›nm›fl lastikler araç
hakimiyetinin kaybolmas›na, çar-
p›flmalara, yaralanmalara ve hatta
ölüme neden olabilir. Afl›nm›fl
lastikler mümkün olan en k›sa sü-
rede de€ifltirilmeli ve sürüflte es-
nas›nda asla kullan›lmamal›d›r.
Arac›n›zla yola ç›kmadan önce
mutlaka lastik difllerini kontrol
ediniz. Daha fazla bilgi ve lastik
difl limitleri için, Bölüm 7’deki
“Lastikler ve Jantlar” konusuna
bak›n›z.
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E120000ASA

K›fl mevsiminde hava koflullar› daha faz-
la afl›nma ve di€er sorunlar› beraberinde
getirir. K›fl›n sürüfl s›ras›nda, bu sorunlar›
asgariye indirmek için afla€›da verilmek-
te olan önerileri yerine getirmelisiniz:

E120100AUN

Karl› veya buzlu yol koflullar›
Arac›n›z› karla kapl› bir yolda sürmek
için, kar lastikleri veya zincir takman›z
gerekebilir. Kar lastikleri gerekti€inde, ori-
jinal lastikle ayn› ebat ve tipte lastik seçil-
mesi gereklidir. Aksi taktirde arac›n›z›n
güvenli€i olumsuz yönde etkilenebilir. Bu-
nunla birlikte, h›z yapma, ani h›zlanma,
ani frene basma ve virajlara h›zla girme
potansiyel olarak tehlikeli hareketlerdir.

Yavafllama s›ras›nda mümkün oldu€u
kadar motor freni kullan›lmal›d›r. Karl›
veya buzlu yollarda ani fren yap›lmas›
arac›n kaymas›na neden olur. Arac›n›z
ve önünüzde giden araç aras›nda yeterli
mesafeyi korumal›s›n›z. Ayn› zamanda,
frenlere yavaflça bas›nız. Lastiklere zin-
cir tak›lmas›n›n sürüfl gücünü artt›raca€›
ancak yana savrulmalar› önlemeyece€i
unutulmamal›d›r.

] NOT
Zincir kullan›lmas› baz› bölgelerde yasak-
t›r. Zincir takmadan önce, yasal bir engel
olmad›€›ndan emin olunuz.

E120101AUN

Kar lastikleri
E€er arac›n›za kar lastikleri takarsan›z,
bunlar›n orijinal lastiklerle ayn› ebatta ve
yük aral›€›nda radyal lastikler olmas›na
dikkat ediniz. Arac›n›z›n gidiflini tüm hava
koflullar›nda dengelemek için kar lastik-
lerini dört tekerle€e de tak›n›z. Kar lastik-
lerinin kuru yollarda sa€lad›€› çekiflin
arac›n›z›n orijinal lastikleri kadar yüksek
olmayabilece€ini unutmay›n›z. Yollar bofl
bile olsa dikkatli sürmelisiniz. Lastik sat›-
c›s›ndan azami h›z önerilerini ö€reniniz.

Çivili lastikleri, bunlar›n kullan›m›yla ilgili
olas› s›n›rlamalar için yerel, devlet ve be-
lediye yönetmeliklerini kontrol etmeden
arac›n›za takmay›n›z.

KIfi MEVS‹M‹NDE SÜRÜfi

UYARI - Kar lasti€i ebad›
Kar lastikleri, arac›n orijinal lastik-
leri ile ayn› ebatta ve tipte olmal›d›r.
Aksi halde, arac›n›z›n emniyeti ve
sürüflü olumsuz yönde etkilenebi-
lir.

1VQA3005
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E120102ASA

Zincirler
Radyal lastiklerin yanaklar› daha ince ol-
du€undan, baz› tip kar zincirlerinin tak›l-
mas› bunlara hasar verebilir. Bu nedenle,
zincir yerine kar lastiklerinin kullan›lmas›
önerilir. Alüminyum alafl›m jantl› araçlara
zincir takmay›n; zincir jantlara hasar ve-
rebilir. E€er kar zinciri kullanmak zorun-
daysan›z, kal›nl›€› 15 mm’den az olan tel
tipi zincirleri kullan›n›z. Uygun olmayan
zincir nedeniyle arac›n›za gelecek olan
bir hasar araç üreticisinin garantisi d›fl›n-
dad›r.
Zincirleri sadece ön tekerlekleri tak›n›z.

Zincirin tak›lmas›

Zincir takarken, üreticinin talimat›n› izle-
yiniz ve mümkün oldu€u kadar s›k› tak›-
n›z. Zincir tak›l› lastiklerle yavafl sürü-
nüz. E€er zincirlerin gövdeye veya flasiye
temas etti€ini duyarsan›z, durup zincirleri
s›k›laflt›r›n›z. Hâlâ temas ediyorsa, bu
geçene kadar yavafllay›n›z. Temizlenmifl
yola ç›kar ç›kmaz zincirleri ç›kart›n›z.

DİKKAT
• Kar zincirlerinin lastiklerinize uy-

gun tip ve ebatta oldu€undan
emin olunuz. Yanl›fl kar zincirleri
arac›n gövdesine ve süspansi-
yona hasar verebilir ve bu hasar
araç üreticisinin garantisi kapsa-
m›nda olmayabilir. Ayr›ca, kar
zinciri ba€lama kancalar› arac›n
unsurlar›na temas ederek hasar
görebilir ve zincirin lastikten ç›k-
mas›na neden olabilir. Kar zincir-
lerinin SAE “S” s›n›f› belgeli ol-
mas›na dikkat ediniz. 

• Zincirin emniyetli tak›ld›€›ndan
emin olmak için, daima yaklafl›k
0,5 – 1 km gittikten sonra zincir-
leri kontrol ediniz. E€er gevflekse,
zincirleri s›k›laflt›r›nız veya
yeniden tak›n›z.

UYARI 
- Zincirlerin tak›lmas›

Kar zinciri takarken arac› trafikten
uzak, düz bir yere park ediniz. Ara-
c›n flaflörlerini yak›n›z ve e€er var-
sa üçgen acil durum iflaretini arac›n
arka taraf›na koyunuz. Kar zincir-
lerini takmadan önce, daima arac› P
(Park) konumuna getiriniz, el freni-
ni çekiniz ve motoru kapat›n›z

1JBA4068
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E120200AUN

Yüksek kaliteli etilen glikol
so€utucu kullan›lmas›
HYUNDAI’niz, size so€utma sisteminde
yüksek kaliteli etilen glikol ile birlikte tes-
lim edilmektedir. Arac›n›zda yaln›z bu tip
etilen glikol içeren so€utucu kullan›lmal›-
d›r. Çünkü bu flekilde so€utma suyu
içinde oksitlenme ve donma önlenmekte
ve devridaim pompas› ya€lanmaktad›r.
Bölüm 7'de verilen bak›m program›na uy-
gun olarak de€ifltirilmeli veya eksik ta-
mamlanmal›d›r. K›fl aylar›nda bölgenizde
olas› hava s›cakl›klar› için uygun olup
olmad›€›n› anlamak üzere so€utucunuzu
kontrol ettiriniz.

E120300AEN

Akü ve kablolar›n kontrolü
K›fl mevsimi, aküye ilave yük getirir. Akü
ve kablolar› Bölüm 7'de tan›mlanan fle-
kilde gözle kontrol ediniz. Sistemin,
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiril-
mesini öneririz.

E120400APB

Gerekiyorsa “k›fl” ya€› kullan›m›
Baz› iklimlerde, so€uk havalarda düflük
viskoziteli “k›fl” ya€› kullan›lmas› öneril-
mektedir. Kullanacağınız yağın cinsini bil-
miyorsanız, bir HYUNDAI yetkili servisine
danışmanızı öneririz.

E120500AUN

Buji ve ateflleme sisteminin 
kontrolü
Bölüm 7'de anlat›lan flekilde bujileri kont-
rol ediniz ve gerekti€inde de€ifltiriniz. Ay-
r›ca, ateflleme kablolar› ve parçalar›n›
kontrol ederek bunlar›n herhangi bir fle-
kilde çatlamam›fl veya afl›nmam›fl oldu-
€undan emin olunuz.

DİKKAT
• Yanl›fl ebatta veya yanl›fl tak›lm›fl

zincirler arac›n›z›n fren balatala-
r›na, süspansiyonuna, gövdesine
ve tekerleklerine hasar verebilir. 

• Zincirlerin araca vurdu€unu duy-
du€unuzda durup zincirleri s›k›-
laflt›r›n›z.

UYARI - Lastik zincirleri
• Zincir kullan›m› arac›n idaresini

olumsuz yönde etkileyebilir.
• 30 km/sa. veya zincir üreticisinin

önerdi€i h›z limitini, hangisi daha
düflükse, geçmeyiniz.

• Dikkatli sürünüz ve tümsekleri,
çukurlar›, keskin dönüflleri ve
arac› z›platacak di€er yol riskleri-
ni önleyiniz.

• Keskin dönüflleri ve tekerlek kilit-
leyen frenleri önleyiniz
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E120600AUN

Kilitlerin donmaya karfl› 
korunmas›
Kilitlerin donmaya karfl› korunmas› için,
kilit delikleri içine onaylanm›fl buz çözücü
s›v› veya gliserin püskürtünüz. Kilitlerin
içi buzlanm›flsa, onaylanm›fl buz giderici
püskürterek buzu çözünüz. Kilit iç k›s-
m›ndan donmuflsa, ›s›t›lm›fl kontak
anahtar› ile buzu çözebilirsiniz. Is›t›lm›fl
kontak anahtar›n› tutarken elinizi yakma-
maya dikkat ediniz.

E120700AFD

Cam y›kama  sisteminde 
onaylanm›fl antifriz kullan›lmas›
Cam y›kay›c› sistemin içindeki suyu don-
maya karfl› korumak için, kab›n üzerinde-
ki talimata uygun bir onaylanm›fl cam
y›kay›c› antifriz s›v›s› ilave ediniz. Cam
y›kay›c› antifriz HYUNDAI yetkili servisi-
nizden temin edilebilir. Motor so€utma
suyu veya bir baflka antifriz kullanma-
y›n›z, bunlar araç boyas›na zarar vere-
bilir.

E120800APB

El freni donmas›n›n önlenmesi
Baz› koflullar alt›nda, el freni çekili du-
rumda donabilir. Bu duruma genellikle
arka frenlerin çevresinde veya yak›nlar›n-
da kar veya buzlanma varsa veya arka
frenler ›slanm›flsa karfl›lafl›l›r. El freninin
donma tehlikesi olursa, arac›n hareket
etmemesi için ilk önce el frenini geçici
olarak çekin ve vites kolunu P (otomatik)
konumuna veya birinci vitese veya geri
vitese (düz flanz›man) tak›n›z ve arka
tekerleklere takoz yerlefltiriniz. Daha
sonra el frenini indiriniz.

E120900AUN

Araç alt›nda buz ve 
kar birikmesinin önlenmesi
Baz› koflullarda, araç alt›nda çamurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert k›fl koflullar›nda araç kullan›rken
böyle bir durumla karfl›lafl›labilir; bu
nedenle arac›n›z›n alt›n› arada bir kontrol
ederek ön tekerleklerin rahat hareket
etmekte ve yürüyen aksamlar›n›n engel-
lenmemifl oldu€undan emin olunuz.

E121000ASA

Acil donan›mlar›n bulundurulmas›
Hava koflullar›n›n fliddetine ba€l› olarak,
uygun acil donan›m bulundurmal›s›n›z.
Bu gibi ekipmanlar aras›nda, lastik zincir-
leri, çekme halat› veya zincirleri, el feneri,
iflaret fiflekleri, kum, havlu, akü-flarj
kablolar›, buz kaz›y›c›, eldivenler, tulum,
örtü, battaniye, vs. yer al›r.
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E140000APB

Arac›n›zla römork çekmeyi düflünüyorsa-
n›z, ilk olarak bununla ilgili yasal koflullar›
bulundu€unuz yerdeki Trafik yetkilile-
rinden ö€reniniz.
Bu konuda römork, araç veya bir baflka
tip araç çekme veya çekme için gerekli
aparatlar ile ilgili yürürlükteki yasalar bir-
birinden fark› olabilmektedir. HYUNDAI
yetkili servisine danışmanızı öneririz.

] NOT - Avrupa için
• Arka akslar üzerinde teknik olarak izin

verilen azami yük %15’i aflmamal›d›r ve
araç için izin verilen azami yüklü durum
%10’u veya 100 kg’›, hangisi önce gelir-
se aflmamal›d›r. Bu durumda, M1 s›n›-
f›ndaki bir araç için 100 km/saatlik h›z›
ve N1 s›n›f›ndaki bir araç için 80
km/saatlik h›z› aflmay›n›z.

• M1 s›n›f›ndaki bir araç bir römorku çe-
kiyorsa, römork kaplin sistemine gelen
ilave yük, lasti€in azami yük de€erlerini
aflabilir, ancak %15’i geçemez. Bu du-
rumda, 100 km/saat de€erini aflmay›n›z
ve lastik hava bas›nc›n› en az 0.2 bar
artt›r›n›z.

Arac›n›z bir römork çekebilir. Arac›n›z›n
römork çekme kapasitesini belirlemek
için, bu bölümde daha ilerideki “Römor-
kun a€›rl›€›” bilgilerini okumal›s›n›z. 

Römork çekmenin, arac›n›z› tek bafl›na
kullanmaktan farkl› oldu€unu unutmay›-
n›z. Römork çekmek, arac›n idaresinde,
dayan›kl›l›€›nda ve yak›t ekonomisinde
de€ifliklik demektir. Baflar›l› ve emniyetli
römork çekme do€ru ekipmanlar gerek-
tirir ve bunlar do€ru kullan›lmal›d›r. 

Bu bölüm testlerle kan›tlanm›fl birçok
önemli römork çekme ipuçlar› ve emniyet
kurallar›n› içerir. Bunlar›n birço€u sizin ve
yolcular›n›z›n emniyeti için önemlidir. Lüt-
fen bir römork çekmeden önce bu bö-
lümü dikkatle okuyunuz.

Motor, dingil, tekerlek tak›m› ve lastikler
gibi yük çekme unsurlar›, eklenen a€›rl›k
yüzünden daha çok çal›flmaya zorlan›r-
lar. Motorun göreceli olarak daha yüksek
devirlerde ve daha fazla a€›rl›k alt›nda
çal›flmas› gerekir. Bu ilave yük, daha faz-
la ›s› üretir. Römork da rüzgar direncine
hat›r› say›l›r bir katk›da bulunarak çekme
gereksinimlerini art›r›r.

RÖMORK ÇEKME (AVRUPA ‹Ç‹N)

DİKKAT
Römorku biçimsiz flekilde çekmek
arac›n›za hasar verebilir ve garanti-
nizin kapsam›nda olmayan pahal›
tamirlere neden olabilir. Bir römor-
ku do€ru flekilde çekmek için, bu
bölümdeki tavsiyelere uyunuz.

UYARI - Römork çekilmesi
Do€ru ekipman› kullanmazsan›z ve
biçimsiz sürerseniz, römork çeker-
ken araç hakimiyetini kaybedebi-
lirsiniz. Örne€in, e€er römork çok
a€›rsa, frenler iyi çal›flmayabilir –
hatta hiç çal›flmayabilir. Siz ve yol-
cular›n›z ciddi veya ölümcül flekilde
yaralanabilirsiniz. Römorku, ancak
bu bölümdeki tüm ad›mlar› eksiksiz
yerine getirdi€inizde çekiniz.

UYARI - A€›rl›k 
s›n›rlamalar›

Çekmeden önce, toplam römork a€›rl›-
€›n›n, brüt birleflik a€›rl›€›n, brüt araç
a€›rl›€›n›n, brüt dingil a€›rl›€›n›n ve rö-
mork king pin yükünün hepsinin s›n›rlar
içinde oldu€undan emin olunuz.
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E140100AEN

Ba€lant› parçalar›
Do€ru ba€lant› ekipman›na sahip olmak
önemlidir. Yan rüzgarlar, yan›n›zdan ge-
çen büyük kamyonlar ve bozuk zeminli
yollar neden do€ru ba€lant›ya ihtiyac›n›z
oldu€unu gösteren birkaç sebeptir. ‹zlen-
mesi gereken baz› kurallar:
• Bir römork ba€lant›s› için arac›n›z›n

gövdesinde herhangi bir delik açmak
zorunda kalacak m›s›n›z? Gerekiyor-
sa, sonradan römorku b›rakt›€›n›zda
bu delikleri kapatt›€›n›zdan emin olu-
nuz.

• E€er bu delikleri kapatmazsan›z, eg-
zozdan gelen öldürücü karbon monok-
sit (CO) ve ayr›ca kir ve su arac›n›z›n
içine girebilir.

• Arac›n›z›n tamponlar› römork ba€lant›-
s›na uygun de€ildir. Tamponlar›n›za
kiral›k veya di€er tampon-tipi ba€lant›
parçalar› takmay›n›z. Sadece arac›n
flasesine tak›lan ba€lant› parçalar› kul-
lan›n›z.

• HYUNDAI çeki kancas› HYUNDAI yet-
kili servisinde mevcuttur.

OPB039052
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E140200AUN

Emniyet Zincirleri
Arac›n›zla römork aras›na daima zincir
takmal›s›n›z. Emniyet zincirlerini römor-
kun king pininin alt›ndan geçiriniz Böy-
lece king pin ba€lant› parças›ndan ayr›-
l›rsa yola düflmez.
Emniyet zincirleri hakk›nda kullanma tali-
mat› ba€lant› parças› üreticisi veya rö-
mork üreticisi taraf›ndan verilmifl olabilir.
Emniyet zincirlerini ba€lamak için üreti-
cinin önerilerine uyunuz. Daima römorku-
nuzla birlikte dönebilmenize yetecek
kadar serbestlik b›rak›n›z. Emniyet zincir-
lerinin yere sürtünmesine asla izin ver-
meyiniz.  

E140300AUN

Römork frenleri
Römorkunuzda bir frenleme sistemi var-
sa, bunun yerel yönetmeliklere uygun
oldu€unu ve düzgün flekilde tak›lm›fl ve
çal›flmakta oldu€undan emin olunuz.
E€er römorkunuz, römork frenleri yüklen-
meden azami römork a€›rl›€›n› geçiyor-
sa, bu durumda kendi frenleri olmas› ve
bunlar›n yeterli olmas› gerekir. Römork
frenleri için talimat› mutlaka okuyup uy-
gulay›n›z, böylece onlar› düzgün flekilde
takabilir, ayarlayabilir ve bak›m›n› yapa-
bilirsiniz.
• Arac›n›z›n fren sistemi ile ba€lant› yap-

may›n›z.

E140400ASA

Römorkla sürüfl
Bir römork çekmek belirli bir deneyim ge-
rektirir. Yola ç›kmadan önce, römorkunu-
zu tan›mal›s›n›z. Arac› römorkun ek yü-
küyle idare etme ve frenleme hissine
kendinizi al›flt›r›n›z. Kullanmakta oldu€u-
nuz arac›n art›k çok daha uzun oldu€unu
ve arac›n›z›n tek bafl›nayken oldu€u ka-
dar kolay tepki vermedi€ini daima akl›-
n›zda tutunuz.
Yola ç›kmadan önce, römork ba€lant›s›n›
ve platformunu, emniyet zincirlerini, elek-
trik ba€lant›s›n›, ›fl›klar›n›, lastiklerini ve
ayna ayarlar›n› kontrol ediniz. Römorkta
otomatik frenler varsa, arac›n›z› hareket
ettiriniz ve römork hareket ederken rö-
mork fren kontrol kolunu çekerek frenle-
rin tutmakta oldu€unu kontrol ediniz. Bu
ayn› zamanda elektrik ba€lant›lar›n›n da
kontrolünü sa€lar.
Sürüfl s›ras›nda, arada bir römork içinde-
ki yüklerin sa€lam oldu€unu ve lambalar
ile römork içindeki di€er lambalar›n nor-
mal çal›flmakta oldu€unu kontrol ediniz.

E140401AUN

Takip mesafesi
Önünüzdeki araçla aran›zda, arac›n›z›
römorksuz kullan›rken b›rakt›€›n›z›n en
az iki kat› mesafe b›rak›n›z. Bu, ani fren
veya dönüfl yapmak gereken durumlar›
önlemenize yard›m eder.

UYARI - Römork frenleri
Fren sistemini do€ru flekilde kur-
du€unuzdan kesinlikle emin olma-
dan, römorku kendi frenleri ile kul-
lanmay›n›z. Bu ifl için deneyimli,
yetkin bir römork servisi kullan›n›z.   



Aracınızı sürerken

565

E140402AUN

Sollama 
Römork çekerken daha uzun bir sollama
mesafesine ihtiyac›n›z olur. Ve, artm›fl
olan araç uzunlu€u nedeniyle, fleridinize
dönmeden önce geçti€iniz arac›n çok da-
ha ilerisine gitmeniz gerekir.   

E140403AUN

Geri gitme 
Direksiyonun alt k›sm›n› bir elinizle tutun.
Römorku sola hareket ettirmek için elinizi
sola do€ru hareket ettiriniz. Römorku sa-
€a hareket ettirmek için elinizi sa€a do€-
ru hareket ettiriniz. Geriye daima çok ya-
vafl gidiniz ve mümkünse birisinin size k›-
lavuzluk etmesini sa€lay›n›z.   

E140404AUN

Dönüfl yapma 
Bir römorkla dönece€iniz zaman, normal-
den daha genifl dönünüz. Bunu yaparsa-
n›z römorkunuz yumuflak banketlere ç›k-
maz, kald›r›mlara, trafik levhalar›na,
a€açlara veya baflka nesnelere çarpmaz.
Sars›nt›l› veya ani manevralardan kaç›n›-
n›z. Oldukça önceden sinyal veriniz.   

E140405AFD

Römork çekerken sinyal lambalar›
Bir römork çekerken, arac›n›zda farkl›
sinyal lambalar› ve ilave tesisat olmal›d›r.
Gösterge panelinizdeki yeflil oklar bir dö-
nüfl veya flerit de€ifltirme sinyali verdi€i-
nizde yan›p söner. Do€ru ba€land›€›nda,
römork sinyalleri de yan›p sönerek di€er
sürücülere dönece€inizi veya flerit de€ifl-
tirece€inizi bildirir.
Gösterge panelinizdeki yeflil oklar dönüfl-
lerde, römorkun ampulleri yanm›fl bile ol-
sa, yan›p söner. Böylece, arkan›zdaki sü-
rücüler sinyalinizi görmedikleri halde, siz
gördüklerini zannedebilirsiniz. Arada bir
römork ampullerinin çal›fl›p çal›flmad›€›n›
kontrol etmek önemlidir. Ayr›ca, kablolar›
her söktü€ünüzde ve yeniden takt›€›n›z-
da da ›fl›klar› kontrol etmelisiniz.
Römork ayd›nlatma sistemini do€rudan
araç ayd›nlatma sistemine ba€lamay›n›z.
Sadece onaylanm›fl bir römork kablo do-
nan›m› kullan›n›z.
HYUNDAI yetkili servisi kablo donan›m›-
n› takman›za yard›mc› olabilir.

E140406APB

E€imlerde sürme
Uzun veya dik bir e€imden afla€› inmeye
bafllamadan önce h›z›n›z› azalt›n ve
daha küçük bir vitese geçiniz. E€er vites
küçültmezseniz, frenlerinizi çok fazla kul-
lanmak zorunda kal›rs›n›z, böylece fren-
ler ›s›n›r ve düzgün çal›flmaz.
Yukar› do€ru uzun bir e€imde motorun
ve flanz›man›n afl›r› ›s›nmas›n› önlemek
için, vites küçültünüz ve h›z›n›z› 70 km/s.
civar›na düflürünüz.
E€er römorkunuz, römork frenleri yüklen-
meden azami römork a€›rl›€›n› geçiyorsa
ve arac›n›z otomatik flanz›manl›ysa,
römorku çekerken D (‹leri) konumunda
sürmelisiniz.
Römorku çekerken arac›n›z› D (‹leri) ko-
numunda sürmek flanz›man›n ›s›nmas›n›
önler ve ömrünü uzat›r.

UYARI 
Onaylanm›fl bir römork kablo dona-
n›m› kullanmamak arac›n›z›n elek-
trik sisteminin hasar görmesine ve/
veya yaralanman›za neden olabilir. 
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E140407APA

Yokufllarda park etme 
Genel olarak, römork ba€l› arac›n›z› yo-
kuflta park etmemelisiniz. E€er yokufl
afla€› kaymaya bafllarlarsa, insanlar cid-
di veya ölümcül flekilde yaralanabilir ve
hem arac›n›z hem de römork hasar göre-
bilir.   

Ancak, römorkunuzu yokuflta park etmek
zorundaysan›z, flu flekilde yap›n›z:
1. Frene bas›n ama vitese takmay›n›z.
2. Birisinin römork tekerleklerinin alt›na

takoz koymas›n› sa€lay›n›z.
3. Tekerlek takozlar› yerine konduktan

sonra, takozlar yükü emene kadar
frenleri b›rak›n›z.

4. Tekrar frene bas›nız. El frenini çekiniz
ve vitesi düz flanz›manl› araçta R (Ge-
riye), otomatik flanz›manl› araçta P
(Park) konumuna tak›n›z.

5. Frenleri b›rak›n›z.  

Yokufla park ettikten sonra 
hareket etmeye haz›r oldu€unuzda

1. Vites düz flanz›manl› araçta Boflta,
otomatik flanz›manl› araçta P (Park)
konumunda olarak frene bas›n ve freni
bas›l› tutarken:
• Motoru çal›flt›r›n›z;
• Vitesi geçiriniz ve
• El frenini indiriniz.

2. Aya€›n›z› yavaflça fren pedal›ndan
çekiniz.

3. Römork takozlardan kurtulana kadar
yavaflça hareket ediniz.

4. Durunuz ve birisinin takozlar› toplay›p
yerine yerlefltirmesini sa€lay›n›z.   

DİKKAT
• Yokufl yukar› römork çekerken

(%6’n›n üzerinde e€imli) motorun
afl›r› ›s›nmad›€›ndan emin olmak
için, hararet göstergesini izleyi-
niz. 

• Hararet göstergesi ibresi, kadran
üzerinde “130” (s›cak) bölgeye gi-
rerse, arac› sa€a çekiniz ve en
k›sa zamanda emniyetli biçimde
durunuz ve motorun so€umas›n›
bekleyiniz. Yeniden hareket et-
mek için motorun yeterince so€u-
mas›n› bekleyiniz.

• Motorun ve flanz›man›n afl›r› ›s›n-
ma olas›l›€›n› azaltmak için, seyir
h›z›n›z› römork a€›rl›€›na ve t›r-
manma e€imine göre belirleme-
lisiniz.

UYARI - Yokufllarda park
etme

Römork ba€l› arac›n›z› yokuflta
park etmek, e€er römork kurtulursa
ciddi yaralanma veya ölüme neden
olabilir.

UYARI - Park freni
El freni tam olarak çekilmemiflse
arac›n›zdan ç›kmak tehlikeli olabi-
lir.
E€er motoru çal›fl›r durumda b›rak-
t›ysan›z, araç aniden hareket ede-
bilir. Siz ve di€er kifliler ciddi veya
ölümcül flekilde yaralanabilirsiniz.
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E140500APB

Römork tak›l› arac›n›z›n bak›m  
Düzenli olarak römork çekti€inizde arac›-
n›z›n normalden daha s›k bak›ma ihtiyac›
olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken
önemli unsurlar motor ya€›, otomatik
flanz›man s›v›s›, dingil ya€› ve so€utma
sistemi s›v›s›d›r. S›kça kontrol edilmesi
gereken di€er önemli bir nokta frenlerin
durumudur. Bu unsurlar›n her birisi bu
k›lavuzda yer almaktad›r ve fihrist onlar›
kolayca bulman›za yard›mc› olur. E€er
römork çekiyorsan›z, yolculu€unuza bafl-
lamadan önce bu bölümleri gözden ge-
çirmek iyi bir fikirdir.
Römorkunuzun ve ba€lant› parças›n›n
da bak›mlar›n› yapmay› unutmay›n›z. Rö-
morkunuzla birlikte verilen bak›m prog-
ram›n› takip edin ve periyodik olarak kon-
trol ediniz. Tercihen, kontrolleri her gün
sürüfle bafllamadan önce yap›n›z. Ba€-
lant› parças›n›n tüm somun ve c›vata-
lar›n›n s›k›lm›fl olmas› çok önemlidir.

E140600APB

Bir römork çekmeye karar 
verirseniz
Bir römork çekmeye karar verirseniz, ba-
z› önemli noktalar flunlard›r:
• Savrulma kontrolü kullanmay› düflünü-

nüz. Savrulma kontrolü hakk›nda ba€-
lant› parças› sat›c›s›ndan bilgi alabi-
lirsiniz. 

• Motorun normal rodaj yapmas›n› sa€-
lamak için, arac›n›z› kullan›rken 2.000
km s›ras›nda römork çekmeyiniz. Bu
kural›n yerine getirilmemesi, ciddi mo-
tor veya flanz›man hasar›na yol aça-
bilir.

• Römork çekeceğiniz zaman, çekme
kiti, vb. ilave gereksinimler hakkında
HYUNDAI yetkili servisine danışmanızı
öneririz.

• Arac›n›z› sürekli olarak normal h›zlar-
da sürünüz (100 km/sa. seviyesinin
alt›nda).

• Uzun bir yokufl ç›karken 70 km/sa. ve-
ya belirtilen h›z›n, hangisi daha düflük-
se, üzerine ç›kmay›n›z.

• Tabloda a€›rl›kla ilgili önemli hususlar
bulunmaktad›r:

DİKKAT
• Römork kullan›m› nedeniyle a€›r-

laflan yük yüzünden, s›cak gün-
lerde veya yokufl ç›karken hararet
oluflabilir. E€er hararet gösterge-
si afl›r› hararet gösteriyorsa, kli-
may› kapat›nız ve emniyetli bir
yerde arac› durdurarak motoru
so€utunuz.

• Araç çekerken, flanz›man ya€›n›
daha s›k kontrol ediniz.

• Arac›n›zda klima yoksa, römork
çekerken motor performans›n›
artt›rmak için bir yo€uflturucu fan
takmal›s›n›z.
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E140601AHM

Römork a€›rl›€›
Bir römorkun maximum güvenli a€›rl›€›
nedir? Asla frenleri ile birlikte azami rö-
mork a€›rl›€›ndan daha a€›r olmamal›d›r.
Fakat bu bile çok a€›r olabilir.
Bu, römorkunuzu nas›l kullanmay› plan-
lad›€›n›za ba€l›d›r. Örne€in, h›z, yüksek-
lik, yol zeminleri, d›fl s›cakl›k ve arac›n›-
z›n hangi s›kl›kta römork çekece€i, hepsi
önemlidir. ‹deal römork a€›rl›€› ayn› za-
manda arac›n›zda bulunan herhangi bir
özel ekipmana da ba€l›d›r.

M/T : Düz flanz›man

A/T : Otomatik flanz›man

C190E01JM

Uç A€›rl›€›
Toplam Römork

A€›rl›€›

Motor

Madde

Benzinli Motor Dizel Motor

1.2 L
1.4 L

1.1L 1.4 L
M/T A/T

Maksimum
römork 
ağırlığı

kg

Fren Sistemi
olmadan 450 450 450 450 450

Fren Sistemi
ile 850 1000 800 800 1100 

Ba€lant› aparat› (kaplin) 
üzerindeki dikey statik 
izin verilen yük:

kg

50

Arka tekerlek merkezinden 
ba€lant› noktas›na 
önerilen mesafe

mm

730
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E140602ASA

Römork king pin a€›rl›€›
Herhangi bir römorkun king pin yükü, öl-
çülmesi önemli bir a€›rl›kt›r, çünkü arac›-
n›z›n toplam brüt araç a€›rl›€›n› (GVW)
etkiler. Bu a€›rl›k, arac›n bofl a€›rl›€›, için-
de tafl›d›€›n›z herhangi bir yük ve araca
binen yolcular›n a€›rl›klar›n› kapsar. Ve
e€er bir römork çekecekseniz, king pin
a€›rl›€›n› da Brüt Araç A€›rl›€›na (GVW)
eklemeniz gerekir, çünkü arac›n›z bu
a€›rl›€› da tafl›yacakt›r.

King pin a€›rl›€›, izin verilen azami rö-
mork king pin yükü limitleri içinde, toplam
yüklü römork a€›rl›€›n›n en çok %10’u
kadar olmal›d›r. Römorkunuzu yükledik-
ten sonra, a€›l›klar›n uygun oldu€unu
görmek için römorkunuzu ve king pini ay-
r› ayr› tartmal›s›n›z. E€er uygun de€iller-
se, römork içindeki baz› nesneleri hare-
ket ettirerek bunu düzeltebilirsiniz. 

UYARI - Römork
• Römork arkas›na ön taraf›ndan

daha fazla a€›rl›k yerlefltirmeyi-
niz. Ön taraf toplam römork a€›r-
l›€›n›n yaklafl›k %60’› kadar; arka
taraf toplam römork a€›rl›€›n›n
yaklafl›k %40’› kadar yüklenme-
lidir.

• Römorkun veya römork çekme
ekipman›n›n azami a€›rl›k limit-
lerini asla geçmeyiniz. Biçimsiz
yükleme arac›n›z›n hasar görmesi
ve/veya yaralanma ile sonuçlan-
abilir. A€›rl›klar› ve yükü ticari bir
kantarda veya kantar› bulunan bir
otoyol devriye karakolunda kont-
rol ediniz. 

• Biçimsiz yüklenmifl bir römork
araç hakimiyetinin kayb›na neden
olabilir.

C190E02JM

Brüt Aks A€›rl›€› Brüt Araç A€›rl›€›
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E160000AUN

Bu bölüm arac›n›z› ve/veya römorkunuzu
usulünce yüklemenize, yüklü arac›n›z›n
a€›rl›€›n›, römorklu veya römorksuz, ta-
sar›m kapasitelerinin içinde tutman›za
rehberlik eder. Arac›n›z› düzgün flekilde
yüklemek, tasar›m performans›ndan aza-
mi verim alman›z› sa€lar. Arac›n›z› yük-
lemeden önce, römorklu veya römork-
suz, arac›n›z›n a€›rl›k derecelerini arac›n
özelliklerinden ve uygunluk etiketinden
ö€reniniz:

E160100AUN

Baz bofl a€›rl›k
Arac›n tam dolu yak›t deposu ve tüm
standart ekipman› dahil a€›rl›€›d›r. Yolcu-
lar, yük veya iste€e ba€l› ekipman buna
dahil de€ildir.

E160200AUN

Araç bofl a€›rl›€›
Yeni arac›n›z› bayiden ald›€›n›z zamanki
a€›rl›€› art› herhangi bir sat›fl sonras› do-
nan›m› kapsayan a€›rl›kt›r.

E160300AUN

Yük a€›rl›€›
Bu rakam Baz Bofl A€›rl›€a ilave edilen,
yük ve iste€e ba€l› ekipman da dahil, tüm
a€›rl›klar› kapsar.

E160400AUN

GAW (Brüt aks derecesi a€›rl›€›)
Bu, araç bofl a€›rl›€› ve tüm yolcular da
dahil, her bir dingile (ön ve arka) yükle-
nen toplam a€›rl›kt›r.

E160500AUN

GAWR (Brüt aks derecesi a€›rl›€›)
Bu, tek bir aks›n (ön veya arka) tafl›yabi-
lece€i azami izin verilen a€›rl›kt›r. Bu ra-
kamlar uygunluk etiketinde gösterilmifltir. 
Her aksdaki toplam yük asla GAWR geç-
memelidir.

E160600AUN

GVW (Brüt araç a€›rl›€›)
Bu, baz bofl a€›rl›k art› fiili yük a€›rl›€› art›
yolculard›r. 

E160700AUN

GVWR (Brüt araç a€›rl›€› derecesi)
Bu, tam yüklü arac›n (tüm opsiyonlar,
ekipman yolcular ve kargo dahil) izin ve-
rilen azami a€›rl›€›d›r. GVWR de€eri, sü-
rücü (veya ön yolcu) kap› efli€inde bulu-
nan belgelendirme etiketinde gösterilir.

E160800AUN

Afl›r› yükleme

ARAÇ A⁄IRLI⁄I

UYARI - Araç A€›rl›€›
Arac›n›z›n brüt aks a€›rl›€› derecesi
(GAWR) ve brüt araç a€›rl›€› dere-
cesi (GVWR) sürücü (veya ön yol-
cu) kap›s›ndaki sertifikasyon etike-
tinde gösterilir. Bu dereceleri afl-
mak kazaya veya arac›n hasar gör-
mesine neden olabilir. Yükünüzün
a€›rl›€›n› her nesneyi (ve insanlar›)
araca koymadan önce tartarak he-
saplayabilirsiniz. Arac›n›z› afl›r›
yüklememeye dikkat ediniz. 
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YOL UYARISI

F010100AUN

Dörtlü flaflör sistemi  
Dörtlü flaflör, di€er sürücülere sizin arac›-
n›za yaklafl›rken, sollarken veya geçer-
ken afl›r› dikkatli olmalar› için bir uyar›
görevi yapar. 

Dörtlü flaflör acil tamirler yaparken veya
araç yol kenar›nda durdu€u zaman kul-
lan›lmal›d›r.
Kontak herhangi bir konumdayken flaflör
dü€mesine bas›n. Flaflör dü€mesi orta
konsol kumanda panelinde bulunur. Tüm
sinyal lambalar› ayn› anda yan›p söner.

• Dörtlü flaflör, arac›n›z hareket halinde
olsun veya olmas›n çal›fl›r.

• Dörtlü flaflör aç›kken dönüfl sinyalleri
çal›flmaz.

• Araç çekilirken dörtlü flaflörü dikkatli
kullanmak gerekir.  

F020100AUN

E€er kavflaklar veya geçifllerde motor
bay›l›yorsa
• E€er kavflaklar veya geçifllerde motor

bay›l›yorsa, vites kolunu N (Bofl) konu-
muna getiriniz ve arabay› emniyetli bir
alana itiniz. 

• E€er arac›n›z kontak kilit dü€mesi ile
donat›lmam›fl bir düz flanz›mana sa-
hipse, araç flanz›man› 2 (ikinci) veya 3
(üçüncü) vitese geçirdikten sonra deb-
riyaj pedal›na basmadan konta€› çevir-
erek ileriye hareket edebilir.

F020200APB

Arac› kullan›rken lasti€iniz 
patlad›ysa
Araç kullan›rken lastik patlad›€›nda:
1.Aya€›n›z› gaz pedal›ndan çekiniz ve

araç düz do€rultuda giderken kendi
kendine durmas›n› bekleyiniz. Ani fren
yapmay›n›z veya yolun sa€›na çekm-
eye çal›flmay›n, çünkü bu araç hakimi-
yetini kaybetmenize yol açabilir. Araç
yeterince yavafllad›€›nda, dikkatle
frenlere basarak yolun sa€›na çekiniz.
En k›sa zamanda yoldan ç›karak sa€-
lam, düz bir zemin üzerinde durunuz.
Otobanda iseniz iki trafik yolu aras›n-
daki orta alana park etmeyiniz.

ARAÇ AC‹L DURUMDA
HAREKET HAL‹NDEYKEN

OPB042058
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2. Arac›n›z durdu€unda, dörtlü flaflörleri
aç›n›z ve el frenini çekerek vites kolu-
nu P (otomatik flanz›man) veya vitesi
bofla (düz flanz›man) al›n›z.

3. Yolcular›n tümünü araçtan indiriniz.
Yolcular›n arac›n yola bakan taraf›nda
de€il, di€er tarafta durmalar›n› sa€lay›-
n›z.

4. Patlak bir lasti€i de€ifltirirken, bu bö-
lümde yer alan talimata uyunuz.

F020300APB

Sürüfl s›ras›nda motor bay›l›yor
1. Araç h›z›n›z› yavaflça azalt›n, arac›n›z›

düz do€rultuda sürünüz. Dikkatli bir
flekilde arac›n›z› sa€a çekerek güven-
li bir yere park ediniz.

2. Dörtlü flaflörleri aç›n›z.
3. Yeniden motoru çal›flt›rmay› deneyi-

niz. Aracınız çalışmıyorsa, HYUNDAI
yetkili servisinize başvurmanızı öneri-
riz.

F030100APB

Marfl basmazsa ya da motor çok
yavafl çal›fl›rsa
1. Arac›n›zda otomatik flanz›man varsa,

vites kolunun “N” (Bofl) veya “P” (Park)
konumunda ve el freninin çekilmifl ol-
du€undan emin olunuz.

2. Akü ba€lant›lar›n› kontrol ediniz ve te-
miz ve sa€lam oldu€undan emin olu-
nuz.

3. Araç ›fl›klar›n› aç›n›z. Marfla bast›€›-
n›zda ›fl›klar sönmeye yüz tutuyor ve-
ya sönüyorsa akü boflalm›fl demektir.

4. Marfl motoru ba€lant›lar›n› kontrol edi-
niz ve iyice ba€lanm›fl oldu€undan
emin olunuz.

5. Arac›n›z› iterek veya çekerek çal›flt›r-
maya kalk›flmay›n›z. "Akü takviyesi"
bölümüne bak›n›z.

F030200APB

Marfl bast›€› halde motor çal›flmazsa
1. Yak›t seviyesini kontrol ediniz.
2. Kontak anahtar› LOCK konumunda

iken, kontak, bobinler ve bujilerdeki
tüm soketleri kontrol ediniz. Ayr›lm›fl
veya gevflek ba€lant›lar› yerine tak›-
n›z.

3. Motor bölmesindeki yak›t hatlar›n›
kontrol ediniz.

4. Motorunuz hala çalışmıyorsa, HYUN-
DAI yetkili servisini aramanızı öneririz.

MOTOR ÇALIfiMIYORSA

UYARI
Motor çal›flmad›€›nda, iterek veya
çekerek çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
Bu çarp›flmaya veya bir baflka ha-
sara yol açabilir. Ayr›ca, itme veya
çekme ile çal›flma, katalitik konver-
törün afl›r› ›s›nmas›na ve bir yang›n
tehlikesine yol açabilir.



Acil durumda yap›lmas› gerekenler

46

AC‹L ÇALIfiTIRMA

F040000AUN

Kablolar› numara s›ras›na göre birlefltiri-
niz ve ters s›raya göre ay›r›n›z.

F040100AHM

Akü takviyesi
E€er yanl›fl yap›l›rsa, takviye ile çal›flt›r-
mak tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kendi-
nize zarar veya arac›n›za veya akünüze
hasar gelmesini önlemek için, takviye ile
çal›flt›rma prosedürünü izleyiniz. E€er
kuflkunuz varsa, arac›n›z› takviye ile ça-
l›flt›rma iflini yetkin bir teknisyene veya
araç çekme servisine b›rakman›z› kuv-
vetle öneririz.

DİKKAT
Sadece 12-volt takviye sistemi kul-
lan›n›z. 24-volt güç kayna€› (ister
seri ba€lanm›fl iki adet 12-volt akü,
ister 24-volt jeneratör seti) kullan-
makla 12-volt ile çal›flan marfl mo-
toruna, ateflleme sistemine ve di€er
elektrikli parçalara tamir edilemeye-
cek flekilde hasar verebilirsiniz.

UYARI - Akü
• Her türlü alev veya k›v›lc›m› akü-

den uzak tutunuz. Akü, alev veya
k›v›lc›ma maruz kal›rsa patlaya-
bilecek olan hidrojen gaz› ç›kar›r. 
Bu patlay›c› gaz›n aktif hale geçip
size ve arac›n›za zarar vermesini
engellemek için afla€›daki prose-
düre uyulmas› önemle tavsiye
edilir. Bu ifllemin uygulanmas›
konusunda tereddütünüz var ise,
HYUNDAI yetkili servisinden yar-
d›m al›n›z. Akülerde bulunan sül-
firik asit zehirli ve son derece ya-
n›c›d›r. Bu madde zehirli ve çok
oksitleyicidir. Akü takviyesi esna-
s›nda koruyucu gözlük tak›n ve
cildinize, giysilerinize ya da ara-
c›n›za asit s›çramamas›na dikkat
ediniz.

• E€er boflalm›fl akü donmuflsa ve-
ya elektrolit seviyesi düflükse,
arac› takviye ile çal›flt›rmaya kal-
k›flmay›nız; akü çatlayabilir veya
patlayabilir.

UYARI - Akü
Asla akünün elektrolit seviyesini
kontrol etmeye kalk›flmay›n›z. Çün-
kü bu akünün çatlamas›na veya
patlamas›na ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir

1VQA4001

Boflalm›fl akü

Takviye Kablolar›

Takviye akü

(-)

(+)

(+)
(-)
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F040101AFD

Akü takviyesi prosedürü 
1. Takviye aküsünün 12-volt ve eksi kut-

bunun topraklanm›fl oldu€undan emin
olunuz.

2. Takviye akü bir baflka araç üzerinde
bulunuyorsa, iki arac›n birbiri ile temas
etmedi€inden emin olunuz.

3. Gereksiz tüm elektrikli aksesuarlar›
kapat›n›z.

4. Takviye kablolar›n› tam olarak flekilde-
ki s›rayla ba€lay›n›z. ‹lk önce takviye
kablolar›n›n birinin ucunu boflalm›fl
akünün (1) pozitif terminaline, di€er
ucunu ise takviye akü pozitif termi-
naline (2) ba€lay›n›z.

Di€er takviye kablosunun bir ucunu
takviye aküsünün (3) eksi kutbuna
ba€lay›n›z, sonra di€er ucu aküden (4)
uzak, sa€lam, duran, metal bir noktaya
(örne€in motor kald›rma dirse€i) ba€-
lay›n›z. Motor çal›flt›r›ld›€› zaman ha-
reket eden bir bölüme veya yak›n›na
ba€lamay›n›z.

Takviye kablolar›n›n do€ru akü kutu-
plar› veya do€ru toprak d›fl›nda her-
hangi bir fleye temas etmesine izin
vermeyiniz. Ba€lant›lar› yaparken akü-
nün üzerine e€ilmeyiniz.

5. Takviye aküsü olan arac› çal›flt›r›n›z ve
2.000 devirde çal›flmaya b›rak›n›z,
sonra aküsü bofl olan arac› çal›flt›r›n›z.

Eğer akünüzün boşalma nedeni belli de-
ğilse, aracınızı HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

F040200AUN

‹terek çal›flt›rma
Düz flanz›manl› arac›n›z iterek çal›flt›r›l-
mamal›d›r, çünkü emisyon kontrol siste-
mine hasar verebilir.
Otomatik flanz›manl› araçlar iterek çal›fl-
t›r›lamaz. 
Takviye ile çal›flt›rmak için bu bölümdeki
talimat› uygulay›n›z.

UYARI
Bir arac› çal›flt›rmak için asla çek-
meyiniz. Çünkü motor çal›fl›nca
arac›n aniden ileriye f›rlamas› çe-
ken araçla çarp›flmaya neden ola-
bilir.

DİKKAT - Akü kablolar›
Takviye aküsünün eksi kutbundan
gelen takviye kablosunu bofl akü-
nün eksi kutbuna ba€lamay›n›z. Bu,
bofl akünün afl›r› ›fl›nmas›na ve çat-
layarak akü asidi salg›lamas›na ne-
den olabilir .

DİKKAT - AGM akü (varsa)
Absorbent Glass Matt (AGM) (emici
bor silikat has›r) aküleri bak›m ge-
rektirmez ve sadece HYUNDAI Yet-
kili Servisi taraf›ndan kontrol edilir.
AGM aküsünü şarj etmek için sa-
dece özellikle AGM aküleri için
geliştirilmiş olan tam otomatik şarj
cihaz› kullan›n›z.
• AGM aküyü değiştirdiğiniz za-

man, ISG sistemi için sadece
HYUNDAI orijinal parcalar›n› kul-
lanmanızı öneririz..

• Akünün üzerindeki kapağ› açma-
y›n›z veya ç›karmay›n›z. Bu du-
rum ciddi yaralanma meydana ge-
tirebilen iç elektrolit kaçağ›na ne-
den olabilir.

• Bir AGM aküsü ayr›l›r veya değiş-
tirilirse, ISG fonksiyonu hemen
çalışmaz.
ISG fonksiyonunu kullanmak is-
terseniz, akü sensörünün kontak
kapal› iken yaklaş›k 4 saat kalibre
edilmesi gereklidir.
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MOTOR AfiIRI ISINIYORSA (HARARET)
F050000APB

Araç hararet göstergesi motorun afl›r›
›s›nd›€›n› gösteriyorsa, güç kayb›, araç
teklemesi veya motor vuruntu sesi ile
karfl›lafl›rs›n›z, muhtemelen motor afl›r›
›s›nm›flt›r. Böyle oldu€unda, flunlar› yap-
mal›s›n›z:

1. Arac› sa€a çekiniz ve en k›sa zaman-
da emniyetli bir flekilde arac›n›z› dur-
durunuz.

2. Vites kolunu P (otomatik flanz›man)
konumuna veya Bofla (düz flanz›man)
al›n›z ve el frenini çekiniz. Klima aç›k
ise, kapat›n›z.

3. Motor so€utma suyu araç alt›ndan
ak›yor veya kaputtan buhar ç›k›yorsa,
motoru durdurunuz. So€utma suyu ve-
ya buhar kesilinceye kadar kaputu aç-
may›n›z. Belirgin bir motor so€utma
suyu veya buhar kayb› yoksa, vanti-
latör fan›n›n çal›flmakta oldu€undan
emin olunuz. Fan çal›flm›yorsa, moto-
ru durdurunuz.

4. Devridaim pompas› tahrik kay›fl›n›n
yerinde olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
Yerindeyse, kay›fl gerginli€ini kontrol
ediniz. Tahrik kay›fl› normal ise, radya-
tör, hortum veya arac›n alt›ndan motor
so€utma suyu kaça€›n› kontrol ediniz
(Klima kullan›l›yorsa, arac› durdur-
du€unuzda, araçtan bir miktar suyun
akmas› normaldir).

5. Devirdaim pompası tahrik kayışı kop-
muş veya motor soğutma suyu akıyor-
sa, derhal motoru durdurmanızı ve
yardım için Hyundai yetkili servisinize
başvurmanızı öneririz.

6.Afl›r› ›s›nman›n nedenini bulam›yorsa-
n›z, motorun normal s›cakl›€a gelmesi-
ni bekleyiniz. Daha sonra, e€er motor
so€utma suyu kayb› varsa, s›v› seviye-
sini yar›m iflaretine kadar getirmek için
hazneye dikkatlice so€utma suyu ilave
ediniz.

7.Daha sonra motor ›s›nma belirtilerini
dikkatle izleyerek yola devam ediniz.
Tekrar aşırı ısınma olması halinde,
HYUNDAI yetkili servisini aramanızı
öneririz.

DİKKAT
Çok fazla soğutma suyu kaybı, sis-
tem içinde bir kaçak olduğunu gös-
terir ve bu nedenle en kısa zamanda
HYUNDAI yetkili servisi tarafından
kontrol edilmesi tavsiye edilir.

UYARI
Herhangi bir yaralanmaya yol aç›l-
mamas› için, motor çal›fl›r durum-
da, saç, el veya elbiselerinizi fan ve
tahrik kay›fllar› gibi hareketli parça-
lardan uzak tutunuz.

UYARI
Motor s›cak oldu€u zaman, radya-
tör kapa€›n› ç›kartmay›n›z. Bu du-
rum, motor so€utma suyunun d›-
flar› f›flk›rmas›na ve ciddi yaralan-
malara neden olabilir.
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LAST‹K BASINCI ‹ZLEME S‹STEM‹ (TPMS) (VARSA)

(1) Düşük lastik basıncı konum göster-
gesi (LCD ekranda görünür)

(2) Düşük lastik basıncı göstergesi
/TPMS arıza göstergesi

h Eğer araç B tipine (Gösterge paneli)
sahipse, ayrıca düşük lastik basıncı
uyarı lambası /TPMS arıza göstergesi-
ni de kontrol edebilirsiniz.

Stepne de (e€er verilmiflse) dahil tüm
lastikler ayda bir so€ukken kontrol edil-
meli ve araç üreticisinin araç etiketinde
veya lastik bas›nç etiketinde önerdi€i ba-
s›nçla fliflirilmelidir (E€er arac›n›zda araç
etiketinde veya lastik bas›nç etiketinde
belirtilenden farkl› ebatta lastikler varsa,
o lastiklere uygun hava bas›nc›n› belir-
lemelisiniz.).
‹lave bir emniyet önlemi olarak, arac›n›z,
lastiklerinizden birisinde veya daha
ço€unda bariz bir inme oldu€unda düflük
lastik bas›nc› göstergesinin yanmas›n›
sa€layan lastik bas›nc› izleme sistemi
(TPMS) ile donat›lm›flt›r Buna göre, dü-
flük lastik bas›nc› göstergesi yand›€›
zaman, mümkün olan en k›sa sürede
durmal› ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uy-
gun bas›nçla fliflirmelisiniz. Önemli dere-
cede inmifl lastiklerle araç sürmek lastik-
lerin afl›r› ›s›nmas›na ve patlamas›na ne-
den olur. ‹nik lastikler ayn› zamanda yak›t
verimlili€ini ve lastik ömrünü de azalt›r ve
arac›n idaresini ve durma kabiliyetini etk-
ileyebilir.

Lütfen TPMS ’nin uygun lastik bak›m› ye-
rine geçmedi€ini unutmay›nız; lastikteki
inme TPMS düflük lastik bas›nc› göster-
gesinin yanmas›n› tetikleyecek seviyeye
düflmese bile, do€ru lastik bas›nc›n› mu-
hafaza etmek sürücünün sorumlulu€u-
dur.

Arac›n›zda ayr›ca TPMS’nin düzgün ça-
l›flmad›€›n› gösteren bir TPMS ar›za gös-
tergesi de bulunur. Aracınızda ayrıca
TPMS’nin düzgün çalışmadığını göste-
ren bir TPMS arıza göstergesi de bulu-
nur. TPMS arıza göstergesi düşük lastik
basıncı sinyal lambasına bağlıdır. Sistem
bir arıza algıladığında, sinyal lambası
yaklaşık bir dakika kadar yanıp söner,
sonra devamlı yanık kalır. Arıza devam
ettikçe, bu sıralama araç her çalıştığında
devam eder. TPMS arıza göstergesi yak-
laşık 1 dakika yanıp söndükten sonra
yanmaya devam ederse, sistem düşük
lastik basıncını tespit edemeyebilir veya
düşük lastik basıncı sinyalini düşünül-
düğü şekilde veremeyebilir.

OPB052014

OPB042166

n A Tipi

n B Tipi

((11 ))
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TPMS ar›zalar› de€iflik nedenlerle olufla-
bilir, örne€in araca de€iflik lastikler veya
jantlar tak›lmas› TPMS ’nin düzgün
çal›flmas›n› engelleyebilir. Bir veya daha
fazla lasti€i veya jant› de€ifltirdi€inizde,
de€ifltirilen lastik veya jantlar›n TPMS
’nin düzgün çal›flmas›na olanak
verdi€inden emin olmak için, daima
TPMS ar›za göstergesini kontrol ediniz.

] NOT
Aşağıdakilerden biri olursa, HYUNDAI
yetkili servisinde sistemi kontrol ettirme-
nizi öneririz:
1. Düşük lastik basıncı uyarı lambası

/TPMS arıza göstergesi ve düşük lastik
basıncı uyarı lambası yanmaz.

2. TPMS arıza göstergesi yaklaşık1 dakika
yanıp söndükten sonra, yanar durumda
kalır. 

3. Düşük lastik basıncı konum göstergesi
yanık kalır.

Düflük lastik bas›nc›
göstergesi

Düflük lastik bas›nc›
konum göstergesi

Lastik bas›nc› izleme sistemi uyar›
göstergeleri yand›€› zaman, lastikleriniz-
den birisinde veya daha ço€unda bariz
bir bas›nç düflüflü vard›r. Düflük lastik ba-
s›nc› konum göstergesi ›fl›€›, ilgili konum
›fl›€›n›n yanmas›yla hangi lasti€in bas›n-
c›nda önemli düflme oldu€unu gösterir.
E€er her iki gösterge de yan›yorsa, der-
hal h›z›n›z› azalt›n›z, sert dönüfllerden
kaç›n›n›z ve artan durma mesafelerini
göz önüne al›n›z. Mümkün olan en k›sa
sürede durmal› ve lastiklerinizi kontrol
etmelisiniz. Sürücü tarafındaki orta dik-
menin dış paneli üzerinde bulunan araç
etiketi veya lastik basınç etiketinde belir-
tilen basınçlara göre lastikleri şişirin.
E€er bir benzin istasyonuna ulaflam›yor-
san›z veya lastik bas›lan havay› tutmu-
yorsa, lasti€i stepne ile de€ifltiriniz.

Daha sonra TPMS arıza göstergesi yak-
laşık 1 saniye için yanıp sönebilir ve son-
ra sürekli yanık kalabilir, düşük lastik ba-
sıncı uyarı lambası tekrar çalıştırdıktan
ve inen lastiği tamir ettirip yeniden araca
takıncaya kadar yaklaşık 20 dakika
aralıksız sürüş boyunca yanık kalır.

DİKKAT
E€er lastik bas›nc› s›cak hava için
önerilen lastik bas›nc›na göre ayar-
lanm›flsa, k›fl›n veya so€uk havada
düflük lastik bas›nc› göstergesi ya-
nabilir. Bu, TPMS’nizin ar›zal› ol-
du€unu göstermez, çünkü ›s›daki
düflme lastik bas›nc›n›n da orant›l›
flekilde düflmesine neden olur. 
Arac›n›zla s›cak bir bölgeden so€uk
bir bölgeye veya so€uk bir bölge-
den s›cak bir bölgeye gitti€inizde,
veya d›fl hava s›cakl›€› önemli ölçü-
de artt›€›nda veya düfltü€ünde, las-
tik bas›nc›n› kontrol etmeli ve öneri-
len bas›nca ayarlamal›s›n›z.
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TPMS (Tire Pressure
Monitoring System) mal-
function indicator

Lastik Basıncı İzleme Sistemi'nde bir so-
run olduğunda, TPMS arıza göstergesi
bir dakika kadar yanıp söndükten sonra
sürekli yanar. Eğer sistem, sistemdeki bir
arıza ile birlikte az şişirilmiş bir lastik uya-
rısını doğru olarak alabiliyorsa, TPMS arı-
za göstergesi yaklaşık 1 dakika yanıp
söndükten sonra yanık kalır ve düşük
lastik basıncı konum uyarı lambası yanar,
örn. eğer Ön Sol sensör çalışmazsa,
TPMS arıza göstergesi yaklaşık 1 dakika
yanıp söndükten sonra yanık kalır, fakat
eğer Ön Sağ, Arka Sol veya Arka Sağ
lastik inerse, düşük lastik basıncı konum
uyarı lambası TPMS arıza göstergesi ile
aynı anda yanabilir.
Sistemin, HYUNDAI yetkili servisine kon-
trol ettirilmesini öneririz.

UYARI - Düflük bas›nç 
hasar›

Önemli derecede düflük lastik ba-
s›nc› arac› dengesiz yapar ve araç
kontrolünün kayb›na ve daha uzun
frenleme mesafelerine neden olur.
Düflük bas›nçl› lastiklerle sürmeye
devam etmek, lastiklerin afl›r› ›s›n-
mas›na ve patlamas›na neden ola-
bilir.

DİKKAT
• Eğer araç güç tedarik kablolarının

veya polis merkezlerindeki, resmi
dairelerdeki, yayın istasyonların-
daki, askeri üslerdeki, havaalan-
larındaki veya verici kulelerdeki
gibi telsiz vericilerin yakınında
bulunuyorsa, TPMS arıza göster-
gesi yaklaşık 1 dakika yanıp sö-
ner ve sonra sürekli yanık kalabi-
lir. Bu, Lastik Bas›nc› ‹zleme Sis-
teminin (TPMS) normal çal›flmas›-
na müdahale edebilir.

• Kar lastikleri veya araç içinde no-
tebook bilgisayar, şarj cihazı,
uzaktan kumanda veya navigas-
yon cihazı gibi ayrı elektronik
aygıtlar kullanılıyorsa, TPMS arıza
göstergesi yaklaşık 1 dakika ya-
nıp söner ve sonra sürekli yanık
kalabilir. Bu, Lastik Bas›nc› ‹zle-
me Sisteminin (TPMS) normal ça-
l›flmas›na müdahale edebilir.
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TPMS ile bir lasti€i de€ifltirme
E€er bir lasti€iniz patlam›flsa, Düflük
Lastik Bas›nc› ve Konum göstergeleri
yanar. Sistemin, HYUNDAI yetkili servi-
sine kontrol ettirilmesini öneririz.

Her tekerlek, supab›n arkas›nda lasti€e
monte edilmifl bir lastik bas›nc› sensörü
ile donat›lm›flt›r. TPMS özel jantlar kul-
lanmal›s›n›z. Lastiklerinize HYUNDAI
yetkili servisi tarafından bakım yapılması
önerilir.

İnik lastiği stepne ile değiştirdikten sonra,
TPMS arıza göstergesi yaklaşık 1 dakika
süreyle yanıp sönebilir ve sonra sürekli
yanık kalabilir, çünkü stepneye takılı olan
TPMS sensörü etkinleştirilmemiştir. 
İnik lastik önerilen basınca göre şişirilip
araca takıldıktan veya stepnenin TPMS
sensörü HYUNDAI yetkili servisi tarafın-
dan etkinleştirildikten sonra, TPMS arıza
göstergesi ile düşük lastik basıncı ve ko-
num uyarıları birkaç dakikalık sürüşten
sonra sönecektir.  
Eğer gösterge aracın hareketinden bir-
kaç dakika sonra sönmezse, aracınızın
HYUNDAI yetkili servisi tarafından kont-
rol edilmesini öneririz.

DİKKAT
Eğer orijinal olarak takılmış lastik
stepne ile değiştirilmişse, değiştir-
ilen stepnedeki TPMS (lastik basın-
cı izleme sistemi) sensörü etkinleş-
tirilmeli ve orijinal olarak takılmış
lastikteki TPMS sensörü devreden
çıkartılmalıdır. Eğer stepne taşıyıcı-
sına yerleştirilen orijinal olarak ta-
kılmış lastikteki TPMS hâlâ etkinse,
lastik basıncı izleme sistemi düz-
gün çalışmayabilir. Sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafından
müdahale edilmesini öneririz.

DİKKAT
HYUNDAI tarafından onaylanmış ta-
mir malzemesi kullanmanızı öneri-
riz. Lastiği yeni bir lastik ile değiş-
tirdiğinizde, lastik basınç sensörün-
deki ve tekerlekteki sıvı conta te-
mizlenmelidir.



6 11

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Bir lastiğin inik olduğunu sadece bakarak
tespit edemeyebilirsiniz. Lastik bas›nc›n›
ölçmek için daima iyi kalite bir lastik ba-
s›nç sayac› kullan›n›z. S›cak (sürüflten
dolay›) bir lasti€in so€uk (en az 3 saat
yerinde duran ve bu 3 saat içinde 1.6
km’den az yol kat etmifl olan) bir lasti€e
göre daha yüksek bas›nca sahip olaca€›-
n› lütfen unutmay›n›z. 
Lastik bas›nc›n› ölçmeden önce lastik-
lerin so€umas›n› bekleyiniz. Önerilen ba-
s›nçta hava basmadan önce lasti€in
so€uk oldu€undan daima emin olunuz.
So€uk lastik demek, arac›n 3 saat yeride
durmas› ve bu 3 saatlik süre içinde 1.6
km'den az yol kat etmifl olmas› demektir.

DİKKAT
Eğer aracınızda Lastik Basıncı İzle-
me Sistemi varsa, HYUNDAI tarafın-
dan onaylanmış bir sıvı lastik conta
malzemesi kullanmanızı öneririz.
S›v› dolgu malzemesi, lastik bas›nç
sensörlerine hasar verebilir.

UYARI - TPMS’nin 
korunmas›

Lastik Bas›nç ‹zleme Sistemi
(TPMS) parçalar›n› kurcalamak, mo-
difiye etmek veya iptal etmek, sis-
temin sürücüyü düflük lastik bas›n-
c› durumlar› ve/veya TPMS ar›zalar›
hakk›nda uyarma kabiliyetini engel-
leyebilir. Lastik Bas›nç ‹zleme Sis-
temi (TPMS) parçalar›n› kurcala-
mak, modifiye etmek veya iptal et-
mek, arac›n o bölümüyle ilgili ga-
rantiyi geçersiz k›labilir.

UYARI - TPMS
• TPMS, yoldaki engeller ve çu-

kurlar gibi d›fl etkenler nedeniyle
oluflan fliddetli ve ani bir lastik
hasar› için sizi uyaramaz.

• Araçta herhangi bir dengesizlik
hissederseniz, derhal aya€›n›z›
gazdan çekiniz, kademeli olarak
hafif kuvvetle frene bas›n›z ve yo-
lun emniyetli bir bölümüne çeki-
niz.
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LAST‹⁄‹N‹Z PATLARSA

F070100AFD

Stepne, kriko, kriko kolu, bijon anahtar›
bagajda bulunur. 
Yedek lasti€in üzerindeki krikoya ulafl-
mak için, bagaj bölmesinin taban ka-
pa€›n› yukar› kald›r›n›z (varsa).

(1) Kriko kolu
(2) Kriko
(3) Bijon anahtar›
(4) Anahtar 
(5) Tornavida
(6) Çekme kancası

F070101APB

Kriko kullanma talimat› 
Kriko sadece acil durumlarda lastik de€i-
flimi için verilmifltir.
Araç hareket halindeyken krikonun salla-
narak ses ç›karmas›n› önlemek için yer-
ine düzgün flekilde yerlefltiriniz. 
Yaralanma olas›l›€›n› azaltmak için, kriko
kullanma talimat›na uyunuz.

OPB069015

UYARI - Lastik de€ifltirme
• Genel bir yolun veya otoban›n

trafik olan fleridinde asla araç ta-
mirine kalk›flmay›n›z.

• Bir lastik de€ifltirmeden önce
arac› daima yolun tamamen d›fl›-
na, bankete çekiniz. Kriko, düz ve
sert bir zeminde kullan›lmal›d›r.
Yolun d›fl›nda düz ve sert bir ze-
min bulam›yorsan›z, yard›m için
çekici servisini ça€›r›n›z.

• Arac›n ön ve arkas›nda do€ru kri-
ko yerlerini kulland›€›n›zdan
emin olunuz; kriko deste€i olarak
asla tamponlar› veya arac›n her-
hangi baflka bir bölümünü kullan-
may›n›z.

(Devam ediyor)
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F070200AFD

Stepneyi ç›karma ve yerine koyma  
Stepne tutucu kelebek somunu saat yö-
nünün aksine çeviriniz.
Sökmenin tersi s›rada stepne lasti€i
araca tak›n›z.
Araç hareket halindeyken yedek lastik ve
aletlerin sallanarak ses ç›karmas›n› önle-
mek için yerine düzgün flekilde yerleflti-
riniz. 

F070300APB

Lastik de€ifltirme 
1. Düz bir yerde park ediniz ve el frenini

s›k›ca çekiniz.
2. Vitesi düz flanz›manl› araçta R (Ge-

riye), otomatik flanz›manl› araçta P
(Park) konumuna getiriniz.

3. Dörtlü flaflörü yak›n›z.

OPB069016

(Devam ediyor)
• Araç aniden krikodan düflebilir ve

ciddi yaralanma veya ölüme ne-
den olabilir. Sadece bir kriko ile
kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na hiç
kimse vücudunun herhangi bir
bölümünü sokmamal›d›r; araç
destek takozlar› kullan›lmal›d›r.

• Araç krikodayken motoru çal›flt›r-
may›n›z.

• Araç krikodayken içinde hiç kim-
senin kalmas›na izin vermeyiniz.

• Çocuklar›n yoldan ve kriko ile
kald›r›lacak araçtan emniyetli fle-
kilde uzakta bulunduklar›ndan
emin olunuz

OED066033
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4. Bijon anahtar›n›, krikoyu, kriko kolunu
ve stepneyi araçtan ç›kart›n›z.

5. Kriko pozisyonunun çapraz›ndaki tek-
erle€in hem önüne, hem de arkas›na
takoz koyunuz.

6. Bijonlar›, her seferinde bir tur olmak
üzere saat yönünün aksine döndüre-
rek gevfletiniz. Fakat lastik yerden kal-
d›r›lmadan hiçbir bijonu ç›kartmay›n›z.

OPB062017 OPB069018

UYARI - Lastik de€ifltirme
• Lastik de€ifltirirken arac›n hare-

ket etmesine engel olmak için,
daima el frenini tam olarak çeki-
niz ve de€ifltirilecek lasti€in çap-
raz›ndaki tekerle€e takoz koyu-
nuz.

• Arac›n tekerleklerine takoz konul-
mas›n› ve krikoyla kald›r›lan ara-
c›n içinde kimsenin kalmamas›n›
öneririz.
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7. Krikoyu, de€ifltirmekte oldu€unuz las-
ti€e en yak›n ön veya arka kriko pozis-
yonuna yerlefltiriniz. Krikoyu flasinin
alt›ndaki belirlenmifl yerlere yerleflti-
riniz. Kriko pozisyonlar›, flasiye iki dik-
me ve krikoya iflaret olacak kabartma
bir nokta ile kaynak yap›lm›fl plaka-
lard›r.

8. Kriko kolunu krikoya tak›n›z ve saat
yönünde döndürerek, lastik yerden
kalkacak kadar arac› kald›r›n›z. Bu öl-
çü yaklafl›k 30 mm’dir. Bijonlar› ç›kart-
madan önce, arac›n dengede oldu-
€undan ve hareket etme veya kayma
olas›l›€› bulunmad›€›ndan emin olu-
nuz.

9. Bijonlar› iyice gevfletiniz ve elle sökü-
nüz. Tekerle€i ç›kart›n›z ve yuvarlan-
mamas› için yere yat›r›n›z. Yedek las-
ti€i poyraya takmak için al›n›z ve
üzerindeki delikleri poyra saplamalar›
ile hizalay›n ve yedek lasti€i saplama-
lar›n üzerine oturtunuz. Bunu yapmak
zorsa, tekerle€in en üst deli€ini üst
saplama ile hizalatmak için lasti€i
e€iniz. Daha sonra, tekerle€i ileri geri
oynatarak di€er deliklerin de saplama-
larla hizalanmas›n› sa€lay›n›z ve son-
ra da saplamalar›n üzerine kayd›r›n›z.

UYARI - Krikoyu 
yerlefltirme

Yaralanma olas›l›€›n› azaltmak için,
sadece araçla birlikte verilen kriko-
yu do€ru kriko pozisyonunda kulla-
n›n›z; kriko deste€i için asla arac›n
baflka bir bölümünü kullanmay›n›z.

OPB062019 OPB069020
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10. Jant› yerine takmak için, saplamala-
r›n üzerine tutunuz ve bijonlar› sapla-
malara elle tak›n›z. Tekerle€i oynata-
rak yerine tam oturmufl oldu€undan
emin olunuz ve bijonlar› tekrar müm-
kün oldu€u kadar elle s›k›n›z.

11. Bijon anahtar›n› saatin ters yönüne
çevirerek arac› yere indiriniz.

Sonra bijon anahtar›n› flekilde gösteril-
di€i gibi tak›n›z ve bijonlar› s›k›n›z. Anah-
tar›n bijonlara iyice yerleflmifl oldu€un-
dan emin olunuz. Bijon anahtar›n›n üzer-
ine ç›kmaya veya uzatma borusu kullan-
maya kalk›flmay›n›z.
Bütün bijonlar› resimde gösterilen s›ray›
takip ederek, lastik çevresindeki her bi-
jonu iyice s›k›n›z. Daha sonra, her bir so-
munu bir kere daha kontrol ederek s›-
k›lm›fl oldu€undan emin olunuz. Teker-
lekleri değiştirdikten sonra, sistemi
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.

OPB069021

UYARI
• Jantlar›n ve jant kapaklar›n›n ke-

narlar› keskin olabilir. Yaralanma-
mak için dikkatli olunuz. 

• Yedek lasti€i takmadan önce,
poyra veya tekerlek üzerinde tek-
erle€in poyra üzerine tam olarak
oturmas›n› engelleyecek herhan-
gi bir yabanc› madde (örne€in,
çamur, katran, çak›l, vs.) olmad›-
€›ndan emin olunuz. 
Varsa, temizleyiniz. Tekerlek ve
poyra ba€lant› yüzeyleri tam
olarak birbirine oturmazsa, bijon-
lar gevfler ve tekerle€in yerinden
ç›kmas›na yol aç›l›r. Tekerle€in
yerinden ç›kmas›, araç hakimiye-
tini kaybetmenize neden olur. Bu
ise ciddi bir yaralanma veya
ölümle sonuçlanabilir.



6 17

Acil durumda yap›lmas› gerekenler

Bijon s›kma torku:
Çelik jant ve alüminyum alafl›m jant: 
9~11 kg.m

Bir lastik bas›nç ölçme aletiniz varsa, su-
pap kapa€›n› sökünüz ve lastik hava ba-
s›nc›n› ölçünüz. Bas›nç önerilen seviye-
den düflük oldu€unda, arac›n›z› düflük
h›zla en yak›n benzin istasyonuna sürün
ve yeterli bas›nca flifliriniz. Bas›nç çok
yüksek oldu€unda, normal seviyeye geti-
riniz. Supap kapa€›n› lastik hava bas›nc›
ayar sonras› mutlaka yerine tak›n›z. Ka-
pak yerine tak›lmazsa, lastik hava kaç›ra-
bilir. Supap kapa€› gevflemiflse, bir ye-
nisini temin ederek en k›sa zamanda
lasti€e tak›n›z.

Lasti€i de€ifltirdikten sonra, patlak lasti€i
daima sabitlefltiriniz ve kriko ile di€er
aletleri bagajda ait olduklar› yerlere yer-
lefltiriniz.

Araç hareket halindeyken kriko, kriko
kolu, bijon anahtar› ve stepnenin salla-
narak ses ç›karmas›n› önlemek için yer-
lerine düzgün flekilde yerlefltiriniz.

DİKKAT
Arac›n›z›n tekerlek saplamalar›nda
ve bijonlar›nda metrik difller vard›r.
Tekerle€i ç›kart›rken sökülen bijon-
lar›n, tekerlek tak›l›rken ayn› yerlere
tak›ld›€›ndan veya yenileri tak›l›yor-
sa, ayn› metrik difl ve yiv konfigü-
rasyonundaki bijonlar›n kullan›l-
d›€›ndan emin olunuz. Metrik bir
saplamada diflleri metrik olmayan
bijon kullan›m› veya bunun tersi,
tekerle€i tekerlek göbe€ine düzgün
biçimde sabitlemez ve saplamaya
zarar vererek de€ifltirilmesini ge-
rektirir. 
Ço€u bijonun metrik diflleri olma-
d›€›n› unutmay›n›z. Piyasa mal› bi-
jon veya jant takarken difl tipini in-
celemek için afl›r› dikkat gösteriniz.
Şüpheniz varsa, HYUNDAI yetkili
servisine götürmenizi öneririz.

UYARI - Porya saplamalar›
E€er saplamalar hasar görmüflse,
tekerle€i tutma kabiliyetlerini kay-
bedebilirler. Bu, tekerle€in kayb›na
ve ciddi yaralanmalarla sonuçlan-
abilecek bir çarp›flmaya neden ola-
bilir.

UYARI - Yetersiz stepne 
havas›

Stepneyi takar takmaz hava bas›nc›n›
kontrol ediniz. Gerekiyorsa, belirtilen
hava bas›nc›na ayarlay›n›z. Bölüm
8’deki “Lastikler ve Jantlar” konusu-
na bak›n›z.
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F070301AUN

Önemli – Küçük stepnenin kullan›m›
(varsa)
Arac›n›zda bir küçük stepne bulunmak-
tad›r. Bu küçük stepne, normal ebattaki
lasti€e göre daha az yer kaplar. Bu lastik,
normal lastikten daha küçüktür ve sa-
dece geçici kullan›m için tasarlanm›flt›r.

Küçük stepnenin hava bas›nc› 420 kPa
(60 psi) olmal›d›r.

] NOT
Stepneyi takt›ktan sonra hava bas›nc›n›
kontrol edin. Gerekiyorsa, belirtilen hava
bas›nc›na ayarlay›n›z.

Küçük stepneyi kullan›rken, afla€›daki
önlemleri al›nız:
• Hiçbir flart alt›nda 80 km/sa. üzerine

ç›kmay›n›z; daha yüksek h›z lasti€e
hasar verir.

• Tüm tehlikeleri önlemek için yol duru-
muna göre yavafl sürünüz. Derin çukur
veya m›c›r gibi yol tehlikeleri küçük
stepneye ciddi hasar verebilir.

• Bu lasti€in sürekli kullan›m› patlama-
s›na, araç hakimiyetinin kayb›na ve ya-
ralanmaya neden olabilir.

• Küçük stepnenin yan yüzünde göster-
ilen yük tafl›ma kapasitesini veya ara-
c›n azami yük derecesini aflmay›n›z.

• Nesnelerin üzerinden geçmekten kaç›-
n›n›z. Küçük stepnenin lastik çap› nor-
mal lastik çap›ndan daha küçüktür ve
arac›n yerden yüksekli€ini yaklafl›k 25
mm azalt›r, bu da araca hasar verebilir.

DİKKAT
• Küçük stepneyi kullan›rken dik-

katli sürmelisiniz. Küçük stepne,
ilk f›rsatta do€ru ebat ve özellik-
lerdeki normal lastik ve jantla
de€ifltirilmelidir.

• Bu arac›n ayn› anda birden fazla
küçük stepne ile kullan›lmas›
önerilmez.

UYARI
Küçük stepne sadece acil durum-
larda kullan›m içindir. Bu küçük
stepne ile arac›n›z› 80 km/sa. üze-
rinde kullanmay›nız. Stepnede ya-
ralanma veya ölümle sonuçlana-
bilecek hasarlar› önlemek için
mümkün olan en k›sa sürede oriji-
nal lastik onar›lmal› veya de€ifltir-
ilmelidir.
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• Küçük stepne tak›l›yken bu arac› oto-
matik y›kamaya sokmay›n›z.

• Küçük stepne ile lastik zinciri kullan-
may›n›z. Daha küçük olmas› nede-
niyle, lastik zinciri bu lasti€e uymaz.
Bu, araca hasar verebilir ve zincirin
kullan›lmaz hale gelmesine neden ola-
bilir.

• E€er araç kar veya buzda kullan›lacak-
sa, küçük stepne ön dingile tak›lma-
mal›d›r.

• Küçük stepneyi baflka herhangi bir
araçta kullanmay›n›z, çünkü bu lastik
sizin arac›n›z için özel olarak tasar-
lanm›flt›r.

• Küçük stepnenin difl ömrü normal las-
tikten daha k›sad›r. Küçük stepnenizi
düzenli olarak kontrol ediniz ve afl›n-
m›fl ise ayn› ebat ve tasar›mdaki, ayn›
janta tak›lm›fl lastik ile de€ifltiriniz.

• Küçük yedek lastik bir baflka jantla kul-
lan›lmayaca€› gibi, küçük lastik üzerine
standart jantlar, kar lastikleri, jant ka-
paklar› tak›lmamal›d›r. Aksi taktirde bu
parçalar veya arac›n bir baflka parças›
hasar görebilir. 

• Ayn› anda birden fazla küçük yedek
lastik kullanmay›n›z. 

• Küçük stepne tak›lm›flken römork çek-
meyiniz.
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LAST‹⁄‹N‹Z PATLADIYSA (T‹REMOB‹L‹TYK‹T ‹LE, VARSA)

F120000AUN

TireMobilityKit (lastik tamir tak›m›) kulla-
n›m›ndan önce lütfen talimat› okuyunuz.
(1) TireMobilityKit (lastik tamir tak›m›)
(2) Dolgu maddesi fliflesi

F120100APB

Girifl
TireMobilityKit ile bir lasti€iniz patlasa
bile hareketli kal›rs›n›z. Sistem kompre-
sörü ve dolgu maddesi, bir binek otosun-
da çivi veya benzeri nesnelerle lasti€in
havas›n› indiren ço€u lastik patlamala-
r›nda delikleri etkili ve rahat bir flekilde
kapat›r. Lasti€in tam olarak tamir edil-
di€inden emin olduktan sonra, lasti€i
de€ifltirmek için bir servise veya lastik
tamircisine ulafl›ncaya kadar, 80 km/sa.
azami h›zla dikkatli bir flekilde (200 km
kadar) gidebilirsiniz.
Özellikle büyük patlaklar› olan veya yan
taraf› hasar görmüfl olan baz› lastikler
tam olarak tamir edilemeyebilir. Lastikteki
hava bas›nç kayb› lasti€in performans›n›
ciddi biçimde etkileyebilir. Bu nedenle,
özellikle araç çok yüklü veya bir römork
kullan›l›yorsa, ani direksiyon hareketle-
rinden veya di€er sürüfl manevralar›ndan
kaç›nmal›s›n›z. TireMobilityKit, sürekli bir
lastik tamir metodu olarak tasarlan-
mam›flt›r ve sadece bir lastik için kulla-
n›l›r.

Bu talimatta, patlak lasti€i geçici bir flek-
ilde basit ve güvenilir olarak nas›l tamir
edece€iniz ad›m ad›m gösterilmektedir.
Read the section "TireMobilityKit sistem-
inin güvenli kullan›lmas› hakk›nda notlar"
bölümünü okuyunuz.

UYARI
Düz bir lastik ile veya hava bas›nc›
yetersiz bir lastik ile gidifl nedeniyle
bir lastik ciddi olarak hasar gör-
düyse, TireMobilityKit sistemini
kullanmay›n›z. Sadece lasti€in difl
bölgelerinde bulunan patlak yerleri
TireMobilityKit ile tamir ediniz. Yan-
lardaki hasar güvenlik nedenlerin-
den dolay› kesinlikle tamir edilme-
melidir.

OPB062023

OPB069026
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F120200AUN

Bir lastik patlad›€› zaman ne
yap›lmal›d›r?
Patlak lastik iki kademede onar›l›r. 1’inci
kademede, lasti€e dolgu maddesi ve ha-
va bas›l›r ve dolgu maddesinin lasti€in
içinde iyice yay›lmas› için araç ile k›sa bir
sürüfl (3 km) yap›l›r. 2’nci kademede ise,
fliflirme bas›nc› kontrol edilir ve gerekirse
lasti€e ilave hava bas›l›r. ‹flte o zaman
lasti€i de€ifltirmek için bir servise veya
lastik tamircisine ulafl›ncaya kadar, 80
km/sa. azami h›zla dikkatli bir flekilde
(200 km kadar) gidebilirsiniz. Böyle du-
rumlarda, TireMobilityKit kullan›ld›€›n›
di€er sürücülere bildiriniz ve de€iflen sü-
rüfl davran›fl› hakk›nda öneri sa€lay›n›z.

F120201APB

1’inci kademe: Lasti€in içine hava ve
dolgu maddesi pompalay›n›z:
1. Kapa€› aç›n›z ve TireMobilityKit için-

deki h›z etiketini (1) ç›kar›n›z; sürücü-
nün kolay görece€i flekilde araca yer-
lefltiriniz.

2. Hortumu (2) ve güç kablosunu (3) Tire-
MobilityKit d›fl›na ç›kar›n›z.

OUN066100L OUN066101L
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3. fiifle tutma kapa€›n› (4) ve dolgu flifle-
si kapa€›n› (5) sökünüz.

4. fiifleyi iyice oturuncaya kadar flifle so-
ketine (6) saat yönünde vidalay›n›z.

5. Hasarl› lasti€in supap kapa€›n› sökü-
nüz.

6. TireMobilityKit sisteminin hortumunu
(7) lastik supab›na vidalay›n›z.

7. Açma/Kapama svicinin "O" konumun-
da olmas›na dikkat ediniz.

8. Elektrik fiflini (9) sigara çakma€› yuva-
s›na (12 Volt) yerlefltiriniz. Arac›n için-
de baflka bir elektrik soketi kullanma-
y›n›z.

9. Motoru çal›flt›r›n›z (Sadece araç aç›k
havada ise!).

OUN066102L OUN066103L

DİKKAT
Dolgu fliflesini sokete vidalarken fli-
flenin contas› kopar. Dolu flifleyi so-
ketten sökmeyiniz – dolgu maddesi
d›flar› akabilir.

UYARI 
E€er motor kötü havaland›r›lan ve-
ya hiç havaland›r›lmayan bir yerde
çal›fl›r durumda b›rak›l›rsa, karbon
monoksit zehirlenmesi ve bo€ulma
mümkündür.
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10. Açma/kapama svicini (8) "I" konumu-
na getiriniz.
Lütfen dikkat ediniz: Dolgu maddesi
lastik supab›ndan ilave edildi€i za-
man, manometre yaklafl›k 4-6 bar ka-
dar yükselir ve ancak 30 saniye sonra
düfler.

11. 7 dakika içinde lasti€i en az 1.8 bar
(26 psi) ve en çok 3.5 bar (51 psi) fli-
fliriniz. "O"ya k›saca basarak kompre-
sörü kapat›n›z ve böylece manometer
üzerindeki gerçek lastik fliflme bas›n-
c›n› okuyabilirsiniz.

DİKKAT
Lastik fliflirme ifllemi s›ras›nda ha-
sarl› olan lasti€in yak›n›nda durma-
y›n›z. Lasti€in yan taraf›n› anormal
baloncuk veya deformasyon bak›-
m›ndan kontrol ediniz. Anormal bir
durum ortaya ç›karsa, fliflirme iflle-
mine devam etmeyiniz ve lasti€in
havas›n› bas›nç boflaltma valfi (10)
ile boflalt›n›z.

DİKKAT
E€er 7 dakika içinde 1.8 bar (26 psi)
de€erinde bir bas›nç elde edilemi-
yorsa, lastik afl›r› hasar görmüfl de-
mektir ve bu lasti€i kesinlikle kul-
lanmamal›s›n›z. Yol yard›m› veya
çekici ça€›r›n›z.

OUN066103L
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12. E€er 1.8 bar (26 psi) lastik bas›nc›na
ulafl›l›rsa, açma/kapama svicini "O"
konumuna getiriniz, hortumu lastikten
h›zl› olarak sökünüz. Kabloyu çak-
maktan ç›kar›n›z. Dolgu maddesi fli-
flesini sökmeyiniz. TireMobilityKit ku-
tusunu, flifle kapa€›n› ve flifle tutma
kapa€›n› arac›n içine kolay eriflilecek
bir yere yerlefltiriniz, zira lastik bas›n-
c›n› kontrol etmek için bir kere daha
laz›m olacakt›r.

13. Dolgu maddesinin deli€i t›kayabilme-
si için, arac› hemen ve dikkatli bir fle-
kilde yaklafl›k 3 km sürünüz. 80 km/s
h›z› aflmay›n›z. Sürüfl s›ras›nda,
anormal titreflim veya baflka bir engel
yaflarsan›z, h›z›n› azalt›n›z ve emni-
yetli flekilde yolun kenar›na kadar ge-
linceye kadar dikkatli olarak sürünüz.
Yol yard›m› veya çekici ça€›r›n›z.

F120202APB

2’nci kademe: Bas›nc› kontrol ediniz:
14. Yaklafl›k 3 km sürdükten sonra duru-

nuz ve patlam›fl lasti€in bas›nc›n›
afla€›daki gibi kontrol ediniz:

a) Kompresörün açma/kapama svici-
nin (8) "O" konumunda olmas›na
dikkat ediniz.

b) Hortumu patlam›fl lasti€in supab›na
vidalay›n›z.

c) Güç kablosunu çakma€a tak›n›z (12
volt yuva).

d) TireMobilityKit göstergesindeki las-
tik bas›nc›n› okuyunuz.

DİKKAT
E€er lastik bas›nc› 1.3 bar (19 psi)
de€erinin alt›nda ise, sürüfle devam
etmeyiniz. Yol yard›m› veya çekici
ça€›r›n›z.

OUN066103L
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15. E€er lastik bas›nc› 1.3 bar (19 psi)
veya daha yüksek ise, açma/kapama
svicini "I" konumuna getiriniz ve lastik
bas›nc›n› önerilen bas›nç de€erine
ayarlay›n›z (Bkz. “Lastikler ve teker-
lekler”, Bölüm 8). Herhangi bir afl›r›
bas›nc› bas›nç tahliye valfini (10) kul-
lanarak azalt›n›z.

16. "O" dü€mesine basarak cihaz› kapa-
y›n›z. Hortumu lastik supab›ndan
sökünüz ve elektrik kablosunu soket-
ten ç›kar›n›z.

17. Dolgu maddesi fliflesini sökmeyiniz.
TireMobilityKit kutusunu dikkatlice
araca yerlefltiriniz.

18. Lasti€i de€ifltirmek için, en yak›n
servise veya lastik tamircisine gidiniz.

19. Lasti€i tamir etmek için TireMobility-
Kit sistemini kulland›ktan sonra, hor-
tumu, dolgu maddesini ve ba€l› par-
çalar› de€ifltiriniz. Bu talimat için son
sayfaya bak›n›z. Patlak lasti€i de€ifl-
tirdi€iniz zaman, lastik sökülmeden
önce lastik tamircisine dolgu madde-
sinin kullan›ld›€›n› söyleyiniz.

UYARI 
Dolgu maddesi kullan›ld›ktan son-
ra, izin verilen azami h›z 80 km/sa.
de€erindedir ve hasar gören lastik
hemen de€ifltirilmelidir, en az›ndan
200 km sonra. Sürüfl s›ras›nda,
anormal titreflim veya baflka bir en-
gel yaflarsan›z, h›z›n› azalt›n›z ve
emniyetli flekilde yolun kenar›na
kadar gelinceye kadar dikkatli ola-
rak sürünüz. Yol yard›m› veya çeki-
ci ça€›r›n›z.

UYARI 
Uzun bir süre araç kullan›lmad›€›
zaman, sürüflten önce lastik hava-
lar› mutlaka kontrol edilmelidir.

OUN066103L
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F120203APA

3’üncü kademe: Lastik bas›nc›n› 
kontrol ederken ne yap›lmal›d›r?
1. TireMobilityKit’in kapa›n› aç›n›z.
2. Hortumu (2) ve elektrik kablosunu (3)

ç›kar›n›z.
3. Hasarl› lasti€in supap kapa€›n› sökü-

nüz.

4. Hortumu (7) lastik supab›na s›k›ca vi-
dalay›n›z.

5. fiimdi lastik bas›nc›n› okuyabilirsiniz.
Artt›r›lmas› gerekiyorsa, 6’nc› madd-
eye gidiniz.

6. Açma/kapama svicinin (8) "O" konu-
munda olmas›na dikkat ediniz.

7. Elektrik fiflini (9) sigara çakma€› yu-
vas›na (12 Volt) yerlefltiriniz.

8. Motoru çal›flt›r›n›z (Sadece araç aç›k
havada ise).

9. Açma/kapama svicini (8) "I" konumuna
getiriniz ve lasti€i öngörülen bas›nca
flifliriniz.

10. TireMobilityKit sistemini kapay›n›z ve
lastik bas›nc›n› tekrar kontrol ediniz.

11. Lasti€i fliflirdikten sonra, hortumu sö-
künüz, elektrik kablosunu ç›kar›n›z
ve TireMobilityKit sistemini araçta
güvenli bir yere koyunuz.

OUN066103LOUN066101L
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F120300ASA

TireMobilityKit sisteminin güvenli
kullan›m› hakk›nda notlar:
• Arac›n›z› TireMobilityKit sistemi ile ha-

reketli trafikten uzakta kullanabilece€i-
niz flekilde yolun kenar›na park ediniz.
Üçgen reflektörü, geçen araçlar› yeri-
nizden haberdar edecek flekilde göze
çarpan bir yere yerlefltiriniz. 

• Düz bir yerde olsan›z bile, arac›n›z›n
hareket etmemesinden emin olmak
için, daima el frenini çekiniz.

• TireMobilityKit sistemini sadece binek
otosu lastiklerinin onar›m›nda veya fli-
flirme iflleminde kullan›n›z. Motosik-
letlerde, bisikletlerde veya di€er baflka
tip lastiklerde kullanmay›n›z.

• Lasti€e saplanm›fl olan herhangi bir
yabanc› nesneyi (çivi veya vida gibi) ç›-
kartmay›n›z.

• TireMobilityKit sistemini kullanmadan
önce, dolgu maddesi fliflesinin üzerin-
deki uyar› yaz›lar›n› dikkatlice okuyu-
nuz!

• Araç aç›k havada ise, motoru çal›fl›r
durumda b›rak›n›z. Aksi halde kompre-
sör araç aküsünü boflaltabilir.

• TireMobilityKit sistemini kullan›rken
asla gözetimsiz b›rakmay›n›z.

• Kompresörü sürekli olarak 10 dakika-
dan fazla çal›flt›rmay›n›z, aksi halde
afl›r› ›s›nabilir.

• Çevre s›cakl›€› -30°C’nin alt›nda ise
TireMobilityKit sistemini kullanmay›n›z.

• fiiflenin alt›ndaki etikette bulunan son
kullanma tarihini aflan dolgu maddesi-
ni kullanmay›n›z. 

• Çocuklardan uzak tutunuz.

DİKKAT
Yetersiz hava bas›nc› ile sürüfl
nedeniyle ciddi olarak hasar gören
bir lasti€i (ör. Lastikte bombeler,
kesikler, çatlaklar veya benzer ar›-
zalar varsa) TireMobilityKit ile ona-
r›m yapmay›n›z. Sadece lasti€in difl
bölgesindeki patlam›fl yerleri onar›-
n›z. Yan taraflardaki hasar güvenlik
nedeniyle onar›lmaz.
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F120400APB

Teknik Bilgi
A Tipi
Sistem voltaj›: 

DC 12 V

Çal›flma voltaj›: 
DC 10 - 15 V

Amper de€eri: 
max. 10 A

Kullan›ma uygun s›cakl›klar: 
-30 ~ +70°C

Maks. Çal›flma bas›nc›: 
6 bar (87 psi)

Ebat:
Kompresör:
168.6 x 149 x 61.5 mm 
Dolgu maddesi fliflesi:
139.3 x 68 ø mm

Kompresör a€›rl›€›: 
0.95 kg

Dolgu maddesi hacmi: 
300 ml

B Tipi
Sistem voltaj›: 

DC 12 V

Çal›flma voltaj›:
DC 9 - 15 V

Amper de€eri: 
max. 10 A

Kullan›ma uygun s›cakl›klar: 
-40 ~ +70°C

Max. Çal›flma bas›nc›:
7~8 bar (101~116 psi)

Ebat:
Kompresör: 170 x 150 x 65 mm 
Dolgu maddesi fliflesi:142 x 68 ø mm

Kompresör a€›rl›€›:
0.84 kg

Dolgu maddesi hacmi:
300 ml

Dolgu maddesi ve yedek parçalar
HYUNDAI yetkili servisinden veya bir las-
tik tamircisinden temin edilebilir. Boflalan
dolgu maddesi flifleleri ev at›klar›yla at›-
labilir/tahliye edilebilir. Dolgu maddesine
ait s›v› art›klar yetkili servisiniz veya lastik
tamircisi taraf›ndan veya yerel at›k kural-
lar›na uygun olarak imha edilmelidir.
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ARACIN ÇEK‹LMES‹

F080100APA

Çekme hizmeti
E€er acil durumda çekme gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya ticari
bir kurtarma flirketi taraf›ndan yap›lma-
s›n› öneririz. Araca hasar verilmesini ön-
lemek için do€ru kald›rma ve çekme pro-
sedürleri gereklidir. Tekerlekli tafl›y›c› ve-
ya düz kasa kullan›m› önerilir.
Römork çekme bilgileri için Bölüm 5’teki
“Römork çekme”ye bak›nız.
Arac› arka tekerlekleri yerde (tekerlekli
tafl›y›c› olmadan) ve ön tekerlekleri kal-
d›r›lm›fl olarak çekmek uygundur.

Yüklü tekerleklerden biri ya da süspan-
siyon elemanlar›ndan bir zarar görürse,
ya da araç yerde ön tekerleklerinden çek-
ilirse, ön tekerleklerin alt›nda bir çekme
arabas› kullan›n›z. 
Ticari bir kurtarma arac› taraf›ndan çeki-
lirken ve tekerlekli tafl›y›c› kullan›lmadan,
daima araç arkas›ndan de€il, önünden
kald›r›lmal›d›r.

OPA067015

OPA067016

OPA067017

DİKKAT
• Arac› ön tekerlekleri yerde olarak

arkadan çekmeyiniz. Çünkü bu
araca hasar verir.

• Ask› tipi ekipman kullanmay›n›z.
Tekerlekli kriko veya düz kasa
ekipman› kullan›n›z.

Çekici
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Acil durumda tekerlekli tafl›y›c› olmadan
arac›n›z› çekerken:
1. Kontak anahtar›n› “ACC” konumuna

getiriniz.
2. Vitesi N (Bofl) konumuna al›n›z. 
3. El frenini indiriniz.

F080200APA

Ç›kart›labilen çekme kancas› (ön)
(varsa)
1. Bagaj kapa€›n› aç›n›z ve çekme kan-

cas›n› alet çantas›ndan ç›kart›n›z.
2. Ön tampondaki kapa€›n alt bölümünü

bast›rarak delik kapa€›n› ç›kart›n›z.

3. Çekme kancas›n› tam oturuncaya ka-
dar saat yönünde çevirerek deli€e
monte ediniz.

4. Kulland›ktan sonra çekme kancas›n›
ç›kart›n ve kapa€› yerine tak›n›z.

DİKKAT
Arac›n çekilmesi s›ras›nda vitesi N
(Bofl) konumuna almamak flanz›ma-
na iç hasar verir.

OPB062022 OPB062024
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F080300APB

Acil durumda arac›n çekilmesi
E€er arac›n çekilmesi gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya
ticari bir kurtarma flirketi taraf›ndan
yap›lmas›n› öneririz.
Acil bir durumda kurtarma servisi bulu-
nam›yorsa, arac›n›z, ön (veya arka) ta-
rafta altta bulunan acil çekme kancas›na
tespit edilen halat veya zincir ile çekile-
bilir.

Arac› çekerken çok dikkatli olunuz. Çe-
kilen araç içinde direksiyon ve frenleri
kullanacak bir sürücü bulunmal›d›r.
Bu flekilde çekme, sadece sert zeminli
yollarda, k›sa bir süre için ve düflük h›zda
yap›labilir. Ayr›ca, tekerlekler, dingiller,
güç aktarma organlar›, direksiyon ve
frenler iyi durumda olmal›d›r.
• Çekme kancalar›n› bir arac› çamurdan,

kumdan veya arac›n kendi gücüyle
kurtulamad›€› baflka bir durumdan kur-
tarmak için kullanmay›n›z. 

• Kurtar›c› araçtan daha a€›r bir arac›
çekmeyiniz.

• Her iki arac›n sürücüsü de birbirleriyle
s›k s›k haberleflmelidir.

• Acil çekme iflleminden önce, kancan›n
çatlak veya hasarl› olup olmad›€›n›
kontrol ediniz.

• Çekme halat› veya zincirini sa€lam
flekilde kancaya ba€lay›n›z.

• Kancay› aniden kuvvetle çekmeyiniz.
Devaml› ve eflit kuvvet uygulay›n›z.

• Kancaya hasar vermemek için, yandan
veya dik aç›yla çekmeyiniz. Daima düz
olarak ileriye do€ru çekiniz.

OPB062024

OPB062025

Ön (varsa)

Arka

DİKKAT
• Çekme halkas›na bir çekme kay›fl›

ba€lay›nız.
• Çekme için arac›n çekme kanca-

lar›ndan baflka bir bölümünü kul-
lanmak arac›n gövdesine hasar
verebilir.  

• Sadece araç çekmek için özel ola-
rak yap›lm›fl halat veya zincir kul-
lan›n. Verilen çekme kancas›na
halat veya zinciri sa€lam flekilde
ba€lay›nız.
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• Uzunlu€u 5 m’den k›sa olan bir çekme
kay›fl› kullan›n›z. Kay›fl›n ortas›na da-
ha iyi görünmek için beyaz veya k›r-
m›z› bir bez (yaklafl›k 30 cm uzun-
lu€unda) tak›n›z.

• Çekme s›ras›nda kay›fl›n gevflememe-
si için dikkatli sürünüz.

F080301AUN

Acil durumda çekme uyar›lar›
• Direksiyonun kilitli olmamas› için kon-

ta€› ACC konumuna getiriniz.
• Vitesi N (Bofl) konumuna al›n›z. 
• El frenini indiriniz.
• Fren pedal›na normalden daha kuvvetli

bas›n›z, çünkü fren performans›n›z
azalm›fl olacakt›r.

• Hidrolik direksiyon sistemi çal›flmaya-
ca€› için direksiyonu daha büyük bir
kuvvetle çevirmeniz gerekir.

• Uzun bir yokufltan afla€› iniyorsan›z,
frenler afl›r› ›s›nabilir ve fren perfor-
mans› düflebilir. S›k s›k durun ve fren-
lerin so€umas›n› bekleyiniz.

UYARI 
Arac› çekerken çok dikkatli olunuz.
•  Ani hareketlerden ve düzensiz

manevralardan kaç›n›nız. Bunlar
acil çekme kancas›na ve halat
veya zincire afl›r› gerilim bindirir.
Kanca ve halat veya zincir k›r›-
labilir ve ciddi yaralanma veya
hasara neden olabilir.

• E€er arac› hareket ettirmek müm-
kün olmazsa, zorlayarak çekmeye
devam etmeyiniz. Yard›m için
HYUNDAI yetkili servisini veya ti-
cari kurtarma servisini aray›n›z.

• Arac› mümkün oldu€u kadar ile-
riye do€ru çekiniz.

• Çekme esnas›nda araçtan uzak
durunuz.

OPA067014
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DİKKAT - Otomatik 
şanzıman

• Araç dört tekerle€i yerde çekile-
cekse, sadece önden çekilmelidir.
Vitesin boşa alınmış olduğundan
emin olun. Araç hızı 40 km/sa. se-
viyesinin üzerinde olmamalı, çek-
me mesafesi 25 km’yi aşmama-
lıdır. Kontak anahtarı “ACC” ko-
numunda olmalı ve böylelikle di-
reksiyon simidinin kilitlenmesi
önlenmelidir.

• Çekme öncesinde, otomatik flan-
z›man ya€ seviyesini kontrol edi-
niz. Seviye ya€ çubu€u üzerinde-
ki "HOT" çizgisinin alt›nda ise,
ya€› tamamlay›n›z. Ya€ ilavesi ya-
pam›yorsan›z, araç çekme araba-
s› üzerinde çekilmelidir.
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MOTOR BÖLÜMÜ

G010000AFD

n Benzinli Motor

1. Motor so€utma suyu genleflme tank›

2. Motor ya€› dolum kapa€›

3. Fren/Debriyaj hidroli€i deposu

4. Hava filtresi

5. Sigorta Kutusu

6. Pozitif akü terminali

7. Negatif akü terminali

8. Ön cam y›kama suyu haznesi

9. Radyatör kapa€›

10. Motor ya€› çubu€u

11. Otomatik flanz›man çubu€u*

* : varsa

OPB002003

h Araçtaki gerçek motor bölmesi flekildekinden farkl› olabilir.
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n Dizel Motor

1. Motor so€utma suyu genleflme tank›

2. Motor ya€› dolum kapa€›

3. Fren/Debriyaj hidroli€i deposu

4. Hava filtresi

5. Sigorta Kutusu

6. Pozitif akü terminali

7. Negatif akü terminali

8. Ön cam y›kama suyu haznesi

9. Radyatör kapa€›

10. Motor ya€› çubu€u

11. Yak›t filtresi

OPB072001

h Araçtaki gerçek motor bölmesi flekildekinden farkl› olabilir.
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BAKIM SERV‹SLER‹
G020000APB

Bak›m ve kontrol ifllemlerini yaparken
araca ve size bir zarar gelmemesi için
azami özeni göstermelisiniz.
Kusurlu, eksik veya yetersiz servis, arac›-
n›zda hasara, kazalara veya kiflisel ya-
ralanmalara yol açabilecek kullan›m so-
runlar›na neden olabilir.

G020100AEN

Araç sahibinin sorumlulu€u

] NOT
Bak›m, servis ve kay›t tutma, kullan›c›n›n
sorumlulu€undad›r.

Arac›n›z›n bak›m ve onar›m›n›n HYUN-
DAI yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas›n›
tavsiye ederiz. 
Arac›n›z›n gerekli bak›m ifllemlerinin, ile-
rideki sayfalarda görülen programl› ser-
vis tablolar›na uygun olarak ve do€ru bir
flekilde yap›ld›klar›n› gösteren belgeleri
muhafaza etmelisiniz. Servis ve bak›m
ifllemlerinizin, arac›n›z›n garanti koflullar›
ile uyumlu olarak yap›lmas›n› sa€lamak
için bu bilgilere ihtiyac›n›z vard›r.
Ayr›nt›l› garanti bilgileri arac›n›z›n Garan-
ti Belgesi’nde mevcuttur.
Uygun olmayan bakım veya gerekli ba-
kım eksikliğine bağlı onarım veya ayar iş-
lemleri garanti kapsamında değildir.
Yetkili HYUNDAI servisi, size üst düzey-
de servis hizmeti sa€lamak amac›yla
HYUNDAI’nin yüksek kalite standartlar›n›
yerine getirir ve bu konuda HYUNDAI’-
den destek al›r.

G020200APB

Kullan›c› bak›m uyar›lar›
Yanl›fl ya da noksan servis, sorunlara yol
açabilir. Bu bölümde uygulanmas› kolay
servis bak›m hususlar›na iliflkin bilgiler
verilmektedir.   

] NOT
Garanti süresi içindeki araç sahibi taraf›n-
dan yap›lan  yanl›fl bak›mlar  garanti kap-
sam›n› etkileyebilmektedir. Ayr›nt›l› bilgi
için, araç ile birlikte verilmifl olan Garanti
Belgesi kitapç›€›na bak›n. Servis veya
bakım işlemleri için tereddüdünüz varsa,
sistemi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi öneririz.
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UYARI - Bak›m çal›flmalar›
• Araç üzerinde servis bak›m iflinin

yap›lmas› tehlikeli olabilir. Baz›
bak›m ifllemlerini yaparken ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz. ‹flin
yap›lmas› ile ilgili do€ru alet ve
donan›m›n›z yoksa ya da yeterli
bilgi ve deneyimden yoksunsan›z
arac›n›za HYUNDAI yetkili servi-
sinde müdahale edilmesini öneri-
riz.

• Motor çal›fl›rken kaputun alt›nda
çal›flmak tehlikelidir. Üzerinizde
mücevher ya da bol giysi varsa bu
durum çok daha tehlikeli olmak-
tad›r. Bunlar hareketli parçalara
tak›labilir ve yaralanmaya neden
olabilir. Bundan dolay›, kaput
aç›kken motoru çal›flt›rman›z ge-
rekiyorsa, motora ya da so€utma
fan›na yaklaflmadan önce üzeri-
nizdeki tüm mücevherleri (özellik-
le yüzükler, bilezikler, saatler ve
gerdanl›klar) ve kravat, kaflkol ve
benzer bol giysileri ç›karmay›
unutmay›n›z.

UYARI - Dizel Motor
Motor çal›fl›rken veya motoru kap-
att›ktan sonraki ilk 30 saniye içinde
enjeksiyon sistemi üzerinde asla
bir ifllem yapmay›n›z. Yüksek ba-
s›nç pompas›, yak›t hatt›, enjektör-
ler ve yüksek bas›nç borular›, mo-
tor durduktan sonra bile hala yük-
sek bas›nç alt›ndad›r. Yak›t s›z›nt›s›
s›ras›nda oluflan yak›t püskürmesi,
cilde temas etmesi halinde ciddi ya-
ralanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kifliler, motorun çal›flmas›
s›ras›nda motor bölmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafe-
den daha fazla yaklaflmamal›d›r.
Çünkü elektronik motor kontrol sis-
temindeki yüksek ak›mlar nedeniy-
le oldukça güçlü manyetik alanlar
oluflmaktad›r.
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KULLANICI BAKIMI
G030000AFD

Aşağıdaki listeler, aracınızın emin ve
güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağla-
maya yardımcı olmak için belirtilen ara-
lıklarla yapılması gereken kontrol ve mu-
ayeneleri göstermektedir.
Herhangi bir sorunuz varsa, aracınızı
HYUNDAI yetkili servisine götürmenizi
öneririz.
Bu Kullanıcı Bakımı Kontrolleri genellikle
garanti kapsamında değildir ve işçilik,
parça ve kullanılan yağlayıcı bedelleri
sizden talep edilebilir.

Kullan›c› bak›m› program›
G030101AHM

Yak›t almak için durdu€unuzda:
• Motor ya€› seviyesini kontrol ediniz.
• So€utma s›v›s› haznesindeki so€utma

s›v›s›n›n seviyesini kontrol ediniz.
• Ön cam y›kama suyu seviyesini kontrol

ediniz.
• Az fliflirilmifl veya sönmüfl lastikleri

kontrol ediniz.

G030102APB

Arac›n›z› kullan›rken:
• Egzoz sesinde olabilecek de€iflmelere

veya araç içinde egzoz duman› koku-
suna dikkat ediniz.

• Direksiyonda titreflim olup olmad›€›n›
kontrol ediniz. Direksiyonda olas› sert-
leflmelere veya gevflemelere ya da düz
gidifl rotas›ndaki kaymalara dikkat edi-
niz.

• Düz, pürüzsüz bir yolda giderken ara-
c›n›z›n sürekli olarak bir yöne kayma-
s›na veya direksiyonun bir yöne çek-
mesine dikkat ediniz.

• Fren yaparken ola€an d›fl› seslere, bir
yana çekme olup olmad›€›na, fren
pedal›n›n bofllu€a veya sertli€e dikkat
ediniz.

• fianz›manda kayd›rma veya kullan›-
m›nda de€iflmeler olursa, flanz›man
ya€ seviyesini kontrol ediniz.

• Otomatik vitesin P konumunu (Park)
kontrol ediniz.

• El frenini kontrol ediniz.
• Arac›n›z›n alt›ndan ya€ s›z›nt›s› olup

olmad›€›n› kontrol ediniz (Klima siste-
minden, kullan›m s›ras›nda veya kulla-
n›m›n ard›ndan su damlamas› normal-
dir).

UYARI 
Motor s›cakken, so€utma s›v›s› se-
viyesini kontrol ederken dikkatli
olunuz. Bas›nç alt›ndaki, kaynar so-
€utma s›v›s› veya buhar püsküre-
bilir. Bu, yan›klara veya baflka
önemli yaralanmalara neden olabi-
lir.
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G030103AHM

En az ayda bir:
• So€utma s›v›s› haznesindeki motor so-

€utma s›v›s›n›n seviyesini kontrol edi-
niz.

• Fren lambalar›, sinyal lambalar› ve
dörtlü flaflör de dahil olmak üzere, bü-
tün d›fl ›fl›klar›n çal›flmas›n› kontrol
ediniz.

• Stepne de dahil olmak üzere, tüm
lastiklerin hava bas›nc›n› kontrol edi-
niz.

G030104AHM

Y›lda en az iki kez (her ‹lkbaharda
veya her Sonbaharda):
• Radyatör, ›s›t›c›lar ve klima hortumla-

r›nda s›z›nt› veya hasar olup olma-
d›€›n› kontrol ediniz.

• Ön cam y›kama suyu püskürtücüsünü
ve sileceklerin çal›flmas›n› kontrol edi-
niz. Cam silme suyu ile ›slat›lm›fl temiz
bir bezle silecek lastiklerini temiz-
leyiniz.

• Far ayarlar›n› kontrol ediniz.
• Susturucuyu, egzoz borular›n›, koruyu-

cu siperleri ve kelepçeleri kontrol edi-
niz.

• Emniyet kemerlerinin çal›flmas›n› ve
olas› afl›nmalar› kontrol ediniz. 

• Lastiklerin afl›nmas›n› ve gevflek teker-
lek bijonlar›n› kontrol ediniz.

G030105APB

Y›lda en az bir kez:
• Karoseri ve kap›lardaki su boflalma de-

liklerini temizleyiniz. 
• Kap› menteflelerini ve kap› kapanma

aksam›n›, motor kaputu menteflelerini
ya€lay›n›z.

• Kap› ve motor kaputu kilit ve mandal-
lar›n› ya€lay›n›z.

• Kap›lardaki lastik contalar› ya€lay›n›z.
• Klima sistemini kontrol ediniz.
• Otomatik vites ba€lant›s›n› ve kuman-

dalar› kontrol ediniz ve ya€lay›n›z.
• Aküyü ve kutuplar›n› temizleyiniz.
• Fren (ve debriyaj) hidroli€i seviyesini

kontrol ediniz.
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PER‹YOD‹K BAKIM H‹ZMET‹
G040000ATD

Araç, genellikle afla€›daki koflullardan hiç-
birinin mevcut olmad›€› yerlerde kullan›l›-
yorsa, Normal Bak›m Program›n› takip
ediniz. Afla€›daki koflullardan herhangi biri
mevcutsa, Zorlu Kullan›m Koflullar› ‹çin
Bak›m’› uygulay›n›z.
• Arka arkaya k›sa mesafeli sürüfl.
• Tozlu ortamda veya kumlu alanlarda

sürüfl.
• Frenlerin yo€un kullan›lmas›.
• Tuz veya di€er afl›nd›r›c› malzemelerin

kullan›ld›€› bölgelerde sürüfl.
• Çak›ll› ve çamurlu yollarda sürüfl.
• Da€l›k alanlarda sürüfl.
• Uzun rölanti süreleri veya düflük h›zla

kullanma.
• Düflük hava s›cakl›klar›nda ve/veya

afl›r› nemli ortamlarda uzun süre kul-
lanma.

• %50 oran›nda yo€un flehir içi trafik ve
32°C s›cakl›€›n üzerinde sürüfl.

Arac›n›z yukar›da belirtilen koflullarda
kullan›l›yorsa, Normal Bak›m Progra-
m›nda belirtilenlerden daha s›k ya€ kon-
trolü yapmal›, ya€› de€ifltirmeli veya ta-
mamlamal›s›nız. Çizelgede gösterilen
sürelerden veya mesafelerden sonra,
önerilen aral›klarla bak›m yapmaya de-
vam ediniz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR
G040100APA

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa

Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Tahrik kay›fllar› *1 K K K K K K K K

Motor ya€› ve motor ya€› filtresi *2 D D D D D D D D

Hava filtresi D D D D D D D D

Bujiler D D

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*1 : Alternatör, hidrolik direksiyon (ve su devridaim) ve klima (varsa) kay›fllar›n› ayarlay›nız. Kontrol ediniz ve gerekiyorsa düzel-

tiniz veya de€ifltiriniz.
*2 : Her 500 km’de bir veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya€› seviyesini ve s›z›nt›lar› kontrol ediniz.

Motor yağı seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gereğince bakım yapılmalıdır. Yetersiz miktarda motor yağı ile
çalışması motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasarı karşılamaz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*3 : Afl›r› supap gürültüsünü ve/veya motor titreflimini kontrol edin, gerekiyorsa ayar yap›n›z. Sisteme sadece HYUNDAI yetkili

servisi tarafından müdahale edilmesini öneririz.
*4 : Yak›t filtresi bak›m gerektirmez diye kabul edilir, ancak yak›t kalitesine ba€l› olarak bak›m program›nda periyodik kontrol öner-

ilir. Yak›t ak›fl› k›s›tlamas›, boflalma, güç kayb›, zor çal›flma problemi, vs. gibi önemli güvenlik nedenleri varsa, bak›m pro-
gram›na ba€l› olmaks›z›n yak›t filtresini de€ifltiriniz ve HYUNDAI yetkili servisine baflvurunuz.

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa

Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Supap bofllu€u  *3

Buhar hortumu ve yak›t deposu kapa€› K K

Vakum hortumu K K K K

Yak›t filtresi *4 K D K D

Yak›t borular›, hortumlar› ve ba€lant›lar› K K

So€utma sistemi
“So€utma s›v›s› seviyesini ve s›z›nt›y›” her gün kontrol ediniz.

Tahrik kay›fl›n› veya triger kay›fl›n› de€ifltirirken “Su pompas›n›" kontrol ediniz.

Her 90.000 km’de veya 48 ayda bir gözden geçiriniz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*5 : Eksik so€utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z kaliteli so€utma s›v›s› katk›s› kullan›n›z ve fabrikada doldurulmufl

olan so€utma s›v›s›na asla sert su kar›flt›rmay›n›z. Uygun olmayan so€utma s›v›s› kar›fl›m› önemli ar›zalara veya motorun
bozulmas›na neden olabilir.

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa

Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Motor So€utma S›v›s›  *5 D D

Akü durumu K K K K K K K K

Bütün elektrikli sistemler K K K K K K K K

Fren borular›, hortumlar› ve ba€lant›lar› K K K K K K K K

Fren pedal›, debriyaj pedal› (varsa) K K K K K K K K

El freni K K K K K K K K

Fren/debriyaj hidroli€i K K K K K K K K

Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K

Kampana frenler ve balatalar (varsa) K K K K K K K K
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NORMAL BAKIM PROGRAMI – BENZ‹NL‹ MOTOR (DEVAM)

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa

Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Direksiyon kutusu, ba€lant› ve körükleri K K K K K K K K

Aks ve aks körükleri K K K K K K K K

Lastik (bas›nç ve difl afl›nmas›) K K K K K K K K

Ön süspansiyon rotilleri K K K K K K K K

fiasi ve kaportadaki c›vata ve somunlar K K K K K K K K

Klima so€utucu (varsa) K K K K K K K K

Klima kompresörü (varsa) K K K K K K K K

Polen filtresi (varsa) D D D D D D D D

Düz flanz›man ya€› (varsa) K K K K K K K K

Otomatik flanz›man ya€› (varsa) K K K K K K K K

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU
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G040200APA

GÜÇ KOfiULLARDAK‹ PER‹YOD‹K BAKIM – BENZ‹NL‹ MOTOR
Afla€›da s›ralanan bak›m konular›, a€›r koflullarda çal›flan araçlarda daha s›k uygulanmal›d›r. 
Uygun bak›m aral›klar› için afla€›daki tabloya bak›n›z.

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.

Motor ya€› ve motor ya€› filtresi D Her 7,500 km’de veya 6 ayda bir   
A, B, C, D, E,

F, G, H, I, J 

Hava filtresi D C, E

Bujiler D B, H

Düz flanz›man ya€› (varsa) D Her 100,000 km’de C, D, E, G, H, I, J 

Otomatik flanz›man ya€› (varsa) D Her 45,000 km’de
A, C, D, E, F, 

G, H, I, J

Direksiyon kutusu, ba€lant› ve körükleri K C, D, E, F, G

Bak›m konusu Bak›m ifllemi Bak›m periyodlar› Sürüfl flartlar›

Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k de€ifltiriniz

Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k de€ifltiriniz
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Zor sürüfl koflullar›

A: Arka arkaya k›sa mesafeli sürüfl

B: Uzun süreler rölantide çal›flma

C: Tozlu ve çak›ll› yollarda sürüfl

D: So€uk havalarda tuz veya di€er pasland›r›c› maddelerin

kullan›ld›€› alanlarda sürüfl

E : Kumlu alanlarda sürüfl

F: 32°C’de yüksek s›cakl›klarda %50’den fazla oranda yo€un

flehir içi trafikte sürüfl

G: Da€l›k alanlarda sürüfl

H: Römork çekilmesi

I : Devriye arac›, taksi, ticari araç veya çekici araç olarak kul-

lanma

J: 170 km/sa. üzerinde süratlerde sürüfl

Ön süspansiyon rotilleri K C, D, E, F, G

Disk frenler, balatalar, kalipelerler ve rotorlar K C, D, E, G, H

Tambur frenler ve balatalar (varsa) K C, D, E, G, H

El freni K C, D, G, H

Aks ve aks körükleri K C, D, E, F, G, H, I, J

Polen filtresi (varsa) D C, E

Bak›m konusu Bak›m ifllemi Bak›m periyodlar› Sürüfl flartlar›

Koflullara ba€l› olarak, 

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak, 

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak, 

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak, 

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak, 

daha s›k kontrol ediniz.

Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k de€ifltiriniz.



7 15

Bakım

G040300APB

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*1 : Tahrik kayışı gerdiricisini, rölanti ve alternatörü, kasnağı kontrol ediniz ve gerekliyse düzeltiniz veya değiştiriniz.
*2 : Her 500 km’de bir veya uzun yolculuklara ç›kmadan önce motor ya€› seviyesini ve s›z›nt›lar› kontrol ediniz.
*3 : Motor yağı seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gereğince bakım yapılmalıdır. Yetersiz miktarda motor yağı ile

çalışması motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasarı karşılamaz.

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96
Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160

Tahrik kay›fllar› *1

Motor ya€› ve
motor ya€› filtresi *2 *3

Her 10,000 km’de veya 12 ayda bir de€ifltiriniz.

Gerdirici/avara/damper kasna€› Tahrik kay›fl›n› de€ifltirirken kontrol ediniz.

Hava filtresi D D D D D D D D

Yak›t dolum kapa€› K K

Vakum ve karter havaland›rma hortumu K K K K K K K K

K K K K K K K K

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU
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NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*4 : Bak›m program› yak›t kalitesine ba€l›d›r. Sadece kaliteli bir yak›t < "EN590 veya benzeri"> kullan›ld›€›nda uygulanabilir. Dizel

yak›t özellikleri EN590 Standard›na uymuyorsa, daha s›k de€ifltirilmelidir. Yakıt akışı kısıtlaması, boşalma, güç kaybı, zor
çalışma problemi, vs. gibi önemli güvenlik nedenleri varsa, bakım programına bağlı olmaksızın yakıt filtresini değiştiriniz, yet-
kili bir HYUNDAI servisine başvurmanızı öneririz.

*5 : Dizel yak›t özellikleri EN590 Standard›na uymuyorsa, daha s›k de€ifltirilmelidir. HYUNDAI, "her 7,500 km’de kontrol, her
15,000km.de de€ifltirme" önermektedir.

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96
Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160

Vakum hortumu (EGR & gaz kelebe€i gövdesi için) K K K K K K K K

Vakum pompas› ve emifl hortumu K K K K K K K K

Vakum pompas› ya€ hortumu K K K K K K K K

Yak›t filtresi kartuflu *4 *5

Yak›t borular›, hortumlar› ve ba€lant›lar› K K K K K K K K

So€utma sistemi
Her gün “So€utma s›v›s› ayar›n› ve s›z›nt›lar›” kontrol ediniz.

Tahrik kay›fl›n› veya triger kay›fl›n› de€ifltirirken “Su pompas›n›" kontrol ediniz.

Her 30.000 km’de bir değiştiriniz.

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU
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K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.
*6 : Eksik so€utma s›v›s›n› tamamlarken, arac›n›z için yaln›z kaliteli so€utma s›v›s› katk›s› kullan›n›z ve fabrikada doldurulmufl

olan so€utma s›v›s›na asla sert su kar›flt›rmay›n›z. Uygun olmayan so€utma s›v›s› kar›fl›m› önemli ar›zalara veya motorun
bozulmas›na neden olabilir.

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96
Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160

Motor So€utma S›v›s› *6

Akü durumu K K K K K K K K

K D K D K D K D

Bütün elektrikli sistemler K K K K K K K K

Fren borular›, hortumlar› ve ba€lant›lar› K K K K K K K K

Fren pedal›, debriyaj pedal› (varsa) K K K K K K K K

El freni K K K K K K K K

Fren/debriyaj hidroli€i K D K D K D K D

Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K

Kampana frenler ve balatalar (varsa) K K K K K K K K

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU
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K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlay›n›z, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz. D : Yenileyiniz veya de€ifltiriniz.

NORMAL BAKIM PROGRAMI – D‹ZEL MOTOR (DEVAM)

Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha önce dolarsa
Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96
Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160

Direksiyon kutusu, ba€lant› ve körükleri K K K K K K K K

Tahrik mili ve körükler K K K K K K K K

Lastik (bas›nç ve difl afl›nmas›) K K K K K K K K

Ön süspansiyon rotilleri K K K K K K K K

fiasi ve kaportadaki c›vata ve somunlar K K K K K K K K

Klima so€utucusu (varsa) K K K K K K K K

Klima kompresörü (varsa) K K K K K K K K

D D D D D D D D

K K K K K K K K

Polen filtresi (varsa)

Düz flanz›man ya€› (varsa)

BAKIM
PER‹YODLARI

BAKIM KONUSU
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G040400APB

GÜÇ KOfiULLARDA PER‹YOD‹K BAKIM – D‹ZEL MOTOR
Afla€›da s›ralanan bak›m konular›, a€›r koflullarda çal›flan araçlarda daha s›k uygulanmal›d›r. 
Uygun bak›m aral›klar› için afla€›daki tabloya bak›n›z.

D : De€ifltiriniz.     K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlay›nız, düzeltiniz, temizleyiniz veya de€ifltiriniz.

BAKIM KONUSU Bakım işlemi Bakım periyodları Sürüş şartları

Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k de€ifltirin.

Motor ya€› ve
D

A, B, C, F, G, 

motor ya€› filtresi H, I, J, K, L

Hava filtresi D C, E

Düz flanz›man ya€› (varsa) D Her 100,000 km’de C, D, E, G, H, I, K 

Direksiyon kutusu, ba€lant› ve körükleri K C, D, E, F, G
Koflullara ba€l› olarak,

daha s›k kontrol edin.

Her 5,000 km’de veya 6 ayda bir
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Zor sürüfl koflullar›
A: Arka arkaya k›sa mesafeli sürüfl

B: Uzun süreler rölantide çal›flma

C: Tozlu ve çak›ll› yollarda sürüfl

D: So€uk havalarda tuz veya di€er pasland›r›c› maddelerin

kullan›ld›€› alanlarda sürüfl

E : Kumlu alanlarda sürüfl

F : 32°C’de yüksek s›cakl›klarda %50’den fazla oranda yo€un

flehir içi trafikte sürüfl

G: Da€l›k alanlarda sürüfl.

H: Römork çekilmesi

I : Devriye arac›, taksi, ticari araç veya çekici araç olarak kul-

lanma

J: Çok so€uk havalarda kullanma

K: 170 km/sa. üzerinde süratlerde sürüfl

L : S›k s›k dur-kalk koflullar›nda kullan›m

BAKIM KONUSU Bakım işlemi Bakım periyodları Sürüş şartları

Ön süspansiyon rotilleri K
Koflullara ba€l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, F, G

Disk frenler, balatalar, kalipelerler ve rotorlar K
Koflullara ba€l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, G, H

El freni K
Koflullara ba€l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, G, H

Tahrik mili ve körükler K
Koflullara ba€l› olarak,
daha s›k kontrol ediniz.

C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

Klima hava filtresi (varsa) D
Koflullara ba€l› olarak,
daha s›k değiştiriniz.

C, E
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PER‹YOD‹K BAKIM ‹fiLEMLER‹ AÇIKLAMALARI
G050100AHM

Motor ya€› ve filtresi
Motor ya€› ve filtresi bak›m program›nda
belirtilen aral›klarda de€ifltirilmelidir. Araç
güç koflullar alt›nda kullan›l›yorsa, ya€ ve
filtre de€ifliminin daha s›k aral›klarda
yap›lmas› gerekir.

G050200AUN

Tahrik kay›fllar›
Tahrik kay›fllar›nda kesik, çatlak, afl›r›
afl›nma veya ya€ bulaflma olup olmad›€›-
n› kontrol ediniz ve gerekti€inde de€ifltiri-
niz. Tahrik kay›fllar›n›n gerginli€inin dü-
zenli olarak kontrol edilmesi ve gerek-
ti€inde ayarlanmas› gerekir.

G050300AFD

Yak›t filtresi (kartuflu)
T›kanm›fl filtre, arac›n sürülebilece€i h›z›
s›n›rland›r›r, emisyon sisteminin hasar
görmesine ve zor çal›flt›rma gibi bir çok
problemlere yol açabilir. Yak›t deposu
içinde çok fazla yabanc› madde birikmifl
oldu€unda, yak›t filtresinin daha s›k ara-
l›klarla de€ifltirilmesi gerekir.
Yeni filtrenin tak›lmas›ndan sonra, moto-
ru bir kaç dakika çal›flt›r›n ve ba€lant›-
larda kaçak kontrolü yap›n›z. Yakıt filtre-
sinin HYUNDAI yetkili servisi tarafından
değiştirilmesini öneririz.

G050400APB

Yak›t borular›, yak›t hortumlar› ve
ba€lant›lar›
Yak›t borular›, yak›t hortumlar› ve ba€lan-
t›lar›nda kaçak ve hasar olup olmad›€›n›
kontrol ediniz. Yakıt hatlarının, yakıt hor-
tum ve bağlantılarının HYUNDAI yetkili
servisi tarafından değiştirilmesini öneririz.

Sisteme sadece HYUNDAI yetkili servisi
tarafından müdahale edilmesini öneririz.

UYARI - Sadece dizel
Motor çal›fl›rken veya motoru kap-
att›ktan sonraki ilk 30 saniye içinde
enjeksiyon sistemi üzerinde asla
bir ifllem yapmay›nız. Yüksek ba-
s›nç pompas›, yak›t hatt›, enjektör-
ler ve yüksek bas›nç borular›, mo-
tor durduktan sonra bile hala yük-
sek bas›nç alt›ndad›r. Yak›t s›z›nt›s›
s›ras›nda oluflan yak›t püskürmesi,
cilde temas etmesi halinde ciddi ya-
ralanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kifliler, motorun çal›flmas›
s›ras›nda motor bölmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafe-
den daha fazla yaklaflmamal›d›r,
çünkü Ortak Yak›t Hatt› Sistemin-
deki yüksek ak›mlar nedeniyle ol-
dukça güçlü manyetik alanlar olufl-
maktad›r.



Bakım

227

G050600AUN

Buhar hortumu ve yak›t deposu
kapa€›
Buhar hortumu ve yak›t deposu kapa€›-
n›n bak›m program›nda belirtilen aral›k-
larla kontrol edilmesi gerekir. Yeni buhar
hortumu veya yak›t deposu kapa€›n›n
düzgünce tak›lm›fl oldu€undan emin
olunuz.

G050700AUN

Vakum karteri havaland›rma 
hortumlar› (varsa)
Hortum yüzeylerini ›s› ve/veya mekanik
hasar belirtisi aç›s›ndan kontrol ediniz.
Sertleflmifl veya gevrek hale gelmifl
lastik, çatlak, y›rt›lma, kesik ve afl›nm›fl
ve afl›r› fliflmifl hortum ar›za belirtisidir.
Özellikle egzoz manifoldu gibi, yüksek ›s›
kaynaklar›na yak›n olan hortum yüzey-
lerinin dikkatli bir flekilde kontrol edilmesi
gerekir.
Hortumlar›n temas› sonucunda ›s›l hasar
veya mekanik afl›nma meydana gelme-
mesi için, hortumlar›n herhangi bir ›s›
kayna€›na, keskin kenarlara veya hare-
ketli parçalara temas etmemelerini sa€la-
mak üzere hortum güzergah›n› kontrol
ediniz. Kelepçeler ve rakorlar gibi bütün
hortum ba€lant›lar›n› kontrol ediniz ve
bunlar›n sa€lam oldu€undan ve herhangi
bir kaçak olmad›€›ndan emin olunuz.
Herhangi bir bozulma veya hasar belirtisi

olan hortumlar›n derhal de€ifltirilmeleri
gerekir.

G050800AFD

Hava filtresi
Hava temizleme filtresini değiştireceğiniz
zaman, orjinal HYUNDAI filtre kullanma-
nızı öneririz.

G050900AUN

Ateflleme bujileri 
(benzinli motor için)
Yeni bujilerin do€ru ›s› aral›klar›nda ol-
du€undan emin olunuz.

G051000APB

Supap bofllu€u (varsa)
Afl›r› subap gürültüsünü ve /veya motor
titreflimini kontrol edin, gerekiyorsa ayar
yap›n›z. Sisteme sadece HYUNDAI yet-
kili servisi tarafından müdahale edilmesi-
ni öneririz.

G051100AHM

So€utma sistemi
Radyatör, so€utma suyu deposu, hor-
tumlar ve ba€lant› parçalar› gibi so€utma
sistemi parçalar›n› kaçak veya hasar
aç›s›ndan kontrol ediniz. Hasar görmüfl
bir parça de€ifltirilmelidir.

G051200AUN

Motor so€utma suyu
Motor so€utma suyunun bak›m program›
ile belirtilen aral›klarda de€ifltirilmesi
gerekir.

G051300AUN

Düz flanz›man ya€› (varsa)
Düz flanz›man s›v›s›n› bak›m program›na
göre kontrol ediniz.

G051400AUN

Otomatik flanz›man ya€› (varsa)
Motor ve flanz›man›n normal çal›flma
s›cakl›€›na gelmesinin ard›ndan, hidrolik
seviyesinin ya€ çubu€unun “HOT” aral›€›
içinde yer al›yor olmas› gerekir. Otomatik
flanz›man hidrolik seviyesini motor çal›fl›r
durumda ve flanz›man boflta oldu€unda
ve el freni iyice çekilmifl durumda kontrol
ediniz.

G051500AUN

Fren hortumlar› ve borular›
Gözle kontrol yaparak do€ru tak›l›p tak›l-
mad›€›n›, sürtünme, çatlak, bozulma ve-
ya kaçak olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
Bozulmufl veya hasar görmüfl parçalar›
en k›sa zamanda de€ifltiriniz.
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G051600AUN

Fren hidroli€i 
Fren hidroli€i deposundaki fren hidroli€i
seviyesini kontrol ediniz. Hidrolik seviye-
si, deponun yan taraf›nda bulunan “MIN”
ve “MAX” iflaretlerinin aras›nda olmal›d›r.
Sadece DOT 3 veya DOT 4 özelliklerine
sahip ya€ kullan›n›z.

G051700AUN

El freni
El freni sistemi içinde, el freni kolu ve
kablosunu kontrol ediniz.

G051800APA

Arka tambur frenler ve balatalar
(varsa)
Arka fren kampanalar› ve balatalar›nda
kar›ncalanma, yanma, hidrolik kaça€›,
k›r›lm›fl parçalar ve afl›r› afl›nma kontrolü
yap›n›z.

G052100AUN

Süspansiyon ba€lant› c›vatalar›
Süspansiyon ba€lant›lar›nda gevfleme
ve hasar kontrolü yap›n›z. Yeniden öngö-
rülen torka s›k›n›z.

G052200AUN

Direksiyon kutusu, ba€lant› ve
körükleri/ alt kol bilyal› mafsal›
Araç durmufl halde ve motor çal›flmadığı
zaman, direksiyon simidinde afl›r› boflluk
kontrolü yap›n›z. 
Ba€lant›lar›n e€rili€i ve hasar›n› kontrol
ediniz. Körükler ve bilyal› mafsallarda bo-
zulma, çatlak veya hasar kontrolü yap›-
n›z. Hasar görmüfl bir parça de€ifltirilme-
lidir.

G052400AUN

Tahrik milleri ve körükler
Aks millerini, körükleri ve kelepçeleri çat-
lak, bozulma veya hasar bak›m›ndan
kontrol ediniz. Hasarl› parçalar› de€ifltiri-
niz ve gerekti€inde gres doldurunuz.

G052500AUN

Klima so€utucu (varsa)
Klima borular› ve ba€lant›lar›n› kaçak ve
hasar bak›m›ndan kontrol ediniz.

Fren pabuçları, kaliperleri ve
rotorlar
Balatalarda aşırı aşınma, disklerde salgı
veya aşınma ve kaliperlerde hidrolik ka-
çağını kontrol ediniz.
Fren pabuç ve balatalarının aşınma limit-
lerini kontrol etmek üzere daha fazla bilgi
için, Hyundai web sitesine bakınız.
(http://brakemanual.hmc.co.kr)
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MOTOR YA⁄I

G060100AHM

Motor ya€› seviyesinin kontrolü
1. Arac›n düz bir zemin üzerinde oldu-

€undan emin olunuz.
2. Motoru çal›flt›r›nız ve normal çal›flma

s›cakl›€›na gelmesini bekleyiniz.
3. Motoru durdurun ve ya€›n kartere geri

dönmesi için birkaç dakika (yaklafl›k 5
dakika) bekleyiniz.

4. Ya€ çubu€unu çekin, silerek temizleyi-
niz ve tekrar yerine yerlefltiriniz.

5. Çubu€u tekrar d›flar› çekiniz ve sevi-
yeyi kontrol ediniz. Seviye F ve L ara-
s›nda olmal›d›r. Motor ya€› L seviyesinde veya yak›nla-

r›nda ise, F seviyesine gelecek kadar ya€
ilave ediniz. Afl›r› doldurmay›n›z.

Ya€›n motor aksam›na damlamamas›
için bir huni kullan›n›z.

Yaln›z belirlenmifl olan motor ya€›n› kul-
lan›n›z (Bölüm 8’deki “Önerilen ya€lar ve
kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).

UYARI - Radyatör hortumu
Motor ya€›n› kontrol ederken veya
eklerken radyatör hortumuna do-
kunmamaya çok dikkat ediniz.
Çünkü sizi yakacak kadar s›cak ola-
bilir.

OPB079003 OPB079004

DİKKAT - Dizel Motor
Motor ya€›n›n afl›r› doldurulmas›
durumunda, motor durduktan sonra
çalkalanma nedeniyle motor bir sü-
re daha ciddi olarak çal›flmaya de-
vam edebilir (dieseling). Bu durum,
motor h›z›n›n ani artmas›, yanma
sesi ve beyaz egzoz duman› eflli-
€inde motor hasar›na yol açabilir.

DİKKAT
Motor ya€›n› fazla doldurmay›n›z.
Motora zarar verebilir.
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MOTOR SO⁄UTMA SUYU
G060200APB

Motor ya€› ve filtresi de€iflimi
Motor yağı ve filtresinin HYUNDAI yetkili
servisi tarafından değiştirilmesini öneri-
riz.

G070000AHM

Yüksek bas›nçl› so€utma sisteminin haz-
nesine y›l boyunca kullan›labilen antifrizli
so€utucu doldurulmufltur. So€utucu haz-
nesi fabrikada doldurulmufltur.
Y›lda en az bir kez, k›fl sezonunu bafl›n-
da veya so€uk bir yöreye seyahat etme-
den önce, antifriz korumas›n› ve so€utma
s›v›s›n›n seviyesini kontrol ediniz.

G070100AHM

So€utucu seviyesinin kontrolü

UYARI
Kullan›lm›fl motor ya€›n›n cilt ile
uzun süreli temas etmesi durumun-
da, cildin tahrifline veya cilt kanser-
ine neden olabilir. Kullan›lm›fl mo-
tor ya€›n›n, laboratuar ortam›nda
denek hayvanlar üzerinde kansero-
jen etkisi olan kimyasallar içerdi€i
görülmüfltür. Kullan›lm›fl ya€ ile ça-
l›flt›ktan sonra, en k›sa zamanda el-
lerinizi sabun ve s›cak su ile iyice
y›kayarak cildinizi daima koruyu-
nuz.

UYARI
Radyatör kapa€›n›n
aç›lmas›

• Motor çal›fl›yorken ve s›cak ol-
du€unda, radyatör kapa€›n› asla
sökmeye kalk›flmay›n›z. Bunun
yapılması, soğutma sisteminde
ve motorda hasarlara yol açabilir
ve dışarı sıçrayan sıcak soğutucu
veya buharı önemli kişisel yara-
lanmalara neden olabilir.

• Motoru durdurunuz ve so€uyana
kadar bekleyiniz. Radyatör kapa-
€›n› açarken çok dikkatli olunuz.
Etraf›na kal›n bir havlu sar›n›z ve
birinci stop’a gelene kadar yavafl-
ça saat dönüfl yönü tersine çevi-
riniz. So€utma sisteminden ba-
s›nç sal›n›rken geride durunuz.
Bas›nc›n tamam›n›n boflald›€›n-
dan emin oldu€unuzda, kal›n bir
havlu kullanarak kapa€› afla€›
do€ru bast›r›n›z ve onu ç›kartmak
için saatin tersi yönde döndür-
meye devam ediniz.

(Devam ediyor)
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Tüm so€utma sistemi hortumlar›n›n ve
hortumlar›n›n durumlar›n› ve ba€lant›lar›-
n› kontrol ediniz. Balon yapm›fl veya de-
forme olmufl hortumlar› de€ifltiriniz.
Motor so€utma suyu seviyesi, motor
so€uk oldu€unda, so€utucu deposunun
yan taraf›ndaki  “F (MAX)” ile “L (MIN) ”
iflaretleri aras›nda olmal›d›r.

So€utucu seviyesi düflükse, donma ve
korozyona karfl› koruma sa€lamak için
belirtilmifl so€utma s›v›s›ndan yeterli mik-
tarda ekleyiniz. Seviyenin F (MAX) hiza-
s›na gelmesini sa€lay›nız, ama afl›r› dol-
durmay›n›z.
Katkı maddelerini sık sık tamamlamanız
gerekiyorsa, sistemi HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

(Devam ediyor)
• Motor çal›flm›yor olsa bile, motor

ve radyatör s›cakken radyatör
kapa€›n› veya boflaltma tapas›n›
açmay›n›z. Hala, önemli yaralan-
malara neden olabilecek bas›nçl›
s›cak s›v› ve buhar ç›kabilir.

UYARI 
Elektrik motoru (soğut-
ma fanı), motor soğutma
suyu sıcaklığı, soğutma
maddesi basıncı ve araç
hızı tarafından kontrol

edilir. Bazen motor çalışmadığı za-
man da çalışabilir. Soğutma fanı ka-
natçıkları yakınında çalışma sıra-
sında azami dikkat gösteriniz ve
fanın aniden çalışması ile herhangi
bir yaralanmaya yol açılmamasına
dikkat ediniz. Motor soğutma suyu
sıcaklığı düştükçe, elektrik motoru
otomatik olarak durur. Bu normal
bir durumdur.

ORB070005

ORB070066

n Benzinli Motor

n Dizel Motor
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G070101AHM

Önerilen motor so€utucusu
• So€utma s›v›s›nda yaln›z saf su (dam›-

t›lm›fl) kullan›n›z.

• Arac›n›z›n motoru alüminyum motor
parçalar›ndan imal edilmifltir, korozyon
ve donman›n önlenmesi için etilen gli-
kol bazl› so€utucu suyla korunmas› ge-
rekmektedir. 

• Alkol veya metanol KULLANMAYINIZ
veya so€utma s›v›s›na kar›flt›rmay›n›z.

• Kar›fl›m›n verimini düflürmemek için
%60’tan fazla veya %35’ten az antifriz
içeren bir kar›fl›m› kullanmay›n›z.

Kar›fl›m oran› için afla€›daki tabloya ba-
k›n›z.

G070200APB

So€utma s›v›s›n›n de€ifltirilmesi
Soğutucu sıvısının sadece HYUNDAI
yetkili servisi tarafından değiştirilmesini
öneririz.

DİKKAT
So€utma s›v›s›n› doldurmadan ön-
ce, jeneratör veya benzeri motor ak-
sam› üstüne so€utma s›v›s› dökül-
mesini önlemek için, radyatör ka-
pa€›n›n etraf›na kal›n bir bez koyu-
nuz.

UYARI - So€utucu
• Radyatörde kullan›lan so€utucu-

yu veya antifrizi cam y›kama s›v›-
s› haznesine koymay›n›z.

• Radyatör so€utucusu ön cama
püskürtüldü€ünde görüflü afl›r›
derecede engeller ve arac›n kont-
rolünün kaybedilmesine ve boyal›
yüzeylerin veya döflemenin bo-
zulmas›na neden olabilir.

Ortam
s›cakl›€›

Kar›fl›m Oran›
(Hacimsel)

Antifriz Su
-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

UYARI
Radyatör kapa€›

Motor ve radyatör s›cak oldu€u za-
man, radyatör kapa€›n› ç›kartmay›-
n›z. Bas›nç alt›nda d›flar› püsküre-
cek kaynar so€utma s›v›s› ve buhar
önemli yaralanmalara neden ola-
bilir.

OPB072012
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FREN/DEBR‹YAJ H‹DROL‹⁄‹

G080100APB

Fren/debriyaj hidroli€i seviyesinin
kontrolü
Depodaki hidrolik seviyesini düzenli ola-
rak kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, de-
ponun yan taraf›nda bulunan MAX ve
MIN iflaretlerinin aras›nda olmal›d›r.
Fren/debriyaj hidroli€i eklemek için haz-
nenin kapa€›n› açmadan önce, fren/deb-
riyaj hidroli€inin kirlenmesini önlemek
için kapa€›n çevresini iyice temizleyiniz.
Seviye düflükse, maksimum seviyeye ka-
dar s›v› ile tamamlay›n›z. Gidilen mesaf-
eye ba€l› olarak seviye düfler. Bu, fren
balatalar›n›n afl›nmas›na ba€l›, normal
bir durumdur. Fren sistemine sık sık hid-
rolik ilave edilmesi gerekiyorsa, aracı-nı-
zı HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettir-
menizi öneririz.

Yaln›zca önerilen fren/debriyaj hidroli€ini
kullan›n›z (Bölüm 8’de “Önerilen ya€lar
ve kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.)

Asla farkl› türde hidrolikleri kar›flt›rma-
y›n›z.

UYARI - Fren/debriyaj
hidroli€i

Fren/debriyaj hidroli€ini de€ifltirir-
ken veya ilave ederken dikkatli olu-
nuz. Gözlerinize temas etmemesine
dikkat ediniz. Fren/debriyaj hidro-
li€i gözlerinize temas edecek olur-
sa, gözlerinizi derhal bol musluk
suyu ile y›kay›n›z. En k›sa zamanda
gözlerinizi bir doktora muayene
ettiriniz

UYARI - Fren hidroli€inin
eksilmesi

Fren sistemine s›k s›k hidrolik ilave
edilmesi gerekiyorsa, arac›n›z›
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirmenizi öneririz.

DİKKAT
Fren/debriyaj hidroli€inin arac›n bo-
yal› k›s›mlar›na temas etmemesine
dikkat ediniz; yüzeyin boyas›n› bo-
zulmas›na neden olur. Uzun bir
süre aç›k havaya maruz kalm›fl olan
fren/debriyaj hidroli€inin kalitesi
bozulmufl olabilece€i için, asla kul-
lanmay›n›z. Uygun bir flekilde berta-
raf edilmelidir. Yanl›fl türde bir hid-
rolik doldurmay›n›z. Fren sistemine
damlayacak birkaç damla motor
ya€› veya benzeri madeni ya€ par-
çalar›na zarar verebilir.

OPB072007
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OTOMAT‹K fiANZIMAN YA⁄I (VARSA)

G100100APB

Otomatik flanz›man ya€› seviye
kontrolü
Otomatik flanz›man ya€› seviyesi düzen-
li aral›klarla kontrol edilmelidir.
Arac› düz bir yere park edip el frenini çe-
kiniz ve afla€›da belirtilen flekilde ya€ se-
viyesini kontrol ediniz.
1. Vites kolunu N (Bofl) konumuna al›n ve

motorun normal rölantide çal›flt›€›n›
kontrol ediniz.

2. fianz›man yeterince ›s›n›nca (ya€ s›-
cakl›€› 70~80°C), örne€in, normal sü-
rüflten 10 dakika sonra vites kolunu s›-
rayla bütün konumlara al›n ve bundan
sonra N (Bofl) veya P (Park) konumu-
na getiriniz.

3. Hidrolik seviyesinin, seviye göstergesi-
nin “HOT” (SICAK) aral›€›nda oldu€u-
nu do€rulay›n›z. Ya€ seviyesi düflükse,
doldurma deli€inden belirtilmifl özellik-
lerde olan ya€ ilavesi yap›n›z. Ya€ se-
viyesi yüksekse, boflaltma deli€inden
ya€›n fazlas›n› boflalt›n›z. 

4. Ya€ seviyesi so€uk durumda (ya€ s›-
cakl›€› 20~30°C) kontrol edilirse, “C”
(SO⁄UK) çizgisine gelene kadar ya€
ilave ediniz ve sonra yukar›da, 2.
ad›mda belirtilen flekilde ya€ seviyesi-
ni tekrar kontrol ediniz.

OPB079008 OHD076045N
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] NOT
“C” (SO⁄UK) seviyesi yaln›z bir referans
olarak belirtilmifltir ve flanz›man ya€› se-
viyesini belirlemek için KULLANILMA-
MALIDIR.

] NOT
Yeni otomatik flanz›man ya€› k›rm›z›
olmal›d›r. Arac›n üretildi€i fabrikada,
motor ya€› veya antifrizden ay›rt edilip,
otomatik flanz›man ya€› oldu€unun
anlafl›lmas› için rengi k›rm›z›d›r. Ya€
kalitesinin bir belirtisi olmayan k›rm›z›
boya kal›c› de€ildir. Araç kullan›ld›kça,
otomatik flanz›man ya€›n›n rengi karar-
maya bafllayacakt›r. Renk aç›k kahverengi
olarak da görülebilir. Bu nedenle, sistemin,
bu bölümün başında Periyodik Bakım kıs-
mında anlatıldığı şekilde HYUNDAI yet-
kili servisi tarafından değiştirilmesini öne-
ririz.

Yaln›z özel otomatik flanz›man ya€› kul-
lan›n›z (Bölüm 8’de “Önerilen ya€lar ve
kapasiteler” k›sm›na bak›n›z.).

G100200APB

Otomatik flanz›man ya€›n›n
de€ifltirilmesi
Sistemin sadece HYUNDAI yetkili servisi
tarafından değiştirilmesini öneririz.

UYARI - fianz›man ya€›
fianz›man ya€ seviyesinin motor
normal s›cakl›kta oldu€unda kon-
trol edilmesi gerekir. Bunun anlam›,
motor, radyatör, radyatör hortumu
ve egzoz sisteminin çok s›cak ol-
mamas› demektir. Bu ifllem s›ras›n-
da kendinizi yakmamak için dikkat
ediniz.

UYARI - Park freni
Arac›n ani hareket etmesine neden
olmamak için, vites kolunu hareket
ettirmeden önce el frenini çekiniz
ve fren pedal›na bas›n›z.

DİKKAT
• Düflük ya€ seviyesi flanz›man›n ka-

ç›rmas›na neden olur. Afl›r› doldur-
ma köpürmeye, ya€ eksilmesine ve
flanz›man›n ar›zalanmas›na neden
olabilir.

• Önerilenin d›fl›nda bir ya€›n kul-
lan›lmas› flanz›man›n bozulmas›na
ve ar›zalara neden olabilir.
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YIKAMA SUYU

G120100AUN

Cam y›kama s›v›s› seviyesinin
kontrolü
Hazne fleffaft›r; böylece seviyeyi bir ba-
k›flla kolayca kontrol edebilirsiniz.
Cam y›kama s›v›s› haznesindeki seviyeyi
kontrol ediniz, gerekiyorsa seviyeyi ta-
mamlay›n›z. Özel cam y›kama s›v›s›
mevcut de€ilse, musluk suyu da kullan›-
labilir. Ancak, so€uk havalarda donmaya
karfl› korumak için antifriz özellikli cam
y›kama s›v›s› kar›fl›m›n› kullan›n›z.

G140100AFD

El freninin kontrol edilmesi
El frenini indirilmifl konumundan sonuna
kadar çekilmifl konumuna kadar çeker-
ken “t›k” seslerini sayarak fren kolunun
kursunu kontrol ediniz. Tek bafl›na el fre-
ni de oldukça dik bir yokuflta arac› gü-
venle tutabilmelidir. El freninin kursu be-
lirtilmiş olandan kısa veya uzunsa,
HYUNDAI yetkili servisinde sistemi kont-
rol ettirmenizi öneririz.

Strok : 20 kg’l›k bir kuvvet uygulamas›n-
da 6~8 “t›k”.

UYARI - So€utucu
• Radyatörde kullan›lan so€utucu-

yu veya antifrizi cam y›kama s›-
v›s› haznesine koymay›n›z.

• Radyatör so€utucusu ön cama
püskürtüldü€ünde görüflü afl›r›
derecede engeller ve arac›n kont-
rolünün kaybedilmesine ve boyal›
yüzeylerin veya döflemenin bo-
zulmas›na neden olabilir.  

• Ön cam y›kama s›v›lar›nda bir
miktar alkol bulunmakta olup bu
alkol belirli koflullar alt›nda alev
alabilir. Bujileri ya da alevi y›kay›-
c› s›v›s› ya da y›kay›c› s›v›s› haz-
nesi ile temas ettirmeyiniz. Araç
veya sistemin parçalar› hasar gö-
rebilir.

• Ön cam y›kay›c› suyu insan ve
hayvanlar için zehirlidir.  Ön cam
y›kay›c› s›v›s› ile temas etmeyiniz
ve kesinlikle içmeyiniz. Ciddi ya-
ralanma ya da ölümle sonuçla-
nabilir.

OPB079009 OPB059006

EL FREN‹
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YAKIT F‹LTRES‹ (D‹ZEL ‹Ç‹N)
G150100APB

Yak›t filtresinden su boflalt›lmas›
Dizel motorlardaki yak›t filtresinin, suyu
mazottan ay›r›p haznenin dibinde birik-
tirme gibi önemli bir ifllevi vard›r.

Yak›t filtresi haznesinde su birikmiflse,
kontak anahtar› ON konumuna al›n›nca
uyar› ›fl›€› yanar.

] NOT
Yak›t filtresinde biriken suyun HYUNDAI
yetkili servisi taraf›ndan boflalt›lmas› öner-
ilir.

• Yak›t filtresinin alt›na bir su ay›r›c› yer-
lefltiriniz.

• Tahliye tapas›n› gevfletiniz ve suyu
tahliye ediniz.

• Suyu tahliye ettikten sonra, tahliye ta-
pas›n› güvenli bir flekilde s›k›n›z. 

• Motoru çal›flt›rd›ktan sonra, yak›t filt-
resi uyar› ›fl›€›n›n kapal› oldu€undan
emin olunuz.

G150300APB

Yak›t filtresinden havan›n
al›nmas›
Arac›n›z›, yak›t tamamen bitene kadar
kulland›ysan›z veya yak›t filtresi de€iflim-
lerinde, motoru kolayca çal›flt›rabilmek
için yak›t sisteminin havas›n› almay›
unutmay›n›z.
1. Yak›t filtresinin üstündeki havaland›r-

ma cıvatas›n› sökünüz.
2. Yak›t ç›k›fl nipelinden yak›t gelene ka-

dar pompalay›n›z.

] NOT
• Havay› al›rken, etrafa yak›t s›çramamas›

için bez parçalar› kullan›n›z.
• Bir yang›na neden olmamak için, moto-

ru çal›flt›rmadan önce yak›t filtresi ve
enjeksiyon pompas› çevresindeki yak›t›
temizleyiniz.

• Son olarak, bütün parçalarda s›z›nt› ol-
mad›€›na emin olunuz.

G150200AFD

Yak›t filtresi kartuflunun 
de€ifltirilmesi

] NOT
Yakıt filtresinde biriken suyun HYUNDAI
yetkili servisi tarafından boşaltılması öne-
rilir.

OPB079015

DİKKAT
Yak›t filtresi haznesinde birikmifl
olan su uygun zamanlarda boflalt›l-
mazsa, yak›ta kar›flan su yak›t siste-
mi gibi önemli aksama zarar vere-
bilir.

UYARI
Bu flekilde tahliye s›ras›nda etrafa
saç›lan suyun iyice temizlenmesini
sa€lay›n›z, aksi takdirde, suya ka-
r›flm›fl yak›t alev alabilir ve yang›na
neden olabilir.
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HAVA F‹LTRES‹

G160100AFD

Filtre De€iflimi
Filtre gerekti€inde de€ifltirilmelidir, temiz-
lenip tekrar kullan›lamaz.

1. Hava filtresi kapa€›n›n tutturma klips-
lerini gevfletiniz ve kapa€› aç›n›z.

2. Hava filtresini de€ifltiriniz.
3. Kapak tutturma klipsleri ile kapa€› kilit-

leyiniz.

OPB079011 OPB079013 OPB079014
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Filtreyi, Bak›m Program›na göre de€ifl-ti-
riniz.
Araç afl›r› tozlu veya kumlu arazilerde
kullan›l›yorsa, önerilenden daha s›k
aral›klarla filtreyi de€ifltirin (Bu bölümde-
ki “Zorlu Kullan›m Koflullar› için Bak›m”
k›sm›na bak›n›z).

DİKKAT
• Arac›, hava filtresiz kullanmay›-

n›z; bu motorda afl›r› afl›nmalara
neden olabilir.

• Hava filtresini ç›kard›€›n›z zaman,
toz veya kirin hava girifline girme-
mesine dikkat ediniz, yoksa hasar
meydana gelebilir. 

• Değişim için kullanacağınız par-
çaları HYUNDAI yetkili servisin-
den temin etmenizi öneririz. Uy-
gun olmayan parçaların kullanıl-
ması hava akış sensörünü veya
turbo şarj cihazını bozabilir.
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KL‹MA HAVA F‹LTRES‹ (VARSA)

G170100APA

Filtre kontrolü
Klima filtresi Araç Bak›m Program›na gö-
re de€ifltirilmelidir. Araç, hava kirlili€i yük-
sek olan kentlerde veya tozlu yollarda
uzun süre kullan›lacak olursa, daha s›k
kontrol edilmeli ve filtreler daha erken
de€ifltirilmelidir. Kendiniz klima hava fil-
tresini de€ifltirirken, afla€›daki yöntemi
uygulay›n›z ve di€er parçalara zarar ver-
memeye dikkat ediniz.

G170200APB

Filtre De€iflimi
1. Klima hava filtresi kapa€›n› de€iflti-

riniz.

2. Hava filtresini d›flar› ç›kart›n›z.

OPB079045 OPB079016 OPB079017
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3. Klima hava filtresini de€ifltiriniz.
4. Takma ifllemi, sökme iflleminin ters s›-

ras› ile yap›l›r.

] NOT
Klima filtresini flekilde tak›n. Aksi halde
sistem gürültü yapabilir ve filtrenin verimi
düflebilir.

G180100AUN

Silecek lastikleri kontrolü
] NOT
Otomatik araç y›kay›c›lar›nda kullan›lan
s›cak ticari cilalar›n ön cam›n temizlen-
mesini zorlaflt›rd›€› bilinmektedir.

Ön cam›n veya silecek lastiklerinin ya-
banc› maddelerle kirlenmesi cam sile-
ceklerinin performans›n› etkiler. Genel
kirlenme kaynaklar› böcekler, a€açlardan
damlayan özsular› ve baz› araç y›kay›c›-
lar›n›n kulland›klar› s›cak cilalard›r. Las-
tikler iyi temizlemiyorsa, hem cam› ve
hem de silecek lastiklerini iyi bir temiz-
leyici veya yumuflak bir deterjanla temiz-
leyiniz ve temiz su ile durulay›n›z.

S‹LECEK LAST‹KLER‹

1JBA5122OPB079018
DİKKAT

Silecek lastiklerine zarar vermemek
için, benzin, kerosen, boya tineri
veya di€er benzer çözeltileri sile-
cekler üzerinde veya yak›n›nda kul-
lanmay›n›z.
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G180200AUN

Silecek lasti€inin de€ifltirilmesi
Silecekler gerekti€i flekilde silmiyorsa,
lastikleri afl›nm›fl veya çatlam›fl olabilir ve
de€ifltirilmeleri gerekir.

G180201AUN

Ön cam silecek lastikleri
A Tipi

1. Silecek kolunu kald›r›n›z ve silecek
lasti€i grubunu döndürerek plastik kilit-
leme klipsini aç›€a ç›kart›n›z.

2. Klipsi s›k›flt›r›n›z ve lastik tak›m›n›
afla€› do€ru kayd›r›n›z.

3. Kolu kald›r›p lasti€i ç›kart›n›z.
4. Sökmenin tersi s›rada yeni lastik tak›-

m›n› tak›n›z.

DİKKAT
Silecek kollar›na veya di€er parça-
lara zarar vermemek için, silecekleri
elle hareket ettirmeye kalk›flma-
y›n›z.

DİKKAT
Önerilen d›fl›nda özelliklerde sile-
cek lastiklerinin kullan›lmas› silece-
€in ar›zalanmas›na veya aksakl›kla-
ra neden olabilir.

1LDA5023

DİKKAT
Silecek kolunun ön cama do€ru
düflmesine izin vermeyiniz, çünkü
bu ön camda çizik ve çatlaklara se-
bep olabilir.

1JBA7037

1JBA7038
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G180201APB

B Tipi

1. Silecek kolunu kald›r›n›z.

2. Silecek lasti€inin klipsini yukar› kald›-
r›n›z. Sonra lastik grubunu afla€›ya çe-
kerek ç›kar›n›z.

3. Sökmenin tersi s›rada yeni lastik tak›-
m›n› tak›n›z.

OHM078059 OHM078060 OHM078061

DİKKAT
Silecek kolunun ön cama do€ru
düflmesine izin vermeyiniz. Çünkü
bu ön camda çizik ve çatlaklara se-
bep olabilir.
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G180202AFD

Arka cam silecek lasti€i 
(varsa)
1. Silecek kolunu kald›r›n›z ve silecek

lastik grubunu d›flar› çekiniz.

2. Yeni silecek lasti€i tak›m›n›, “t›k” sesi
ile yerine oturana kadar, ortas›ndan
silecek kolundaki yuvaya sokarak
monte ediniz.

3. Silecek lasti€i tak›m›n›n s›k›ca monte
edilmifl oldu€unu anlamak için hafifçe
çekiniz.

Silecek kollarına veya diğer parçalara za-
rar vermemek için, silecek lastiklerini
HYUNDAI yetkili servisinde değiştirmeni-
zi öneririz.

OPA077017 OPA077018
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AKÜ

G190100AUN

En iyi akü bak›m› için
• Aküyü güvenli bir flekilde ba€l› tutunuz.
• Akünün üstünü temiz ve kuru tutunuz.
• Akü kutuplar›n› ve ba€lant›lar› temiz ve

s›k› tutunuz ve akü jölesi veya özel
kutupbafl› gresi ile ya€lay›n›z.

• Aküden s›çrayabilecek akü suyunu
derhal su ve karbonat eriyi€i ile y›ka-
y›n›z.

• Araç uzun bir süre kullan›lmayacaksa,
akü kutup ba€lant›lar›n› ay›r›n›z.

UYARI - Akü tehlikeleri

Bir akü ile çal›fl›rken, daima
afla€›daki talimata dikkat
ediniz.

Yanan sigaralar› ve di€er
atefl veya k›v›lc›mlar› akü-
den uzak tutuniz.

Yüksek derecede yan›c› bir
gaz olan hidrojen, akü
hücrelerinde daima mev-
cuttur ve atefllendi€i zaman
patlayabilir.

Aküleri çocuklardan uzak
tutunuz, çünkü akülerin
içinde yüksek derecede
afl›nd›r›c› olan SÜLFÜR‹K
AS‹T bulunmaktad›r. Akü
asidinin cildinize, gözleri-
nize, giysilerinize veya ara-
c›n boyal› yüzeylerine te-
mas etmesine izin vermeyi-
niz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

E€er gözlerinize akü elek-
troliti gelirse, gözlerinizi en
az 15 dakika temiz suyla y›-
kay›nız ve derhal t›bbi yar-
d›m al›n›z.
E€er elektrolit cildinize te-
mas ederse, temas eden
bölgeyi tamamen y›kay›n›z.
Bir ac› veya yanma hisse-
derseniz, derhal t›bbi yar-
d›m isteyiniz.

Aküyü flarj ederken veya
akünün yak›n›nda çal›fl›r-
ken, gözlerinizi koruyunuz.
Kapal› bir mekanda çal›flt›-
€›n›z zaman, daima hava-
land›rma sa€lay›n›z.

Uygun olmayan bir biçimde
atılan pil çevre ve insan
sağlığı için zararlı olabilir.
Pili yerel yasalara ve dü-
zenlemelere uygun olarak
atınız.

(Devam ediyor)

OPB079006
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h Araçtaki gerçek akü etiketi şekildekinden
farklı olabilir.

Akü kapasitesi etiketi
1. CMF65L-BCI: HYUNDAI Akü model

ismi
2. 12V: Nominal voltaj
3. 60Ah(20HR): Nominal kapasite (Am-

per-saat olarak)
4. 92RC: Nominal yedek kapasite (daki-

ka olarak)
5. 550CCA: SAE’ye göre amper cinsin-

den soğuk test akımı
6. 440A: EN’ye göre amper cinsinden

soğuk test akımı

G190200AUN

Akünün flarj edilmesi
Arac›n›zda bak›m gerektirmeyen, kalsi-
yum bazl› bir akü vard›r.
• Akü k›sa zamanda boflalacak olursa

(örne€in, araç kullan›lmazken farlar›n
veya iç ›fl›klar›n aç›k kalmas›na ba€l›
olarak), 10 saat süreyle yavafl flarj ile
flarj ediniz.

• Arac›n kullan›lmas› s›ras›ndaki yüksek
ak›m çekifline ba€l› olarak akü zaman
içinde boflal›yorsa, 2 saat süre ile 20-
30 Amperde h›zl› flarj uygulay›n›z.

(Devam ediyor)
• Plastik muhafazal› bir aküyü kal-

d›r›rken, muhafazan›n üzerine
afl›r› bask› uygularsan›z, yaralan-
maya neden olan akü asidi kaça€›
meydana gelebilir. Bir akü kald›-
r›c› ile veya çapraz köflelerden el
ile kald›r›n›z.

• Akü kablolar› ba€l› durumda ol-
du€u zaman, aküyü tekrar flarj
etmeye kalk›flmay›n›z.

• Elektrikli ateflleme sistemi yük-
sek voltaj ile çal›fl›r. Bu sistemde-
ki parçalara motor çal›fl›rken ve-
ya kontak anahtar› aç›k durumda
iken temas etmeyiniz.

Yukar›da belirtilen uyar›lara dikkat
edilmemsi önemli yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir.

OJD072039

n Örnek
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G130300APB

S›f›rlamalar
Akü deflarj edilince veya ba€lant›lar› ay-
r›l›nca s›f›rlamalar yap›lmal›d›r.
• Auto aç›lan/kapanan cam (Bkz. Bölüm

4).
• Aç›l›r tavan (Bkz. Bölüm 4).
• Çoklu gösterge (Bkz. Bölüm 4).
• Klima kontrol sistemi (Bkz. Bölüm 4).
• Radyo/CD Çalar (Bkz. Bölüm 4).

(Devam ediyor)
• Bak›m ifllemine veya akü flarj›na

bafllamadan önce bütün aksesu-
arlar› kapat›n›z ve motoru durdu-
runuz.

• Akü sökülürken önce eksi akü
kablosu sökülmeli ve takarken en
son ba€lanmal›d›r

UYARI - Akünün flarj
edilmesi

Aküyü flarj ederken afla€›daki hu-
suslara dikkat ediniz:
• Akü araçtan ç›kart›lmal› ve iyi ha-

valand›r›lan bir yere yerlefltirilme-
lidir.

• Akünün yak›n›na yanan sigara,
çakmak veya alev kaynaklar› ile
yaklafl›lmas›na izin vermeyiniz.

• fiarj s›ras›nda aküyü gözetleyiniz
ve hücrelerden birinden afl›r› gaz
ç›kmaya (kaynamaya) bafllarsa
veya hücrelerde bulunan akü su-
yunun s›cakl›€› 49°C’yi aflacak
olursa flarj ak›m›n› düflürünüz.

• fiarj s›ras›nda aküyü kontrol
ederken koruyucu gözlük kul-
lan›n›z.

• fiarj cihaz› ba€lant›lar›n› flu s›ra
ile sökünüz.

1. fiarj cihaz›n›n Aç/Kapa anahtar›n›
kapat›n›z.

2. Akünün eksi kutbuna ba€l› olan
eksi ba€lant› maflas›n› aç›n›z.

3. Akünün art› kutbuna ba€l› olan
art› ba€lant› maflas›n› aç›n›z.

(Devam ediyor)
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LAST‹KLER VE JANTLAR
G200100AUN

Lastik bak›m›  
‹yi bir bak›m, güvenlik ve azami yak›t
ekonomisi için, daima önerilen lastik ba-
s›nçlar›n› uygulamal›, yük s›n›rlar›n› afl-
mamal› ve arac›n›z için önerilen a€›rl›k
da€›l›m›na dikkat etmelisiniz.

G200200APB

Önerilen so€uk lastik hava
bas›nçlar›
Bütün lastik bas›nçlar› (stepne de dahil)
lastikler so€ukken ölçülmelidir. “So€uk
lastik” ifadesi, arac›n en az üç saattir kul-
lan›lmad›€› veya 1,6 km’den daha az kul-
lan›lm›fl oldu€u durumu belirtmektedir. 

En rahat sürüfl, en üst düzeyde araç ha-
kimiyeti ve en az lastik afl›nmas› için
önerilen lastik bas›nçlar› uygulanmal›d›r.

Önerilen lastik bas›nçlar› için Bölüm
8’deki “Lastikler ve Jantlar” konusuna ba-
k›n›z.

Tüm de€erler (boyutlar ve bas›nçlar)
araç üzerindeki etikette görülebilir.

UYARI - Lasti€in az 
fliflirilmesi

Afl›r› inik 70 KPa (10 psi) veya daha
düflük bas›nçl›) lastikler fliddetli ›s›
oluflumuna neden olup, lastik pat-
lamas›na, lastik elyaf›n›n ayr›lmas›-
na veya di€er lastik hasarlar›na yol
açabilirler; bunun sonucu olarak da
araç hakimiyetinin kaybedilmesine
ba€l› hayati kazalar oluflabilir. Bu
risk, s›cak havalarda veya yüksek
h›zla uzun mesafeler giderken daha
yüksektir.

OPB089004
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UYARI - Lastik havas›
Afl›r› veya yetersiz fliflirilme, lastik
ömrünü k›salt›r, araç kullanmay›
olumsuz olarak etkiler ve ani lastik
patlamalar›na neden olabilir. Bu da
araç hakimiyetinin kaybedilmesine
ve kazalara yol açabilir.

DİKKAT - Lastik bas›nc›
Afla€›daki hususlar her zaman mut-
laka göz önünde bulundurulmal›d›r:
• Lastik bas›nçlar›n›, lastikler so-

€uk oldu€u zaman kontrol ediniz.
Yani, araç en az üç saat süre ile
park etmifl durumda olmal› ve ça-
l›flmaya bafllad›ktan sonra en
fazla 1.6 km sürülmüfl olmal›d›r.

• Di€er lastiklerin hava bas›nçlar›n›
kontrol etti€iniz her seferinde, ye-
dek lasti€in hava bas›nc›n› da
kontrol ediniz.

• Arac›n›z› afl›r› yüklemeyiniz.  Ara-
c›n›zda bir portbagaj varsa, afl›r›
yüklememeye dikkat ediniz. 

• Afl›nm›fl, eski lastikler kazaya se-
bep olabilir. E€er lasti€in diflleri
kötü bir flekilde afl›nd›ysa veya
lastikleriniz hasarl› ise, de€iflti-
riniz.

DİKKAT
• Az fliflmifl lastikler, afl›r› afl›nmaya

ve kötü yol tutuflu yak›t tüketi-
minin artmas›na da neden olur.
Jantlarda deformasyon olas›l›€›
da vard›r. Lastik bas›nçlar›n›n ge-
reken düzeylerde olmas›na dikkat
ediniz. Bir lastiğin sık sık şişiril-
mesi gerekiyorsa, sistemi HYUN-
DAI yetkili servisinde kontrol et-
tirmenizi öneririz.

• Afl›r› fliflirilmifl lastikler sert bir
sürüfle, lastik taban›n›n ortas›nda
afl›nmaya ve yoldaki tehlikelere
ba€l› hasarlanma olas›l›€›na ne-
den olurlar.

DİKKAT
• Is›nm›fl lastik bas›nçlar› normal

olarak önerilen so€uk lastik ba-
s›nçlar›ndan 28 ila 41 KPa (4 ila 6
psi) fazlad›r. S›cak lastiklerde ba-
s›nc› ayarlamak için hava boflalt-
may›nız. Aksi halde bas›nç çok
düflük olur.

• Lastik supap kapa€›n› yerine
takt›€›n›zdan emin olunuz. Supap
kapa€› olmadan, pislik veya nem
supap deli€ine girebilir ve hava
kaça€›na neden olur. Supap ka-
pa€› yoksa, en k›sa zamanda ye-
nisini temin ediniz.



7 45

Bakım

G200300AUN

Lastik bas›nc›n›n ölçülmesi
Lastiklerinizi en az ayda bir kontrol edi-
niz.
Stepnenin bas›nc›n› da kontrol ediniz.

G200301AFD

Kontrolün yap›lmas›
Lastik bas›nc›n› ölçmek için kaliteli bir öl-
çü aleti kullan›nız. Lastiklere bakarak
onlar›n nas›l fliflirilmifl olduklar›n› anlaya-
mazs›n›z. Radyal lastikler inik bile olsa-
lar, iyi fliflirilmifl gibi görünürler.
Lastik hava bas›nçlar›n›, lastikler so€uk
oldu€u zaman kontrol ediniz. - “So€uk”,
arac›n›z›n en az üç saattir durmakta ol-
du€u veya en fazla 1.6 km gitmifl olabi-
lece€i anlam›na gelir.

Lastik subap›ndaki subap kapa€›n› aç›n.
Bas›nc› ölçmek için ölçü aletini s›k›ca su-
paba bast›r›nız. So€uk durumdaki las-
ti€in bas›nc› lastik üzerindeki ve yükleme
etiketindeki önerilen bas›nca uyuyorsa,
baflka bir ayar yapmaya gerek yoktur.
Bas›nç düflükse, önerilen düzeye gelene
kadar flifliriniz.
Lastik afl›r› fliflecek olursa, lastik supa-
b›n›n ortas›ndaki i€neye basarak bas›nc›
düflürünüz. Ölçü aleti ile lastik bas›nc›n›
tekrar ölçünüz. Lastik subap yuvalar›na
subap kapaklar›n› yerlefltirdi€inizden
emin olunuz. Bunlar kir ve nemin içeri git-
mesini önleyerek subaptan hava kaçak-
lar›n› engellerler.

UYARI
• S›k s›k lastiklerinizin bas›nc›n›,

olas› afl›nmalar› ve zedelenmeleri
kontrol ediniz. Daima lastik ba-
s›nc› ölçme aleti kullan›n›z.  

• Çok fazla veya çok az fliflirilmifl
lastikler düzensiz olarak afl›narak
sürüfl zorluklar›na, araç hakimi-
yetinin kaybedilmesine ve ani
lastik patlamalar›na neden ola-
bilir; bunlar da kazalara, yaralan-
malara neden olabilir. Arac›n›z
için önerilen so€uk lastik bas›nc›,
bu kullanma k›lavuzunda ve sü-
rücünün yan taraf›ndaki orta di-
rekte bulunan lastikler etiketinde
görülebilir.

• Afl›nm›fl lastikler kazaya sebep
olabilir. Eskimifl, düzensiz olarak
afl›nm›fl veya zedelenmifl olan
lastikleri kullanmay›n›z.

• Stepnenin de bas›nc›n› ölçmeyi
unutmay›n›z. HYUNDAI, arac›n›-
z›n lastiklerinin bas›nc›n› her öl-
çüflünüzde stepnenin de bas›nc›-
n› ölçmenizi önerir.
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G200400APB

Lastik rotasyonu 
Lastik s›rtlar›n›n afl›nmas›n› dengelemek
için her 12.000 km’de bir veya düzensiz
afl›nma devam ediyorsa daha s›k, lastik-
lerin yerlerinin de€ifltirilmesi önerilir.
Lastiklerin yerlerini de€ifltirirken balans-
lar›n› da kontrol ediniz.
Lastiklerin yerlerinin de€ifltirilmesi s›ra-
s›nda düzensiz afl›nmalar› ve zedelen-
meleri kontrol ediniz. Anormal afl›nma
genellikle hatal› lastik bas›nçlar›ndan,
yanl›fl tekerlek (rot) ayarlar›ndan, balans›
bozuk jantlardan, sert fren yapmaktan ve
keskin viraj almaktan kaynaklan›r. Lastik-
lerin s›rt›nda veya yanaklar›nda balon ve-
ya tümsekler olup olmad›€›n› kontrol edi-
niz. Bu sözü edilenlerden herhangi birinin
mevcut oldu€unu görürseniz lasti€i
de€ifltiriniz. Doku veya elyaf görülüyorsa
lasti€i de€ifltiriniz. Lastiklerin yerlerini
de€ifltirdikten sonra ön ve arka lastiklerin
bas›nçlar›n› do€ru de€erlerine getirmeyi
ve bijon somunlar›n›n s›k›l›€›n› kontrol
etmeyi unutmay›n›z.   
Bölüm 8’deki “Lastikler ve Jantlar” konu-
suna bak›n›z.

Lastiklerin yerlerinin her de€ifltiriliflinde
disk fren balatalar›nda afl›nma olup ol-
mad›€› kontrol edilmelidir.

] NOT
Asimetrik bir s›rt flekline sahip olan radyal
lastikleri, sa€dan sola de€il, yaln›z önden
arkaya de€ifltiriniz.

UYARI
• Küçük stepne, lastik rotasyonu

s›ras›nda göz önüne al›nmaz.
• Çapraz katl› lastikler ile radyal

katl› lastikleri ayn› anda kesinlikle
kullanmay›n›z. Bu durum yaralan-
ma, ölüm veya hasar ile sonuçla-
nabilecek kötü yol tutufluna yol
açabilir.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Stepne olmadan

Tam boyutlu bir stepne ile (varsa)

Yönlü lastikler (varsa)



7 47

Bakım

G200500AUN

Tekerlek ayarlar› ve lastik balans
ayar› 
Lastiklerinize en uzun ömrü ve en iyi ge-
nel performans› sa€lamak için arac›n›z›n
tekerlekleri fabrikada hassas olarak
ayarlanm›fl ve balans ayarlar› yap›lm›flt›r.
Ço€unlukla, tekerleklerinizin tekrar ayar-
lanmas›na gerek yoktur. Ancak, ola€an
d›fl› bir lastik afl›nmas› görürseniz veya
arac›n›z bir tarafa çekiyorsa, ayarlar›n
yenilenmesi gerekebilir. 
Düz bir yolda giderken arac›n›z›n titrefl-
ti€ini hissederseniz, balans ayarlar›n›z›n
yeniden yap›lmas› gerekiyor olabilir.

G200600BFD

Lastik de€ifltirme
Lastik düzgün olarak afl›nm›flsa, s›rtta
kesiksiz bir flerit halinde s›rt afl›nma gös-
tergesi görülür. Bu, lastikte kalan s›rt›n
kal›nl›€›n›n 1,6 mm’den daha az oldu€u-
nu gösterir. Bu durumda lasti€i de€ifltiri-
niz.
Lasti€i de€ifltirmek için bu fleridin tüm
s›rtta görülmesini beklemeyiniz.

DİKKAT
Do€ru olmayan tekerlek a€›rl›klar›
arac›n›z›n alüminyum jantlar›na za-
rar verebilir. Yaln›z onaylanm›fl tek-
erlek a€›rl›klar› kullan›n›z.

OEN076053

S›rt afl›nmas› göstergesi UYARI - De€ifltirilen 
lastikler

Lastik patlamas›na veya arac›n
kontrolünün kaybedilmesine ba€l›
kazalarda önemli veya ölümcül ya-
ralanma olas›l›€›n› azaltmak için:
• Eskimifl, düzensiz olarak afl›nm›fl

veya zedelenmifl olan lastikleri
kullanmay›n›z. Afl›nm›fl lastikler,
fren etkinli€inin kaybolmas›na,
direksiyon ve yol tutuflunun za-
y›flamas›na yol açar. 

• Lastik bas›nçlar›n›z çok düflük
veya çok yüksek durumdayken
arac›n›z› kullanmay›n›z. Bu dü-
zensiz afl›nmalara ve lasti€in pat-
lamas›na neden olabilir.

• Lastiklerin de€ifltirilmesi s›ras›n-
da, çapraz kuflakl› ve radyal katl›
lastikleri ayn› anda kullanmay›-
n›z. Radyal lastiklerden bias-ply
lastiklere geçerken tüm lastikleri
(stepne de dahil) de€ifltirmeli-
siniz.

(Devam ediyor)
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G200601AUN

Küçük stepne de€iflimi (varsa)
Küçük stepne, normal boydaki stepne-
lere göre daha k›sa bir s›rt ömrüne sahip-
tir. Lastik üzerinde s›rt afl›nma göstergesi
çubuklar›n› gördü€ünüzde, de€ifltirin. Kü-
çük stepne, yeni arac›n›z›n lastikleri ile
ayn› ölçülere ve ayn› s›rt desenine sahip-
tir ve ayn› küçük stepne jant›na tak›lma-
l›d›r. Küçük stepne, normal ölçülere sahip
bir janta tak›lmak üzere üretilmemifltir ve
küçük stepne jant›na da normal boyutlu
bir lastik tak›lamaz.

G200700AUN

Tekerlek de€ifltirme
Herhangi bir nedenle metal jantlar› de€ifl-
tirirken, çap, iz geniflli€i ve yanak ç›k›nt›s›
olarak orijinalleri ile ayn› olmas›na dikkat
ediniz.

UYARI
Do€ru ölçülere sahip olmayan bir
jant; tekerlek ve poyra bilyas› öm-
rünü, fren yapma ve durma yete-
ne€ini, sürüfl karakteristiklerini,
arac›n yerden yüksekli€ini, davlum-
baz ile lastik aras›ndaki aç›kl›€›, kar
zinciri bofllu€unu, araç h›z› göster-
gesi ve kilometre göstergesi kali-
brasyonunu, farlar›n ayar›n› ve tam-
pon yüksekli€ini olumsuz olarak
etkiler.

(Devam ediyor)
• Önerilen ebatlar›n d›fl›nda lastik

veya jant kullan›m›, ciddi bir kaza
ile sonuçlanan uygunsuz kulla-
n›m özelliklerine ve yetersiz araç
kontrolüne neden olabilir.

• HYUNDAI araç özelliklerine uy-
gun olmayan tekerlekler yerlerine
tam uymayabilir ve araçta hasar-
lara, düzensiz seyire ve yetersiz
araç hakimiyetine yol açabilir.

• ABS tekerleklerin h›z›n› karfl›lafl-
t›rarak çal›fl›r. Lastik ebad› teker-
lek h›z›na etki edebilir. Lastikleri
de€ifltirdi€inizde, 4 lastik mutlaka
araç ile verilen orijinal lastik
ebad›nda olmal›d›r. Farkl› ebatta
lastik kullan›ld›€›nda, ABS (Anti-
blokaj fren sistemi) ve ESP
(Elektronik Denge Program›) (var-
sa) sistemleri düzgün çal›flmaya-
bilir.
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G200800AHM

Lastik yol tutuflu
Afl›nm›fl, uygun bas›nçta fliflirilmemifl ve-
ya kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin yol
tutuflu azalabilir. Lastiklerin difl afl›nma
göstergeleri ortaya ç›kt›€› zaman de€iflti-
rilmeleri gerekir. Araç hakimiyetinin kay-
bolmas› olas›l›€› ile karfl›lafl›lmamas›
için, ya€murlu, karl› veya buzlu yollarda
h›z›n›z› düflürünüz.

G200900AUN

Lastik bak›m›
Do€ru lastik bas›nçlar›n›n yan› s›ra do€ru
tekerlek (rot) ayarlar› da lastik afl›nmas›-
n›n azalt›lmas›na yard›mc› olur. Bir las-
ti€inizin düzensiz olarak afl›nm›fl oldu€u-
nu görürseniz, tekerlek (rot) ayarlar›n›
servisinize kontrol ettiriniz.
Yeni lastik takt›€›n›z zaman balans
ayarlar›n› yapt›rmay› unutmay›n›z. Bu,
arac›n›z›n sürüfl konforunu ve lastik öm-
rünü gelifltirir. Ayr›ca, lastik janttan ç›-
kart›lacak olursa balans ayarlar›n›n tek-
rar yap›lmas› gerekir.

G201000AUN

Lastik yana€›ndaki etiketler
Buradaki bilgiler lasti€in ana karakteris-
tiklerini belirtir ve güvenlik standard› ser-
tifikas› için lastik kimlik numaras›n› (TIN)
da gösterir. TIN numaras›, bir iade duru-
munda lasti€i belirlemek amac›yla kul-
lan›labilir.

G201001AUN

1. Üretici veya marka ad›
Üretici veya Marka ad›n› gösterir.

G201002APB

2. Lastik boyutu tan›mlamas›
Lasti€in yana€›nda lastik ölçüleri belirtil-
mifltir. Arac›n›za yeni lastik alaca€›n›z za-
man bu bilgilere ihtiyac›n›z vard›r. Lastik
ölçü numaras›ndaki harflerin ve rakam-
lar›n ne anlama geldi€i afla€›da anlat›l-
m›flt›r.
Örnek lastik boyutu tan›t›m›:
(Bu numaralar yaln›z örnek olmalar›
amac›yla verilmifltir, arac›n›za ba€l› ola-
rak, sizin arac›n›z›n lastik ölçüleri farkl›
olabilir.)
175/70R14 64T

175 - Milimetre olarak lastik iz geniflli€i
70 - En/Kal›nl›k oran› Lastik iz geniflli€i-

nin bir yüzdesi olarak kesit yüksek-
li€idir.

R -  Lasti€in yap› kodu (Radyal)
14 - ‹nç olarak jant çap›.
64 - Yük endeksi; lasti€in tafl›yabilece€i

azami yük ile ilgili say›sal bir kod.
T - H›z De€eri Sembolü. Daha fazla bilgi

için bu bölümde h›z de€erleri çizelge-
sine bak›n›z.

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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Jant boyutu tan›mlamas›

Tekerleklerde, de€ifltirmeniz gerekti€inde
size yard›mc› olacak önemli bilgiler de
yaz›l›d›r. Jant ölçü numaras›ndaki harfle-
rin ve rakamlar›n ne anlama geldi€i
afla€›da anlat›lm›flt›r.

Tekerlek boyutu tan›mlamas› örne€i:
5.0JX14

5.0 – ‹nç olarak jant eni.
J – Jant konturu tan›mlamas›.
14 – ‹nç olarak jant çap›.

Lastik h›z de€erleri

Afla€›daki çizelge, binek araba lasti€inde
kullan›lmakta olan çeflitli h›z de€erlerini
göstermektedir. H›z de€eri, lasti€in ya-
na€›nda yaz›l› olan lastik ölçüsü tan›mla-
mas›n›n bir bölümüdür. Bu sembol, las-
ti€in azami güvenli sürüfl h›z›n› göster-
mektedir.

G201003AHM

3. Lastik ömrünün kontrol edilmesi
(TIN:  Lastik tan›t›m numaras›)

Üretim tarihine ba€l› olarak, 6 y›ldan da-
ha uzun süre kullan›lm›fl olan lastikler
(yedek lastik dahil) yenileriyle de€ifltir-
ilmelidir. Üretim tarihini lasti€in yana€›n-
da DOT kodu olarak (muhtemelen las-
ti€in iç taraf›nda) görebilirsiniz. DOT ko-
du, rakamlar ve ‹ngilizce harflerden olu-
flan bir karakterler dizisidir.  DOT kodu-
nun son dört hanesi (karakterleri) üretim
tarihini gösterir.

DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT kodunun ilk k›sm› fabrikan›n kod nu-
maras›, lastik ölçüsü ve difl desenini be-
lirtir, son dört say› ise üretim haftas› ve
y›l›n› gösterir.
Örne€in: 
DOT XXXX XXXX 1612, lasti€in 2012
y›l›n›n 16. haftas›nda üretilmifl oldu€unu
belirtir.

S 180 km/sa.

T 190 km/sa.

H 210 km/sa.

V 240 km/sa.

Z 240 km/sa’in üstünde

Maksimum H›z
Hız

Değeri
Sembolü
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G201004AEN

4. Lastik tabakalar› kompozisyonu ve
malzemesi

Lastik içindeki kauçuk kapl› doku tabaka-
lar› veya katmanlar› say›s› Üreticiler, las-
tik içinde kullan›lan, çelik, naylon, pol-
yester ve benzeri malzemeyi de belirt-
mek zorundad›r.  “R” harfi, radyal tabaka-
l› yap›y› belirtir. “D” harfi de çapraz veya
verev yap› anlam›na gelir. “B” harfi ise
kuflakl› verev yap›y› belirtir.

G201005AUN

5. Kabul edilen azami fliflirme bas›nc›
Bu numara, lasti€e bas›labilecek en fazla
hava bas›nc›n› gösterir. Kabul edilen
azami fliflirme bas›nc›n› aflmay›n›z. Öne-
rilen fliflirme bas›nçlar› için Lastik ve Yük
Bilgileri etiketine bak›n›z.

G201006AUN

6. Azami yük de€eri
Bu numara, lasti€in tafl›yabilece€i azami
yükü kilogram ve paund olarak gösterir.
Arac›n›z›n lastiklerini de€ifltirirken, daima
orijinal lastiklerle ayn› yük de€erlerine
sahip lastikler kullan›n›z.

G201007AEN

7. Muntazam lastik kalitesi s›n›f›
Kalite bilgileri yerine göre lasti€in yan
taraf›nda difl s›rt› ile azami kesit geniflli€i
aras›nda bulunabilir. 
Örne€in: 
TREADWEAR 200 (difl afl›nma)
TRACTION AA (çekifl)
TEMPERATURE A (s›cakl›k)

Lastik s›rt› dayan›kl›l›€›

Lastik s›rt› dayan›kl›l›k s›n›f›, özel bir res-
mi test pistinde, kontrollü koflullar alt›nda
test edilen lasti€in dayanma de€eri ile il-
gili göreceli bir de€erdir. Örne€in, 150
s›n›f› bir lastik resmi pistte, 100 s›n›f› bir
lasti€e göre bir buçuk kat (1 1/2) daha
fazla dayan›r.
Lastiklerin göreceli performanslar›, kul-
lan›m koflullar›na ba€l›d›r; ancak, sürüfl
al›flkanl›klar›ndaki farkl›l›klara, uygula-
nan servis ifllemlerine, de€iflik yol özellik-
lerine ve iklime ba€l› olarak normlardan
önemli ölçüde farkl› da olabilirler.

UYARI - Lastik yafl›
Lastikler, kullan›lmam›fl olsalar bi-
le, zamanla niteliklerini kaybeder-
ler. S›rt durumuna bak›lmaks›z›n,
lastiklerin genellikle alt› (6) y›ll›k
normal kullan›m süreleri sonunda
de€ifltirilmeleri gerekir. S›cak hava-
lara veya a€›r yük tafl›maya ba€l›
olarak lastiklerin ›s›nmas› yafllan-
ma sürecini h›zland›rabilir. Bu uya-
r›ya dikkat edilmemesi halinde ani
lastik patlamalar› görülebilir ve bu-
na ba€l› olarak da araç hakimiyetini
kaybedilmesine ve yaralanmal› ve-
ya ölümcül kazalara neden oluna-
bilir.
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Bu s›n›fland›rmalar, binek arac› lastikle-
rinin yanaklar›nda yaz›l›d›r. Arac›n›zda
standart veya seçmeli olarak bulunan
lastikler, s›n›fland›rma aç›s›ndan farkl›
olabilirler.

Çekifl – AA, A, B & C

Çekifl s›n›flar›, en yüksekten en düflü€ü-
ne kadar, AA, A, B ve C’dir. Bu s›n›flar
resmî, özel asfalt veya beton test zemin-
lerinde, kontrollü koflullarda ölçülen, las-
tiklerin ›slak zeminde durma yetene€ini
gösterir. C iflaretli bir lastik zay›f çekifl
performans›na sahiptir.

S›cakl›k -A, B & C

S›cakl›k s›n›flar› A (en yüksek), B ve
C’dir, ve özel laboratuar test tekerlek-
lerinde, kontrollü koflullarda test edilen,
lasti€in ›s› üretmeye karfl› dayan›kl›l›€›n›
ve ›s›y› yayma yetene€ini gösterir. 
Maruz kal›nan yüksek s›cakl›k, lasti€in
malzemesinin bozulmas›na ve ömrünün
k›salmas›na neden olabilir ve afl›r› s›cak-
l›k ani lastik patlamalar›na da yol açabilir.
B ve A s›n›flar›, laboratuar test tekerlek-
lerinde ölçülen, yasal düzenlemelerin
gerektirdi€i asgari de€erlerden daha yük-
sek performans düzeylerini gösterir.

UYARI 
Bu lastik çekifl s›n›f› düz sürüfl s›-
ras›nda yap›lan fren çekifl testle-
rinde belirlenir; h›zlanma, keskin vi-
raj alma, ›slak zeminde kayma veya
en üst çekifl karakteristikleri ile il-
gili de€ildir.

UYARI - Lastik s›cakl›€›
Lastik s›cakl›k s›n›f›, do€ru olarak
fliflirilmifl ve afl›r› yüklenmemifl las-
tiklerde belirlenir. Afl›r› h›z, yetersiz
fliflirilmifl lastikler veya afl›r› yük,
birlikte veya ayr› ayr›, ›s› oluflmas›-
na ve ani lastik patlamalar›na ne-
den olabilir. Araç hakimiyetinin yiti-
rilmesine ve önemli yaralanmalara
veya ölüme yol açabilir.
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S‹GORTALAR

G210000APB

Arac›n elektrik sistemi afl›r› elektrik yükü-
ne karfl› sigortalarla korunmufltur.

Bu araçlarda, biri sürücünün yan panelin-
in döflemesinde ve di€eri de motor bölü-
münde akünün yan›nda olmak üzere 2
(veya 3) sigorta paneli vard›r.
Araban›z›n ›fl›klar›ndan aksesuar›ndan
veya kumandalar›ndan biri çal›flmazsa,
ilgili devrenin sigortas›n› kontrol ediniz.
Bir sigorta at›nca içindeki tel erir.
Elektrik sistemi çal›flm›yorsa önce sürü-
cü taraf›ndaki yan›ndaki sigorta panelini
kontrol ediniz.
Atan sigortalar›n yerine daima ayn›
de€erde bir sigorta tak›n›z.
De€ifltirilen sigorta da atarsa, bu elektrik
sisteminde bir sorun oldu€unu gösterir.
Bu sigortanın ilgili olduğu sistemi kullan-
maktan kaçının, HYUNDAI yetkili servi-
sine danışmanızı öneririz.
Üç tür sigorta kullan›l›r. Düflük amper
de€erleri için b›çak tipi, kartufl tipi ve yük-
sek amper de€erleri için çoklu sigorta.

] NOT
Mevcut sigorta/röle panel etiketi takılmış
parçalardan farklı olabilir.

OHDC078019

Normal

Normal

B›çak tipi

Kartufl tipi

Çoklu sigorta

Yanm›fl

Yanm›fl

Normal Yanm›fl

UYARI - Sigorta de€ifltirme
• Sigortalar›n yerine asla ayn›

de€erdeki sigortadan baflka bir
fley takmay›n›z.

• Daha yüksek kapasitedeki sigorta
hasara veya bir yang›n tehlikesi-
ne yol açar.

• Doğru sigorta yerine, geçici ona-
rım için bile olsa, asla bir tel veya
alüminyum folyo bağlamayınız.
Kablo tesisat›nda önemli hasar-
lara veya hatta yang›na neden
olabilir.

DİKKAT
Sigortalar› ç›kartmak için bir tor-
navida veya benzeri bir metal nesne
kullanmay›n›z; metaller k›sa devre-
ye ve sistemin hasar görmesine ne-
den olabilir.
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Ön gö€üs panelinde sigorta de€iflimi
1. Kontak anahtar›n› ve di€er bütün dü€-

meleri kapal› konuma getiriniz.
2. Sigorta kutusu kapa€›n› ç›kart›n›z. 

3. fiüpheli sigortay› d›flar›ya do€ru çeki-
niz. Motor bölümündeki sigorta pan-
elinde bulunan sökme aletini kullan›n›z.

4. Sökülen sigortay› kontrol ediniz, yan-
m›flsa de€ifltiriniz.

5. Ayn› de€erde bir sigortay› iterek yer-
lefltiriniz ve maflalar›n aras›na tam
olarak oturmas›na dikkat ediniz.

Sigorta gevşek duruyorsa, HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.
Yedek sigortan›z yoksa, arac›n›z› kullan-
mak için gerek duymad›€›n›z (sigara çak-
ma€› sigortas› gibi) bir devreden söke-
ce€iniz ayn› de€erdeki bir sigortay› kulla-
n›n›z.

Farlar veya baflka elektrikli aksam ça-
l›flm›yor, ama sigortalar sa€lamsa, motor
bölümündeki sigorta blo€una bak›n›z.
Sigorta yanm›fl ise, do€rudan kendinize
do€ru çekip ç›kart›n›z.

OPB079022 OPB072025
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G210101AUN

Bellek sigortas› 
Arac›n›zda bulunan bellek sigortas›, ara-
c›n›z uzun süre çal›flmadan park ederse
akünün boflalmas›n› önler. Arac› uzun
süre park etmeden önce afla€›daki ifl-
lemleri yap›n›z.

1. Motoru kapat›n›z.
2. Farlar› ve park lambalar›n› kapat›n›z.
3. Sürücü taraf›ndaki gö€üs paneli kapa-

€›n› aç›n ve bellek sigortas›n› yukar›
çekiniz.

] NOT
• Bellek sigortas› sigorta panelinden ç›-

kart›l›rsa, uyar› alarm›, ses sistemi, iç
lambalar vs. çal›flmaz. De€ifltirme iflle-
minden sonra baz› sistemler mutlaka
s›f›rlanmal›d›r. Bu bölümdeki “Akü”
konusuna bak›n›z.

• Bellek sigortas› ç›kar›lm›fl olsa bile, far-
lar veya di€er elektrikli cihazlar nede-
niyle akü boflalabilir.

G210200APB

Motor bölümü sigorta panelinde 
sigorta de€ifltirme
1. Kontak anahtar›n› ve di€er bütün dü€-

meleri kapal› konuma getiriniz.
2. Halkan›n üstüne bast›r›p kapa€› yuka-

r› do€ru çekerek sigorta kutusu kapa-
€›n› aç›n›z.

OPB072024

OPB072025

OPB079026

Sadece Dizel



Bakım

567

3. Sökülen sigortay› kontrol ediniz, yan-
m›flsa de€ifltiriniz. Sigortay› sökmek
veya takmak için motor bölümü sigor-
ta panelinde bulunan sökme aletini
kullan›n›z.

4. Ayn› de€erde bir sigortay› iterek yer-
lefltiriniz ve maflalar›n aras›na tam
olarak oturmas›na dikkat ediniz. Si-
gorta gevflek duruyorsa, HYUNDAI
yetkili servisine baflvurunuz.

G210201APB

Ana sigorta (çoklu sigorta)
Ana sigorta atm›flsa, afla€›da belirtildi€i
flekilde de€ifltirilmelidir:
1. Akünün eksi kablosunu sökünüz.
2. Yukar›daki resimde görülen somunlar›

sökünüz.
3. Sigortay› ayn› de€erdeki yenisi ile de-

€ifltiriniz.
4. Takma ifllemi, sökme iflleminin ters s›-

ras› ile yap›l›r.

] NOT
Ana sigorta atmışsa, HYUNDAI yetkili
servisine başvurmanızı öneririz.

DİKKAT
Motor bölümündeki sigorta kutusu-
nu kontrol ettikten sonra, sigorta
kutusu kapa€›n› s›k›ca kapat›n›z.
Aksi halde, içine giden su elektrik
ar›zalar›na neden olabilir.

OPB072027
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] NOT
Bu kullan›m k›lavuzunda yer alan sigorta
paneli aç›klamas› arac›n›za birebir uyma-
yabilir. Burada verilenler, bask› tarihinde
geçerlidir. Arac›n›z›n sigorta kutusunu in-
celerken, sigorta kutusu etiketine bak›n›z.

Motor bölümü sigorta paneli

OPB072028/OPB072029/OPB079030

G210300AFD

Sigorta/Röle Paneli Aç›klamas›
Sigorta/röle kutusu kapa€›n›n içinde sigorta/röle adlar›n› ve kapasitelerini belirten sig-
orta/röle etiketini görebilirsiniz.

Sadece Dizel

Ön gö€üs panelindeki sigorta paneli
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Gösterge paneli (Sürücü tarafı sigorta paneli)

SembolSigorta Adı Korunan DevreSigorta değeri

C/LIGHTER Çakmak

ACC Otomatik Dış Ayna Svici, Radyo, DC-DC Konverter, BCM, Akıllı Anahtar Kontrol Modülü, 
Dijital saat, Yol bilgisayarı

A/BAG IND Gösterge paneli (Hava Yastığı GÖST.)

A/BAG SRS Kontrol Modülü

MDPS 2 MDPS Ünitesi

DRL DRL Lambası SOL/SAĞ

WIPER RR Çok Fonksiyonlu Kol, Arka Silecek Motoru, PCB Sigorta & Röle Kutusu 
(Ön silecek rölesi)

S/HEATER Sürücü/Yolcu Koltuğu Isıtma Svici

FOG LP RR Arka Sis Lambası Rölesi

FOG LP FRT Ön Sis Lambası Rölesi

STOP LP Stop Lambası Rölesi, Akü Sensörü

CLUSTER Gösterge Paneli, BCM, Yol Bilgisayarı
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SembolSigorta Adı Korunan DevreSigorta değeri

IGN1
Sürücü Orta Gögüs Paneli Svici, ISG OFF Svici, Geri Park Etme Yardım Sistemi Sensörü, Yakıt
Filtresi Uyarı Sensörü, Lastik Basıncı İzleme Modülü, Radyo, Klima Kontrol Modülü

ABS ESP OFF Svici, ABS Kontrol Modülü, ESP Kontrol Modülü, Jiroskop, Direksiyon Açısı Sensörü,
E/R Sigorta ve Röle Kutusu (Çok Amaçlı Kontrol Soketi)

B/UP LP Geri Vites Lambası Svici

ECU Hava Akış Sensörü, ECM, Akıllı Anahtar Kontrol Modülü, PCB Sigortası ve Röle kutusu (Start
Rölesi)

RAIN SENSOR
<PTC>

PCB Sigortası ve Röle kutusu (Yakıt Isıtıcı Rölesi), Dizel Kutusu (PTC 2, 3 Rölesi)

PDM 2 Akıllı Anahtar Kontrol Modülü

HAZARD Sürücü Orta Göğüs Paneli Svici

PDM 1 Akıllı Anahtar Kontrol Modülü

FOLD'G MIRR Otomatik Dış Ayna Svici

BRAKE SW Akıllı Anahtar Kontrol Modülü, Stop Lambası Svici

TCU Sinyal Alternatörü 'A'/'B', Araç Hızı Sensörü, Şanzıman Konum Svici, ATM Vites Kolu Svici

IG2
Far Yükseklik Ayar Sistemi Svici, BCM, Yağmur Sensörü, Far SL/SĞ, Elektro Krom Ayna, DRL
Ünitesi, Açılır Tavan Motoru, Klima Kontrol Modülü, Gösterge Iyonizeri, PCB Sigorta ve Röle
Kutusu (Fan Rölesi)
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SembolSigorta Adı Korunan DevreSigorta değeri

WIPER FRT
Çok Fonksiyonlu Kol, Ön Silecek Motoru, PCB Sigorta & Röle Kutusu (Ön silecek rölesi,
Yağmur Sensörü Rölesi)

DR LOCK
I/P Bağlantı kutusu (Kapı Kilitleme/Kilit açma Rölesi, Dead Lock Rölesi, Bagaj Kapağı Kilit
Açma Rölesi

SUNROOF Açılır Tavan Motoru

SAFETY POWER
WINDOW

Sürücü Emniyeti Otomatik Cam Modülü

PDM3 Çalıştırma/Durdurma Düğmesi Svici, Akıllı Anahtar Kontrol Modülü

LUGGAGE LP 
POWER CONNECTOR

Gösterge Paneli, Dijital Saat, Ön Kabin Lambası, A/C Kontrol Modülü, Bagaj Lambası, BCM,
Yol Bilgisayarı, Orta Kabin, Tavan Konsolu Grubu, Veri Bağlantı Soketi, Lastik Basıncı İzleme
Modülü

AUDIO POWER
CONNECTOR

Radyo, DC-DC Konvertör

TAIL LH Arka Grup Lambası SOL, Far SOL, Plaka Lambası SOL

TAIL RH

Far Lambası SĞ, Arka Grup Lambası SĞ, Dijital Saat, Torpido Gözü Lambası, Sürücü Orta
Gögüs Paneli Svici, Reosta, Radyo, Çok Fonksiyonlu Kol, AUX & USB Fişi, Yol Bilgisayarı, Far
Yükseklik Ayar Sistemi Svici, Arka Otomatik Cam Açma Svici, Gösterge Paneli, Klima Kumanda
Modülü, ESP OFF Svici, ISG OFF Svici, Emniyetli Otomatik Cam Ana Svici, Otomatik Cam Ana
Svici, Sürücü/Yolcu Koltuk Isıtıcı Svici, ATM Vites Kolu Svici, Yolcu Otomatik Cam Açma Svici

START
ECM, Akıllı Anahtar Kontrol Modülü, Kontak Anahtarı Svici, PCB Sigortası & Röle kutusu (Start
Rölesi), Şanzıman Konum svici

H/LAMP PCB Sigorta & Röle Kutusu (Far Lambası (Hi)/(Lo) Rölesi)
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SembolSigorta Adı Korunan DevreSigorta değeri

P/WDW LH
Otomatik Cam Ana Svici, Arka Otomatik Cam Svici SOL, Yolcu Otomatik Cam Svici, Sürücü
Emniyetli Otomatik Cam Modülü

P/WDW RH
Otomatik Cam Ana Svici, Arka Otomatik Cam Svici SAĞ, Yolcu Otomatik Cam Svici, Sürücü
Emniyetli Otomatik Cam Modülü 

HTD MIRR Klima Kumanda Modülü, ECM, Sürücü/ Yolcu Elektrikli Dış Ayna

A/CON2 Klima kumanda modülü, Fan Motoru

BLOWER 2 Klima kumanda modülü, Fan Rezistörü, Fan Svici
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Sembol Korunan DevreSigorta değeri

ÇOKLU
SİGORTA

SİGORTA

MDPS Ünitesi

–

I/P Bağlantı Kutusu (Arka Buğu Çözücü Rölesi)

ESP Kontrol Modülü, ABS Kontrol Modülü, Çok Amaçlı Kontrol Soketi

ABS Kontrol Modülü, ESP Kontrol Modülü

Dizel Kutusu (F1 80A, PTC 1,2,3 50A), Alternatör, E/R Sigorta & Röle Kutusu 
(F1 80A, F3 40A, F4 40A, F5 40A)

–

I/P Bağlantı Kutusu (Arka Lamba Rölesi, Sigorta (F12 10A, F13 10A,  F15 15A, 
Güç Soketi (F35 10A, F36 20A))

–

–

Yakıt Pompası Rölesi

Yakıt Isıtıcı Rölesi

Motor Kontrol Rölesi

Korna Rölesi, Hırsızlık Alarm Korna Rölesi

KLİMA Rölesi

Motor bölümü ana sigorta paneli
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Sembol Korunan DevreSigorta değeri

SİGORTA

Far Lambası (DÜYÜK) Rölesi

Far Yıkayıcı (YÜKSEK) Rölesi

Soğutma Fanı Motoru

Fan Rölesi

PDM Röle Kutusu (ESCL (KONTAK2) Rölesi), Kontak Anahtarı 

PDM Röle Kutusu (ESCL (ACC)/(KONTAK1) Rölesi), Kontak Anahtarı 

I/P Bağlantı Kutusu (Otomatik Cam Rölesi, Sigorta (F23 15A, F24 25A, F25 10A, F26 10A, F31 20A, F32 20A,
F33 15A, F34 10A))

ECM, PCM (G4FA)

Yakıt Pompası Rölesi, Start Rölesi, ECM, Enjektör #1, #2, #3, #4, WGT Vakum ( DİZEL), Eksantrik Mili Konum
Sensörü, ( DİZEL), Elektrikli, EGR Kontrol Valfi ( DİZEL), Dizel Kutusu (Kızdırma rölesi, PTC Rölesi)

Soğutma Fanı (HI)/(LOW) Rölesi, A/CON Rölesi, Yağ Kontrol Valfi , Immobilizer, ECM Oksijen Sensörü
(UP)/(DOWN), Kanister Temizleme Solenoid Valfi #1/#2, Eksantrik Mili Konum Sensörü #1/#2

Kondenser, Ateşleme Bobini #1/ #2/ #3/#4, Giriş Ölçüm Valfi (DİZEL)

–
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Sembol Korunan DevreSigorta değeri

SİGORTA

PCM (G4FA)

Gösterge Paneli, PCB Sigorta & Röle Kutusu (Far Lambası (H) Rölesi)

Şanzıman Konum svici, PCM, Arka Grup Lambası SL/SĞ, Elektro Krom Ayna, Gösterge Paneli

ECM, Yağmur Sensörü, Ön Silecek Motoru, Ön Silecek Rölesi

Far, SOL

Far, SAĞ
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AMPULLER
G220000APB

Yaln›z belirtilen voltajda ampuller kullan›-
n›z.

] NOT
Yo€un ya€›flta araç sürdükten veya araç
y›kamadan sonra, farlar›n ve park lamba-
lar›n›n camlar›nda nem tabakas› meydana
gelebilir. Bunun nedeni, lambalar›n içi ile
d›fl› aras›ndaki s›cakl›€›n farkl› olufludur.
Bu durum ya€mur s›ras›nda arac›n camla-
r›ndaki bu€ulanma gibidir ve arac›n›zla il-
gili herhangi bir problem yoktur. Lamba-
ların elektrik devresine su girerse, sistemi
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettir-
menizi öneririz.

UYARI - Ifl›k sisteminde
çal›flma

Ifl›k sisteminde çal›flmaya bafllama-
dan önce el frenini s›k›ca çekiniz,
kontak anahtar›n›n “LOCK” konu-
muna al›nm›fl oldu€unu kontrol edi-
niz ve arac›n ani hareket etmesini
ve ellerinizin yanmas›n› veya elek-
trik çarpmas›n› önlemek amac›yla
›fl›klar› kapat›n›z

DİKKAT
Yanm›fl olan bir ampulün ayn› watt
derecesinde olan yenisi ile de€ifltir-
ilmesi gerekir. Aksi halde, sigortaya
veya elektrik kablolar›na zarar vere-
bilirsiniz.

DİKKAT
Eğer gerekli aletler, doğru ampuller
ve teknik bilginiz yok ise,  HYUNDAI
yetkili servisine başvurmanızı öne-
ririz.
Birçok durumda arac›n ampulleri-
nin de€ifltirilmesi kolay de€ildir.
Çünkü ampulü sökebilmek için
di€er baz› parçalar›n da sökülmesi
gerekir. Bu, özellikle far ampullerini
de€ifltirmek için ön far grubunu
sökmeniz gerekti€inde karfl›lafla-
ca€›n›z bir durumdur. Far grubunun
sökülmesi/tak›lmas› s›ras›nda araca
zarar verebilirsiniz.
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G220100APB

Far, konum lambas›, sa€-sol
sinyal lambas› ve ön sis lambas›
ampulü de€iflimi

(1) Ön sinyal lambası
(2) Farlar (kısa)
(3) Farlar (uzun)
(4) Ön sis lambası (varsa)
(5) Konum lambası
(6) Gündüz farları (DRL) (LED tipi) (var-

sa)
(7) Gündüz farları (DRL) (Ampul tipi)

(varsa)

G220101AFD

Far ampulü

OHD076046

UYARI - Halojen ampuller
• Halojen ampullerin içinde bas›nçl›

gaz vard›r; k›r›lmas› halinde çevre-
ye cam parçalar› uçuflabilir.

• Daima itinayla kullan›n›z, çizilme ve
sürtünmeye karfl› koruyunuz. Am-
puller yanarken s›v›lara temas ettir-
memeye dikkat ediniz. Ampullere
asla ç›plak elle dokunmay›nız.
Üstünde kalabilecek ya€, ampulün
yand›€› zaman afl›r› ›s›nmas›na ve
patlamas›na neden olabilir. Ampul,
yaln›zca farlara tak›lmaya haz›r ol-
du€unda ambalaj›ndan ç›kart›lmal›-
d›r.

• Bir ampul çatlayacak veya hasar-
lanacak olursa derhal de€ifltiriniz
ve eskisini gerekti€i flekilde imha
ediniz.

• Ampul de€ifltirirken, koruyucu göz-
lük tak›n›z. Yerinden ç›karmadan
önce ampulun so€umas›n› sa€la-
y›n›z.

OPB072031L

OPB072031L

n A Tipi

n B Tipi
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h Trafik Değişimi (Avrupa için)

Kısa huzmeli far dağılımı asimetriktir.
Trafik akış yönü farklı olan bir ülkeye gi-
derseniz, bu asimetrik kısım karşıdan ge-
len araç sürücüsünün gözlerini kamaş-
tırır. Göz kamaşmasını önlemek için,
ECE kuralı çeşitli teknik çözümler sunar
(dış otomatik değiştirme sistemi, yapış-
kan bant, aşağı ayarlama). Bu farlar kar-
şıdan gelen araç sürücüsünün gözlerini
kamaştırmamak üzere tasarlanmıştır.
Böylece, trafik akış yönü farklı olan bir
ülkede farlarınızı değiştirmeye gerek yok-
tur.

] NOT
Far grubu yeniden takıldıktan sonra far
seviye ayarı gerekli ise,  HYUNDAI yetkili
servisine başvurun.

1. Kaputu aç›n›z.
2. Tespit c›vatalar›n› gevfletiniz ve far

grubunu arac›n gövdesinden ç›kar›n›z.
3. Far grubunun arkas›ndan elektrik

ba€lant›s›n› sökünüz.
4. Saat yönünün tersine çevirerek far

ampulü kapa€›n› sökünüz.
5. Far ampul soketi konektörünü sökü-

nüz.
6. Ucuna bast›r›p yukar› do€ru çekerek

far ampulü tespit telini aç›n›z.
7. Far grubundan ampulu sökünüz.
8. Yeni far ampulünü tak›nız ve far

ampulü tespit telini ampul üstündeki
olu€a hizalayarak yerine tutturunuz.

9. Far ampul soketi konektörünü ba€la-
y›n›z.

10. Far ampulü kapa€›n› saat yönünde
çevirerek yerine tak›n›z.

G220102APB

Sinyal lambas›

1. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üze-
rinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün ter-
sine çevirerek gruptan sökünüz. 

2. Ampule bast›r›p üstündeki t›rnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten ç›kart›n›z.
Ampulu soketten d›flar› çekiniz.

3. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü tak›n›z.

4. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki
yuvalara hizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itin ve saat
yönünde çeviriniz.
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Pozisyon lambas›

1. Yuvay› düz olarak d›flar› çekerek grup-
tan ay›r›n›z.

2. Ampulü düz olarak d›flar› çekerek
yuvadan ay›r›n›z.

3. Yuvaya yeni bir ampul yerlefltiriniz.
4. Yuvay› iterek grubun içine tak›n›z.

G220103APB

Ön sis far› ampulünün de€ifltirilmesi
1. Elinizle ön tamponun arkas›na elinizle

ulafl›n›z.
2. Güç konektörünü yuvadan ay›r›n›z.
3. Ampul-soket üstündeki t›rnaklar mu-

hafazan›n üzerinde bulunan yuvalarla
ayn› hizaya gelene kadar soketi saat
yönünün tersine çevirerek muhafaza-
dan sökünüz.

4. Yeni ampul-soketi üstündeki t›rnaklar›
muhafazadaki yuvalara hizalayarak
soketi muhafazaya monte ediniz.
Soketi yuvaya itiniz ve soketi saat
yönünde çeviriniz.

5. Güç konektörünü sokete tak›n›z.
6. Ön tampon alt kapa€›n› tekrar tak›n›z.

Gündüz farları (ampul tipi) değişimi
1. Elinizle ön tamponun arkas›na elinizle

ulafl›n›z.
2. Güç konektörünü yuvadan ay›r›n›z.
3. Ampul-soket üstündeki t›rnaklar mu-

hafazan›n üzerinde bulunan yuvalarla
ayn› hizaya gelene kadar soketi saat
yönünün tersine çevirerek muhafaza-
dan sökünüz.

4. Yeni ampul-soketi üstündeki t›rnaklar›
muhafazadaki yuvalara hizalayarak
soketi muhafazaya monte ediniz. So-
keti yuvaya itiniz ve soketi saat
yönünde çeviriniz.

5. Güç konektörünü sokete tak›n›z.
6. Ön tampon alt kapa€›n› tekrar tak›n›z.

Gündüz farları (LED tipi) değişimi
Lamba çalışmıyorsa, aracınızın HYUN-
DAI yetkili servisi tarafından kontrol
edilmesini öneririz.

Far ve ön sis farı yükseklik ayarı
Far yükseklik ayarı
1. Lastikleri öngörülen basınca şişiriniz

ve sürücü, stepne lastik ve aletler dı-
şındaki yükleri araçtan çıkarınız.

2. Aracı düz bir zemine yerleştiriniz.
3. Ekranda dikey çizgiler (ilgili farın orta-

sından geçen dikey çizgiler) ve yatay
bir çizgi (farların ortasından geçen ya-
tay çizgi) çiziniz.

4. Far ve akü normal durumda iken, en
parlak kısım yatay ve dikey çizgilere
düşecek şekilde farların yüksekliğini
ayarlayınız.

OPB072054
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5. Kısa huzmenin yüksekliğini sola veya
sağa ayarlamak için, sürücüyü (1) sa-
atin yönünde veya ters yönünde çevi-
riniz. Kısa huzmenin yüksekliğini yu-
karı veya aşağı ayarlamak için, sürü-
cüyü (2) saatin yönünde veya ters yö-
nünde çeviriniz.
Uzun huzmenin yüksekliğini yukarı ve-
ya aşağı ayarlamak için, sürücüyü (3)
saatin yönünde veya ters yönünde çe-
viriniz.

Ön sis farının yükseklik ayarı
Ön sis farı, far yükseklik ayarı gibi ben-
zer şekilde ayarlanabilir.
Ön sis farları ve akü normal durumday-
ken, ön sis farlarının yüksekliğini ayarla-
yınız. Ön sis farının yüksekliğini yukarı
veya aşağı ayarlamak için, sürücüyü (1)
saatin yönünde veya ters yönünde çe-
viriniz.

OPB072053
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Yükseklik ayar noktası

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (Low beam)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
H3 : Height between the fog lamp bulb center and ground
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam)
W3 : Distance between the two fog lamp bulbs centers

W2

H1 H2 H3

W1
W3

Screen

Ground

< Distance between lamps >< Ground Height >

Aracın durumu H1 H2 H3 W1 W2 W3

Sürücüsüz 714 692 423 1,224 980 1350

Sürücü ile birlikte 707 685 416 1,224 980 1350

Birim: mm

<Zemin Yüksekliği>

Ekran

Zemin

H1: Far ampulünün merkezi ile zemin arasındaki yükseklik (kısa huzme)
H2: Far ampulünün merkezi ile zemin arasındaki yükseklik (Uzun huzme)
H3: Sis farı ampulünün merkezi ile zemin arasındaki yükseklik
W1: İki far ampulünün merkezleri arasındaki mesafe (kısa huzme)
W2: İki far ampulünün merkezleri arasındaki mesafe (Uzun huzme)
W3: İki sis farı ampulünün merkezleri arasındaki mesafe

<Farlar arası mesafe>
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Far kısa huzme (Sürücü Tarafı)
1. Sürücü araçta yok iken kısa huzmeyi açınız.
2. Kesişme çizgisi, çizimde gösterilen kesişme çizgisinde gösterilmelidir. 
3. Kısa huzmenin yüksekliğini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarlandıktan sonra ayarlanmalıdır.
4. Far yükseklik ayar sistemi donatılırsa, sistemin svicini 0 konumlu olarak ayarlayınız.

OMD051054L

Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi

KESİŞME ÇİZGİSİ

ARAÇ ekseni

Sağ far ampul merkezinin dikey çizgisi

Far ampul merkezinin yatay çizgisi

W1 (Kısa huzme)

ZEMİN

H
1
 (

K
ıs

a

h
u
zm

e
)
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Far kısa huzme (ön yolcu tarafı)
1. Sürücü araçta yok iken kısa huzmeyi açınız.
2. Kesişme çizgisi, çizimde gösterilen kesişme çizgisinde gösterilmelidir. 
3. Kısa huzmenin yüksekliğini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarlandıktan sonra ayarlanmalıdır.
4. Far yükseklik ayar sistemi donatılırsa, sistemin svicini 0 konumlu olarak ayarlayınız.

OMD051055L

Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi

KESİŞME ÇİZGİSİ

ARAÇ ekseni

Sağ far ampul merkezinin dikey çizgisi

Far ampul merkezinin yatay çizgisi

W1 (Kısa huzme)

ZEMİN

H
1
 (

K
ıs

a

h
u
zm

e
)
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Ön sis lambası
1. Sürücü araçta yok iken ön sis farını açın.
2. Kesişme çizgisi, izin verilen aralıkta gösterilmelidir (gölgeli bölge).

OMD051056L

Sol sis farı ampul merkezinin dikey çizgisi

KESİŞME ÇİZGİSİ

ARAÇ ekseni

Sağ sis farı ampul merkezinin dikey çizgisi

Sis farı ampul merkezinin yatay çizgisi

W3 (Ön sis)

Üst sınır

ZEMİN

H
3
 (

Ö
n
 s

is
)
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F220200AUN

Yan sinyal lambas› ampulünün
de€iflimi
A Tipi
1. Merce€e özen gösterip grubu d›flar›

çekerek lamba grubunu araçtan sökü-
nüz.

2. Ampulün elektrik ba€lant›s›n› sökü-
nüz.

3. Üstündeki t›rnaklar mercek parças›n-
daki yuvalarla ayn› hizaya gelene ka-
dar soketi saat yönünün tersine çevir-
erek soket ile mercek parçalar›n› ay›-
r›n›z.

4. Ampulü d›flar› do€ru çekerek ç›kart›-
n›z.

5. Sokete yeni bir ampul tak›n›z.
6. Soket ve mercek parças›n› tekrar

monte ediniz.
7. Ampulün elektrik ba€lant›s›n› ba€lay›-

n›z.
8. Lamba grubunu tekrar araca monte

ediniz.

B Tipi
Ampul çalışmıyorsa, aracınızın HYUN-
DAI yetkili servisi tarafından kontrol edil-
mesini öneririz.

G220300APB

Arka lamba grubunda ampul
de€iflimi
(1) Fren ve arka lamba
(2) Arka lamba
(3) Arka sinyal lambas›
(4) Arka sis lambası ve geri vites lambası

OPB072034

OPB079033

OPB072052

n A Tipi

n B Tipi
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1. Arka kapa€› aç›n›z.
2. Bir y›ld›z tornavida ile lamba grubu

tespit vidalar›n› gevfletiniz. 
3. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.
4. Soket üstündeki t›rnaklar grubun üze-

rinde bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar soketi saat yönünün ter-
sine çevirerek gruptan sökünüz.

5. Ampule bast›r›p üstündeki t›rnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayn› hizaya
gelene kadar saat yönünün tersine
çevirerek ampulü soketten ç›kart›n›z.
Ampulu soketten d›flar› çekiniz.

6. Sokete sokup yerine oturana kadar
çevirerek yeni ampulü tak›n›z.

7. Soket üstündeki t›rnaklar› gruptaki yu-
valara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yö-
nünde çeviriniz.

8. Lamba grubunu tekrar araca monte
ediniz.

G220500APB

Yükse€e monteli üçüncü fren
lambas› de€iflimi
1. Arka kapa€› aç›n›z.
2. Kapa€› sökünüz.
3. Delikte bulunan klipsi yukar› itiniz.

Yükse€e monte edilmifl olan stop lam-
bası d›flar› itilir.

4. Ampul modülünü yükse€e monte
edilmifl olan stop lambas› grubundan
ç›kar›n›z.

5. Ampulleri d›flar› do€ru çekerek de€ifl-
tiriniz.

6. Tersi s›ra ile tekrar tak›n›z.

h Spoylerin değişmesi gerekiyorsa,
HYUNDAI yetkili servisinize başvur-
manızı öneririz.

OPB079050 OPB079051
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G220400APB

Plaka ayd›nlatma ampulünün
de€ifltirilmesi 
1. Bir düz tornavida kullanarak, yuvaya

özen gösterip grubu d›flar› çekerek
lamba grubunu arac›n gövdesinden
sökünüz.

2. Üstündeki t›rnaklar mercek parças›n-
daki yuvalarla ayn› hizaya gelene ka-
dar soketi saat yönünün tersine çevir-
erek soket ile mercek parças›n› ay›r›-
n›z.

3 Ampulü d›flar› do€ru çekerek ç›kart›-
n›z.

4. Sokete yeni bir ampul tak›n›z.
5. Soket ve yuva parças›n› tekrar monte

ediniz.
6. Lamba grubunu tekrar araca monte

ediniz.

OPA077044
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G220600AHM

‹ç lamba ampulünün de€ifltirilmesi
1. Bir düz tornavida kullanarak merce€i

dikkatle iç lamban›n gövdesinden ay›-
r›n›z.   

2. Ampulü d›flar› do€ru çekerek ç›kart›-
n›z.

3. Sokete yeni bir ampul tak›n›z.
4. Mercek difllerini iç lamba gövdesinde-

ki çentiklere hizalay›n›z ve merce€i
yerine oturtunuz.

Kabin lambas› (Ön)

Kabin lambas› (Orta)

Torpido gözü lambas›

UYARI 
‹ç lambalarda çal›flmaya bafllama-
dan önce, ellerinizin yanmas›n› ve
elektrik çarpmas›n› önlemek için
“OFF” dü€mesine bas›lm›fl oldu€u-
nu kontrol ediniz.

OPB079041

Bagaj bölmesi lambas›

DİKKAT
Merce€i, mercek t›rna€›n› ve plastik
gövdeyi kirletmemeye ve hasar ver-
memeye özen gösteriniz.

OPA077045

OTD079037

OPB072042
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DIfi BAKIM
D›fl bak›m
G230101AUN

Arac›n d›fl› ile ilgili genel uyar› 
Bir kimyasal temizleyici veya cila kullan›r-
ken etiketteki talimata uyulmas› çok
önemlidir. Etikette görülen tüm dikkat ve
uyar› talimatlar›n› okuyunuz.

G230102BUN

Boya bak›m›
Y›kama  

Arac›n›z›n boyas›n› paslanma ve bozul-
maya karfl› korumak için s›k s›k, ayda en
az bir kez ›l›k veya so€uk su ile iyice y›-
kay›n›z. 
Arac›n›z› arazide kullan›yorsan›z, her
arazi yolculu€unun ard›ndan da y›kama-
l›s›n›z. Tuz, kir, çamur ve di€er yabanc›
maddelerin temizlenmesine özellikle
özen gösteriniz. Kap›lar›n alt kenarlar›n-
daki ve marflbiyellerdeki drenaj delikle-
rinin aç›k ve temiz olmas›na dikkat edi-
niz.

Böcekler, katran, a€aç özsular›, kufl pis-
likleri, endüstriyel kirler ve benzeri birikin-
tiler hemen temizlenmezlerse arac›n›z›n
boyas›n› bozabilirler. 
Derhal musluk suyu ile y›kamak bile
bazen bu kirleri tamamen temizlemek
için yeterli olmayabilir. Boyal› yüzeylerde
kullanmaya uygun hafif sabunlu su kul-
lan›labilir.
Y›kad›ktan sonra, ›l›k veya so€uk su ile
arac› iyice durulay›n›z. Boyan›n üstünde
sabunlu suyu kurumaya b›rakmay›n›z.

UYARI - Islak frenler
Y›kad›ktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini görmek
için, arac› yavaflça sürerken frenleri
deneyiniz. Frenlerin performans›
etkilenmiflse, yavafl bir h›zla seyre-
derken frenlere hafifçe basarak ku-
rumalar›n› sa€lay›n›z.

DİKKAT
Sert sabunlar, kimyasal deterjanlar
veya s›cak su kullanmay›nız ve ara-
c›n›z› s›cakken veya günefl alt›nda
y›kamay›nız.

DİKKAT
• Motor bölümünün su ile y›kanma-

s› burada yer alan elektrik devre-
lerinin ar›za yapmas›na neden
olabilir.

• Suyun veya di€er s›v›lar›n arac›n
içindeki elektrikli/elektronik par-
çalarla temas etmesine asla izin
vermeyiniz. Aksi halde bunlar ha-
sar görebilir.

OJB037800
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Pasta cila uygulamas›

Su boyan›n üstünde boncuk boncuk
toplanm›yorsa, arac›n›z› cilalay›n›z.
Cilalamadan önce daima arac›n›z› y›ka-
y›nız ve kurutunuz. ‹yi kaliteli s›v› veya
krem fleklideki bir cila kullan›n›z ve kul-
lanma talimat›n› iyice okuyunuz. Tüm
metal aksam› korumak ve parlakl›klar›n›
muhafaza etmek için cilalay›n›z.
Ya€, katran ve benzeri maddelerin bir
leke ç›kar›c›s› ile temizlenmesi genellikle
boyan›n üstündeki cilay› da ç›kart›r. Ara-
c›n di€er taraflar› cilalanmaya gerek duy-
masa bile, bu yerleri tekrar cilalay›n›z.

G230103AUN

Boya bozulmalar› onar›m› 
Boyal› yüzeylerdeki derin çizikler veya
tafl izleri hemen onar›lmal›d›r. Üstü aç›-
lan metaller kolayca paslan›r ve hemen
onar›lmad›kça büyük masraflara yol aça-
bilir.

] NOT
Arac›n›z›n kaportas› hasarlan›r ve kaporta
onar›m›na veya parça de€iflimine gerek
duyulursa, onar›lan veya de€ifltirilen par-
çalara kaporta atölyesinde anti-pas uygu-
land›€›ndan emin olunuz.

B230104AUN

Parlak metal yüzeylerin bak›m›
• Boya üstündeki katran ve böcek izleri-

ni ç›kartmak için bir kaz›y›c› veya sert
bir cisim de€il, katran ç›kar›c› kullan›-
n›z.

• Parlak metal parçalar›n yüzeylerini ko-
rumak için kaplama cilas› veya kromaj
koruyucu kullan›n ve ovarak iyice par-
lat›n›z.

• K›fl aylar›nda veya sahil bölgelerinde
parlak metal yüzeyleri daha güçlü bir
kaplama cilas› veya koruyucusu ile
kaplay›n›z. Gerekiyorsa, parçalar› ko-
rozif olmayan petrol jeli veya koruyucu
bir bileflik ile kaplay›n›z.DİKKAT

• Toz ve kirlerin kuru bir bezle sile-
rek temizlenmesi cilan›n çizilme-
sine neden olur.

• Kromajl› ve eloksal alüminyum
yüzeylerde çelik yünü, afl›nd›r›c›
temizleyiciler ve alkali ya da kos-
tik katk›l› sert deterjanlar kullan-
may›n›z. Bu, koruyucu tabakaya
zarar verir ve renk de€iflimine
veya boyas›n›n bozulmas›na ne-
den olur.
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G230105APB

Alt flasi bak›m›
Buzlanma ve kar için yollarda kullan›lan
korozif maddeler ve toz flasinin alt›nda
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse,
arac›n alt›ndaki yak›t borular›, flasi, kar-
ter, ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas
koruyucusu uygulanm›fl bile olsa, h›zl› bir
paslanma bafllayabilir.
Arac›n alt›n› ve tekerlek aç›kl›klar›n› ayda
bir kez, her arazi yolculu€unun ard›ndan
ve her k›fl sezonunun sonunda ›l›k veya
so€uk su ile iyice y›kay›n›z. Özellikle bu
bölgelere dikkat edin, çünkü buralardaki
tüm çamur ve kirleri görmek zordur. Yol
kirlerini ›slatmak ama tamamen ç›kart-
madan b›rakmak yarardan çok zarar sa€-
lar. Kap›lar›n alt kenarlar›, marflbiyeller
ve flasi parçalar›nda kirlenerek t›kanma-
malar› gereken drenaj delikleri vard›r. Bu
bölgelerin içinde kalabilecek su paslan-
maya neden olur.

G230106AUN

Alüminyum jant bak›m›
Alüminyum jantlar koruyucu, fleffaf bir
cila ile kaplanm›flt›r.
• Alüminyum jantlarda afl›nd›r›c› temizlik

maddeleri, parlat›c› bileflikler, solvent-
ler veya tel f›rça kullanmay›n›z. Bunlar
cilay› çizip bozabilirler.

• Yaln›z hafif bir sabun veya nötr bir de-
terjanla temizleyip su ile iyice durula-
y›n›z. Tuzlanm›fl yollarda kullan›lan te-
kerlekleri de temizlemeyi ihmal etmeyi-
niz. Bu paslanman›n önlenmesine yar-
d›mc› olur.

• Tekerlekleri yüksek h›zl› otomobil y›ka-
ma f›rçalar› ile y›kamaktan kaç›n›n›z. 

• Asitli herhangi bir deterjan kullanmay›-
n›z. Bu, fleffaf bir koruyucu cila ile kap-
lanm›fl olan alüminyum jantlara zarar
verebilir ve oksitlenmelerine neden
olabilir.

UYARI
Y›kad›ktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini görmek
için, arac› yavaflça sürerken frenleri
deneyiniz. Frenlerin performans›
etkilenmiflse, yavafl bir h›zla seyre-
derken frenlere hafifçe basarak ku-
rumalar›n› sa€lay›n›z.
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G230107AHM

Korozyona karfl› koruma
HYUNDAI’nizin korozyona karfl› 
korunmas›

HYUNDAI, paslanmaya karfl› en ileri ta-
sar›m ve paslanma koruma uygulama-
lar›n› içeren, üstün kalitede otomobiller
üretmektedir. Bununla birlikte, bu, iflin
yaln›zca bir parças›n› oluflturur. HYUN-
DAI’nizin uzun vadeli paslanma koruma
direncinin sa€lanabilmesi için, kullan›c›-
n›n iflbirli€i ve yard›m› da ayr›ca gerek-
mektedir.

Paslanmaya yol açan genel nedenler

Paslanmaya yol açan en yayg›n nedenler
aras›nda afla€›dakiler gelmektedir:
• Yol tuzlar› ve pislikleri ile araç alt›na bi-

riken nem.
• Herhangi bir boya veya koruyucu kap-

laman›n, metal yüzeyleri aç›€a ç›kara-
rak korozyona neden olan tafl, çak›l,
sürtünme veya küçük çizik ve çökmel-
er sonucu aç›€a ç›kmas›.

Afl›r› pas görülen bölgeler

Arac›n sürekli oksitleyici malzemeler ile
yüz yüze oldu€u bölgelerde paslanmaya
karfl› koruma özellikle önem tafl›r. Afl›r›
paslanmaya yol açan nedenler aras›nda,
yol tuzlar›, toz kontrolü için kullan›lan
kimyasal maddeler, deniz havas› ve en-
düstriyel kirliliktir.

Nem paslanmay› besler

Nem, paslanman›n ortaya ç›kmas›na ne-
den olan bir ortam yarat›r. Örne€in, pas-
lanma; yüksek nem ve s›cakl›klar donma
seviyesinin hemen üzerinde oldu€unda
h›zlan›r. Bu koflullar alt›nda, pasa yol
açan malzeme, çok yavafl buharlaflan
nem arac›l›€› ile araç yüzeyine temas et-
tirilmifl olur.
Çamur, özellikle pasa yol açar, çünkü ku-
rumas› uzun süre al›r ve nemin araç ile
uzun süreli temas etmesini sa€lar. Kuru-
mufl görünse bile, içinde paslanmay› h›z-
land›ran nem bar›nd›rabilir.
Yüksek s›cakl›k, iyi havaland›r›lmam›fl ve
bu nedenle nemin hapsedildi€i parçalar-
da paslanmay› h›zland›r›r. Bütün bu ne-
denle, arac›n temiz tutulmas› ve çamur
veya yabanc› madde birikiminin önlen-
mesi önem tafl›r. Bu özellikle arac›n görü-
nen k›s›mlar› için de€il, araç alt› için de
geçerlidir.



Paslanman›n Engellenmesi

Paslanman›n bafllamas›n› önlemek için
afla€›daki önlemleri alabilirsiniz:

Arac›n›z› temiz tutunuz
Paslanmay› önlemenin en iyi yolu, ara-
c›n›z› temiz tutmak ve pas yapan madde-
lerden uzak tutmakt›r. Araç alt›n›n temiz
tutulmas›na özel önem gösterilmelidir.

• Yol tuzlar›n›n kullan›ld›€›, deniz k›y›s›
veya endüstriyel kirlili€in ve asit ya€-
murlar›n›n, vs. yafland›€› yüksek pas
oluflumuna yol açan bir bölgede yafl›-
yorsan›z, korozyonu önlemek için ilave
önlem almal›s›n›z. K›fl›n, en az ayda
bir araç alt›na hortum tutarak y›kat›n›z
ve k›fl bitti€inde, araç alt›n›n temiz ol-
du€undan emin olunuz.

• Arac›n›z›n alt›n› temizledi€iniz zaman,
çamurluklar›n ve gözden uzak di€er
bölgelerin alt›nda bulunan parçalara
özel dikkat gösteriniz. Araç alt›n› iyice
y›kay›n ve araç alt›nda birikmifl çamur-
lar› ›slatmak yerine, paslanmaya karfl›
etkin korunma için, onlar›n iyice ç›ka-
r›lm›fl oldu€undan emin olunuz. Birik-
mifl çamur ve pasland›r›c› maddelerin
temizlenmesi için bas›nç alt›nda su ve-
ya buhar etkili olacakt›r.

• Kap› alt panelleri, çamurluk panelleri
ve flasinin temizlenmesi s›ras›nda, tah-
liye deliklerinin t›kanmam›fl oldu€u ve
böylece nemin araç parçalar› içinde
paslanmay› h›zland›racak flekilde birik-
miyor olmas› sa€lanmal›d›r.

Garaj›n›z›n kuru tutulmas›
Arac›n›z› ›slak, yeterli havaland›r›lmam›fl
garaj içinde park etmeyiniz. Bu durum,
korozyon için uygun bir ortam yarat›r. Bu
durum özellikle arac›n›z› garaj içinde y›-
kad›€›n›zda veya araç üzerinde hala da-
ha kar, buz veya çamur varken arac› ga-
rajda park etti€inizde sözkonusudur. Is›-
t›l›yor bile olsa, yeterince havland›r›larak
nemin at›lmam›fl oldu€u garajlarda pas-
lanma gözlenebilir.

Boya ve döflemelerin durumu
Boya üzerindeki çizik veya tafl vuruklar›,
paslanmay› önlemek üzere en k›sa za-
manda “rötufl” boya ile kaplanmal›d›r.
Ç›plak metal görünüyorsa, HYUNDAI
yetkili servisinde gerekli ifllem yapt›r›lma-
l›d›r.

Kufl pislikleri: Kufl pislikleri çok afl›nd›r›c›-
d›r ve birkaç saat içinde boyal› yüzeyleri
bozarlar. Kufl pisliklerini en k›sa sürede
temizleyiniz.

Araç ‹çinin Bak›m›
Araç paspas ve döflemelerinin alt›nda
nem birikebilir ve paslanmaya yol açabi-
lir. Döflemelerin alt›n› kontrol ediniz, kuru
oldu€undan emin olunuz. Araç içinde, te-
mizlik malzemeleri veya kimyasal mad-
deler tafl›yorsan›z, buna özel dikkat et-
melisiniz.
Bu maddelerin uygun kaplar› içinde ta-
fl›nmalar› ve olabilecek herhangi bir dö-
külme veya kaçak temizlenmeli ve bu
bölge temiz su ile y›kand›ktan sonra ku-
rutulmal›d›r.
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‹ç bak›m
G230201AHM

‹ç k›s›m genel uyar›lar
Parfüm veya kozmetik ya€ gibi kostik eri-
yiklerin ön panele temas etmemesine
dikkat ediniz. Çünkü bunlar renk de€ifl-
mesine veya yüzeyin bozulmas›na ne-
den olabilirler. Bunlar ön panele doku-
nacak olursa, derhal silerek temizleyiniz.
Vinil yüzeyleri do€ru temizlemek için
geçerli olan talimat› okuyunuz.

G230202AUN

‹ç döflemenin ve dekoratif aksam›n
temizlenmesi 
Vinil yüzeyler

Bir f›rçal› süpürge veya elektrikli süpürge
ile vinil yüzeylerdeki toz ve yap›flmam›fl
kirleri temizleyiniz. Vinil yüzeyleri bir vinil
temizleyicisi ile temizleyiniz.

Kumafl kaplamalar 

Bir f›rçal› süpürge veya elektrikli süpürge
ile kumafl yüzeylerdeki toz ve yap›flma-
m›fl kirleri temizleyiniz. ‹ç döfleme veya
hal›lar için önerilen hafif sabunlu eriyik ile
temizleyiniz. Taze lekeleri derhal bir ku-
mafl lekesi temizleyicisi ile temizleyiniz.
Hemen temizlenmeyen taze lekeler ku-
mafl›n içine ifller ve renginin bozulmas›na
neden olabilirler. Malzemelerin bak›m›
gere€ince yap›lmazsa, yanmazl›k özellik-
leri de etkilenebilir.

G230203AUN

Emniyet kemeri fleritlerinin 
temizlenmesi
Emniyet kemerlerinin fleritlerini, iç döfle-
me ve hal›lar için önerilen herhangi bir
hafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Sa-
bun ile ilgili önerileri yerine getiriniz. Afl›n-
mas›na sebep olaca€› için, kumafl› yeni-
den boyamay›nız veya a€art›c› madde
uygulamay›n›z.

G230204AUN

Pencere camlar› iç k›s›m temizli€i 
Camlar›n iç yüzeyleri bu€ulan›yorsa
(ya€l› bir tabaka ile kaplanm›flsa), bir
cam silicisi ile temizlenmeleri gerekir.
Cam temizleyicisinin kab›ndaki talimat›
uygulay›n›z.

DİKKAT
Suyun veya di€er s›v›lar›n arac›n
içindeki elektrikli/elektronik parça-
larla temas etmesine asla izin ver-
meyiniz. Aksi halde bunlar hasar
görebilecektir.

DİKKAT
Önerilen temizleyici ve temizleme
yöntemlerinin d›fl›nda bir fleyin kul-
lan›lmas› kumafl›n görünümünü ve
yanmazl›k özelliklerini bozabilir.

DİKKAT
Arka camlar›n iç k›sm›n› kaz›may›-
nız veya çizmeyiniz. Aksi takdirde
arka cam bu€u çözücü ›zgaralar›
hasar görebilir.

Bakım
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EM‹SYON KONTROL S‹STEM‹
G270000APB

Arac›n›z›n emisyon kontrol sistemi yaz›l›
bir s›n›rl› garanti ile korunmufltur. Lütfen
arac›n›zda bulunan Garanti Belgesi Ki-
tapç›€›ndaki garanti bilgilerine bak›nız.
Arac›n›z, bütün emisyon yönetmeliklerini
karfl›layacak flekilde  bir emisyon kontrol
ünitesi ile donat›lm›flt›r. 
Araç üzerinde yer alan üç türlü emisyon
kontrol sistemi, afla€›da verilmektedir:

(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) Buhar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi

Emisyon kontrol sistemlerinin normal
olarak çal›flmas›n› sa€lamak amac›yla,
arac›n›z›n bu kullan›c› tan›tma ve kullan-
ma k›lavuzunda belirtilen flekilde HYUN-
DAI yetkili servisi taraf›ndan periyodik ba-
k›mlar›n›n gerçeklefltirilmesi önerilmekte-
dir.

Muayene ve Bak›m Testi uyar›s›
[Elektronik Denge Programı (ESP)
sistemi ile]
• Dinamometre testi s›ras›nda arac›n

teklemesine engel olmak için ESP
OFF dü€mesine basarak Elektronik
Denge Program›n› (ESP) kapat›n›z.

• Dinamometre testinin tamamlanma-
s›ndan sonra ESP OFF dü€mesine
tekrar basarak ESP sistemini tekrar
çal›flt›r›n›z.

G270100AUN

1. Karter emisyon kontrol sistemi
Pozitif Karter Havaland›rma Sistemi, kar-
terden yay›lan gazlardan kaynaklanan
hava kirlili€inin önlemesini sa€lar. Bu sis-
tem, kartere bir emme hortumu arac›l›€›
ile emilen taze ve filtrelenmifl hava temin
etmektedir. Karter içinde, taze hava ç›kan
gazlarla birlikte kar›flmakta, daha sonra
PCV valfinden geçerek hava emifl siste-
mine verilmektedir.

G270200AUN

2. Buhar emisyon kontrol sistemi
Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yak›t bu-
harlar›n›n atmosfere kar›flmas›n› önle-
mek amac›yla tasarlanm›flt›r.

G270201AUN

Kanister
Yak›t deposu içinde oluflan yak›t buhar›,
kanister taraf›ndan emilmekte ve saklan-
maktad›r. Motor çal›fl›rken, kanister tara-
f›ndan emilen yak›t buhar›, bir boflaltma
kontrolü solenoid valfi üzerinden boflal-
ma tank›na verilmektedir.
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G270202AHM

Buharlaflma Kontrolü Solenoid Valfi
(PCSV)
Buharlaflma kontrolü solenoid valf› Motor
Kontrol Ünitesi (ECU) taraf›ndan kontrol
edilir: Motor so€utma suyu s›cakl›€› rö-
lantide düflük oldu€unda bu valf (PCSV)
kapal›d›r ve buharlaflm›fl yak›t gazlar›,
motora al›nmaz. Motor ›s›nd›ktan sonra
ve normal sürüfl s›ras›nda, PCSV aç›l›r
ve buharlaflan yak›t gazlar› motora al›n›r.

G270300AUN

3. Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi araç per-
formans›n›n en üst seviyede olmas›n›
sa€larken, egzoz emisyonlar›n› kontrol
eden çok verimli bir sistemdir.

G270301AUN

Araç modifikasyonu
Bu araçta modifikasyon yap›lmamal›d›r.
Arac›n›za yapaca€›n›z modifikasyonlar
onun performans›n›, güvenli€i ve daya-
n›kl›l›€›n› etkileyebilir, hatta yasal güven-
lik ve emisyon kurallar›na da ayk›r› ola-
bilir.
Ayr›ca, modifikasyondan kaynaklanan
hasar veya performans sorunlar› garanti
kapsam›nda de€ildir.

G270302AUN

Motor egzoz gaz› önlemleri 
(karbon monoksit)
• Di€er egzoz gazlar› ile birlikte karbon

monoksit de mevcut olabilir. Bu neden-
le, arac›n›z›n içinde egzoz kokusu ala-
cak olursan›z, derhal kontrol ettiriniz ve
onar›lmas›n› sa€lay›n›z. Arac›n›z›n içi-
ne egzoz gaz› girdi€inden flüpheleni-
yorsan›z, sadece bütün camlar aç›k
durumda sürünüz. Derhal arac›n›z›
kontrol ettiriniz ve onar›lmas›n› sa€la-
y›n›z.

• Kapal› ortamlarda (bir garaj gibi) arac›
içeri sokmak ve ç›karmak için gereken-
den daha uzun bir süre çal›flt›rmay›n›z.

• Arac›n›z› aç›k bir alanda uzunca bir sü-
re motor çal›fl›r durumda durduracak
olursan›z, havaland›rma sistemini ara-
c›n içine d›fl hava çekecek flekilde
ayarlay›n›z.

• Asla motoru çal›flan park etmifl veya
durmufl bir arac›n içinde uzun bir süre
oturmay›n›z.   

• Motor durur veya çal›flamazsa, tekrar
tekrar çal›flt›rmaya çal›fl›lmas› emisyon
kontrol sistemine zarar verebilir.

UYARI - Egzoz
Motor egzoz gazlar› içinde karbon
monoksit vard›r. Renksiz ve koku-
suz olmas›na karfl›n tehlikelidir ve
solundu€u taktirde ölümcül olabilir.
CO zehirlenmesinden kaç›nmak
için afla€›daki talimat› uygulay›n›z.

Bakım
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G270303AFD

Katalitik konvertörler için kullanma
önlemleri (varsa)

Arac›n›z, katalitik konvertör emisyon kon-
trol ünitesi ile donat›lm›flt›r.
Bu nedenle afla€›daki önlemler al›nmal›-
d›r:
• Benzinli motorlarda yaln›z KURfiUN-

SUZ BENZ‹N kullan›n›z.
• Motorda tekleme veya büyük ölçüde

performans kayb› gibi ar›za belirtileri
varsa arac›n›z› kullanmay›n›z.

• Motoru hatal› veya yanl›fl bir flekilde
zorlamay›n›z. Hatal› kullanmaya örnek
olarak, kontak kapal›yken arac›n itilme-
si ve kontak kapal› durumda vites tak›l›
olarak dik yokufltan inme, söylenebilir.

• Motoru uzun bir süre (5 dakika veya
daha fazla) yüksek rölantide çal›flt›r-
may›n›z.

• Motorda veya emisyon kontrol siste-
minde tadilat yapmay›nız veya burala-
ra müdahale etmeyiniz. Sistemin,
HYUNDAI yetkili servisine kontrol etti-
rilmesini öneririz.

• Yak›t seviyesi çok düflük oldu€unda
arac›n›z› kullanmaktan kaç›n›n›z. Araç-
ta yeterli yak›t olmamas›, motorun ha-
tal› atefllemesine ve katalitik kontvertör
ar›zas›na yol açabilir.

Bu önlemlere uyulmamas› katalitik kon-
vertörün ve arac›n›z›n bozulmas›na ne-
den olabilir. Ayr›ca, bu tür müdahaleler
garantiyi de geçersiz k›labilir.

Dizel Partikül Filtresi (Varsa)
Dizel Partikül Filtresi (DPF) araçtan ç›kan
kurumu elimine eder.
Kullan›ld›ktan sonra at›lan hava filtrele-
rinden farkl› olarak DPF sistemi otomatik
olarak yanar (okside olur) ve biriken ku-
rumu sürüfl flartlar›na göre elimine eder.
Di€er bir ifade ile motor kumanda sistemi
taraf›ndan aktif yanma ve normal/yüksek
sürüfl flartlar›ndan oluflan yüksek egzoz
gaz› s›cakl›€› biriken kurumlar› yakar ve
uzaklaflt›r›r.
Ancak araç uzun süre düflük h›zda sürül-
meye devam edilirse, düflük egzoz gaz›
s›cakl›€› nedeniyle biriken kurum otoma-
tik olarak uzaklaflt›r›lamayabilir. Bu özel
durumda kurum miktar› alg›lama limitinin
d›fl›ndad›r, motor kumanda sistemi ile
oksidasyon süreci ifllemeyebilir ve ar›za
uyar› lambas› yan›p sönebilir.
Ar›za uyar› lambas› yan›p sönerken, ara-
c› 60 km/saat veya ikinci vitesten yukar›
1500 ~ 2000 motor devir süratiyle belirli
bir zaman sürerseniz, (25 dakika kadar)
yan›p sönme durabilir.

UYARI - Yang›n
S›cak bir egzoz sistemi arac›n›z›n
alt›ndaki yan›c› maddeleri yakabilir.
Arac›n›z› kuru ot, bitkiler, ka€›t,
yapraklar ve benzeri yan›c› madde-
lerin üstüne veya yak›n›na park et-
meyiniz.
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ÖLÇÜLER
I010000APB

Ampul Watt de€eri
Farlar (Uzun/K›sa) 55/55

Ön sinyal 21

Pozisyon lambalar› 5

Gündüz farları (DRL) (Ampul tipi) 21

Gündüz farları (DRL) (LED tipi) 8.5

Yan sinyal lambas› (A Tipi)* 5

Yan sinyal lambas› (Tip B)* LED

On sis lambas›* 27

Arka Sis Lambas›* 21

Fren ve arka lamba 21/5

Arka sinyal lambas› 21

Geri vites lambas› 16

Yükse€e monteli üçüncü fren lambas›* 5

Araç plaka lambas› 5

Kabin lambalar›
Ön 10

Orta* 8

Bagaj bölmesi lambas›* 5

Torpido gözü lambas›* 5

I030000APB

* : Varsa

AMPUL WATT DE⁄ER‹

Madde mm

Toplam uzunluk 3995

Toplam genifllik 1710

Toplam yükseklik 1490

Ön s›rt 1503*1/1491*2/1495*3/1489*4

Arka s›rt 1501*1/1489*2/1493*3/1487*4

Dingil mesafesi 2525

*1 : 175/50R14 (5.5J 14(STL))
*2 : 185/60R15 (6.0J 15(STL))
*3 : 185/60R15 (6.0J 15(AL))
*4 : 195/50R16 (6.0J 16(AL))
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LAST‹KLER VE JANTLAR

*: varsa

I020000APB

185/60R15 6.0Jx15 (AL)

185/60R15(ECO) 6.0Jx15 (STL)

185/60R15(ECO) 6.0Jx15 (AL)

Lastik

Ebad›
Madde

Küçük stepne* 

Tam boyut lastik

Jant Ebad›
Jant bijon torku 

kg•m (N•m)

9~11 
(88~107)

185/60R15 6.0Jx15 (STL)

195/50R16 6.0Jx16 (AL)

195/50R16 3.5Jx15

175/70R14 5.5Jx14 (STL)

Ön

Normal yük Maksimum yük

Hava bas›nc› kPa (psi)

Arka ArkaÖn

420
(60)

420
(60)

420
(60)

420
(60)

230
(33)

230
(33)

250
(36)

250
(36)

260
(38)

260
(38)

260
(38)

260
(38)
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ÖNER‹LEN YA⁄LAR VE KAPAS‹TELER
I040000APB

‹yi bir motor ve aktarma sistemi performans› ve ömrü elde edilmesine yard›mc› olmak için sadece do€ru kalitede ya€lar kullan›n.
Do€ru kalitede ya€lar motor verimin yükselmesine de yard›mc› olur ve yak›t ekonomisini gelifltirirler.
Bu ya€lar ve s›v›lar arac›n›zda kullan›m için önerilmifltir.

Yağ Hacim Sınıf
Motor ya€› *1 *2

(boflalt›nız ve tekrar

doldurunuz)
Benzinli

Motor

1.2L 3.6 l 
Avrupa için *3

API Service SL veya üzeri, ACEA A3 veya üzeri

Avrupa hariç

API Service SL veya SM, ILSAC GF-3 veya üzeri
1.4L 3.3 l 

Dizel
Motor

1.1L
DPF’li *4 4.8 l ACEA C2 veya C3

DPF’siz *4 4.8 l ACEA B4

1.4L
DPF’li *4 5.3 l ACEA C2 veya C3

DPF’siz *4 5.3 l ACEA B4

Düz flanz›man ya€›

Benzinli Motor

1.2L 1.9 ~ 2.0 l 

API Servisi GL-4,  SAE 75W85

(HYUNDAI orijinal şanzıman sıvısı)

1.4L 1.8 ~ 1.9 l 

Dizel Motor

1.1L 1.8 ~ 1.9 l 

1.4L 1.9 ~ 2.0 l 

Otomatik flanz›man
ya€›

Benzinli Motor 1.4L DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III
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*1 Bir sonraki sayfadaki önerilen SAE viskozite numaralar›na bak›nız.

*2 “Enerji Koruyucu Ya€lar” (Energy Consesunig Oil) etiketli motor ya€lar› art›k mevcuttur. Di€er ilave yararlar›n›n yan› s›ra, motor-
daki sürtünmeleri yenmek için gereken yak›t miktar›n› azaltarak yak›t ekonomisine de katk›da bulunurlar. Bu yeniliklerin günlük
sürüfller s›ras›nda saptanmas› genellikle kolay de€ildir; fakat bir y›l içinde önemli düzeyde enerji tasarrufu sa€larlar.

*3 Hyundai Motor Company tarafından onaylanmış motor yağları kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, HYUNDAI yetkili servi-
sine başvurmanızı öneririz.

*4 Dizel Partikül Filtresi.

Yağ Hacim Sınıf

Motor so€utma suyu 
Benzinli Motor

1.2L 4.1 l 

1.4L 5.8 l KARIfiIM, Sulu antifriz
(alüminyum radyatör için

etilen glikol bazl› so€utucu)Dizel Motor 1.1L/1.4L 6.8 l 

Fren/Debriyaj hidroli€i 0.7~0.8 l FMVSS116 DOT-3 veya DOT-4

Yakıt 45 l -
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I040100AFD

Önerilen SAE viskozite numaras› 

Motor ya€›n›n viskozitesi (kal›nl›€›) yak›t
ekonomisini ve so€uk havalarda çal›flt›r-
may› (motorun çal›flt›r›lmas› ve motor
ya€›n›n ak›flkanl›€›) etkiler. Düflük visko-
ziteli motor ya€lar› daha iyi bir yak›t eko-
nomisi ve so€uk hava performans› sa€-
larlar; ancak s›cak havalarda yeterli bir
ya€lama elde etmek için yüksek viskozi-
teli motor ya€lar› gerekir. Önerilenin d›-
fl›ndaki viskozitelerde bir ya€ kullan›lma-
s› motorun hasarlanmas›na neden ola-
bilir.

UYARI
Ya€ seviyelerini kontrol etmeden
veya ya€lar› boflaltmadan önce dol-
durma tapas›, boflaltma tapas› veya
ya€ çubu€u deli€i çevresini daima
temizlemeyi unutmay›n›z. Bu özel-
likle tozlu ve kumlu bölgeler için ve
arac›n asfalts›z yollarda kullan›ld›€›
durumlarda önemlidir. Tapalar›n ve
ya€ çubu€unun etraf›n›n temizlen-
mesi, toz ve kirin motorun ve di€er
mekanizmalar›n içine giderek hasa-
ra yol açmas›na engel olur.

SAE Vizkosite Numaralar› için S›cakl›k Aral›€›

S›cakl›k

Benzinli 
Motor Ya€› *1

(Avrupa için)

°C -30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

Dizel
Motor Ya€› 5W-30

15W-40

10W-30

0W-30

*1. Daha iyi bir yak›t ekonomisi için, SAE 5W-30 (API SM / ACEA A5)(API Service SL veya üzeri,
ACEA A3 veya üzeri) viskozite s›n›f›ndan bir ya€ kullan›lmas› önerilir. 

*2. Daha iyi bir yak›t ekonomisi için, SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4) (API SL, SM / ILSAC
GF-3 veya üzeri) viskozite s›n›f›ndan bir ya€ kullan›lmas› önerilir. Ancak, bu motor ya€› ülke-
nizde mevcut de€ilse, motor ya€› viskozite tablosunu kullanarak uygun bir motor ya€›n›
seçiniz.

0W-40, 5W-30, 5W-40

Benzinli
Motor Ya€› *2

(Avrupa hariç)

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 5W-30

Bir ya€ seçerken, arac›n›z›n bir sonraki ya€ de€iflimine kadar çal›flaca€› s›cakl›klar›
göz önüne al›n. Tablodan önerilen viskozitedeki ya€› seçiniz.
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ARAÇ TANITIM NUMARASI (fiAS‹ NUMARASI)

H010000APB

Araç tan›t›m numaras› (VIN) arac›n›z›n
tescili ve araç ile ilgili mülkiyet, vs. gibi
her türlü yasal konularda kullan›lan bir
numarad›r.
Bu numara yolcu koltu€unun alt›na mar-
kalanm›flt›r.

VIN numaras› ayr›ca, ön gö€üs panelinin
üstünde bir plakete de yaz›lm›flt›r. Plaket
üzerindeki numara d›fl taraftan ön cam›n
aras›ndan kolayca görülebilir. 

H020000AUN

Sürücünün (veya ön yolcunun) yan›ndaki
orta direkte bulunan araç sertifikasyon
etiketi arac›n tan›t›m numaras›n› (VIN)
belirtir.

OPB089003
OPB089001 OPB089002

A Tipi B Tipi

ARAÇ SERT‹F‹KASYON
ET‹KET‹
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H030000APB

Yeni Hyundai’niz ile birlikte verilen lastik,
normal sürüfl s›ras›nda en iyi performans
sa€layacak flekilde seçilmifltir.
Orta dire€in sürücü taraf›nda bulunan
lastik etiketinde, arac›n›z için önerilen
lastik hava bas›nçlar› verilmektedir.

H04000AUN-EE

Motor numaras›, motor blo€u üzerine, fle-
kilde gösterildi€i gibi bas›lm›flt›r.

Bir kompresör etiketinde, model, tedarik-
çi parça numarası, üretim numarası, so-
ğutucu madde (1) ve soğutucu yağı (2)
gibi bilgileri içeren kompresör tipi yazı-
lıdır.

OPB089005

OPB082006

Dizel Motor

Benzinli motor

OPB089004

LAST‹K ÖZELL‹KLER‹ VE
BASINÇ ET‹KET‹

OHC081001

KLİMA KOMPRESÖRÜ
ETİKETİ

MOTOR NUMARASI
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Bir E-işaret etiketi sürücünün yan tarafın-
daki orta direkte bulunur. Bu etiket, aracı-
nızın ECE Güvenlik ve Çevre kurallarını
sağladığını onaylar. Aşağıdaki bilgileri
içermektedir.
• Ülke kodu
• Yönetmelik numarası
• Yönetmelik değişiklik numarası
• Onaylama numarası

OMD080002

E-İŞARETİ ETİKETİ (Avrupa için)
(varsa)





FFihrist



Fihrist

2F

Air cleaner ......................................................................7-39
Acil durumda çalıştırma ..................................................6-4
Açılır tavan (sunroof) ....................................................4-30
Akıllı anahtar ....................................................................4-9
Akü..................................................................................7-46
Ampuller ........................................................................7-64
Ampullerin Watt değerleri ................................................8-2
Anahtar konumları ............................................................5-4
Anahtarlar ........................................................................4-2
Aracın çekilmesi ............................................................6-29
Aracın rodaj işlemi ..........................................................1-5
Araç ağırlığı ....................................................................5-61
Araç hareket halindeyken acil durumda ..........................6-2
Araç sertifikasyon etiketi ..................................................8-7
Araç tanıtım numarası (VIN)............................................8-7
Arka dikiz kamerası ........................................................4-69
Aynalar............................................................................4-36

Bagaj kapısı ....................................................................4-19
Bakım servisleri ................................................................7-4
Bu kılavuzun kullanımı ....................................................1-2
Buğu çözücü ..................................................................4-82

Cam yıkama sıvısı ..........................................................7-37
Camlar ............................................................................4-20

Çocuk güvenlik sistemi ..................................................3-24

Dış bakım........................................................................7-77
Direksiyon simidi............................................................4-34
Dörtlü flaşör sistemi ......................................................4-69
Düz şanzıman..................................................................5-18

E işareti etiketi ..................................................................8-9
Ekonomik kullanım ........................................................5-43
El freni ............................................................................7-37
Emisyon kontrol sistemi ................................................7-83
Emniyet kemerleri ..........................................................3-13
Eşya saklama bölmeleri ................................................4-100
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D

E
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Fihrist

Farlar ..............................................................................4-70
Fren sistemi ....................................................................5-26
Frenler ve debriyaj hidroliği ..........................................7-34

Geri park etme yardım sistemi ......................................4-66
Gösterge paneli ..............................................................4-40
Gösterge paneli genel bakış ..............................................2-3
Gösterge paneli üstündeki semboller................................1-6

Hava filtresi ....................................................................7-39
Hırsızlık alarm sistemi ....................................................4-12
Hız sabitleyici kontrol sisremi ........................................5-37
Hız sınırı kontrol sistemi ................................................5-41

ISG (Rölanti Dur ve Git) sistemi....................................5-13

İç aydınlatma ..................................................................4-79
İç görünüş ........................................................................2-2

İç özellikler ..................................................................4-103
İklim kontrolü hava filtresi ............................................7-41
İlave güvenlik sistemi (hava yastığı) sistemi..................3-34

Kapı kilitleri ....................................................................4-14
Kaput ..............................................................................4-25
Kış koşullarında sürüş ....................................................5-49
Klima Kompresörü etiketi ................................................8-8
Koltuk ..............................................................................3-2
Kullanıcı  bakımı ..............................................................7-6

Lastiğiniz Patladıysa (TireMobilityKit ile) ....................6-20
Lastiğiniz Patladıysa (Yedek lastik ile) ..........................6-12
Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)..............................6-7
Lastik özellikleri ve basınç etiketi ....................................8-8
Lastikler ve jantlar ..................................................7-49, 8-3

Manuel iklim kontrol sistemi..........................................4-83
Motor bölmesi ..........................................................2-4, 7-2
Motor çalışmıyorsa ..........................................................6-3
Motor çalıştırma/durdurma düğmesi ................................5-7
Motor hararet yaparsa ......................................................6-6
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Motor numarası ................................................................8-8
Motor Soğutma Sıvısı ....................................................7-31
Motor yağı ......................................................................7-30
Motoru çalıştırma..............................................................5-5

Otomatik iklim kontrol sistemi ......................................4-91
Otomatik şanzıman ........................................................5-21
Otomatik şanzıman yağı ................................................7-35

Ölçüler ..............................................................................8-2
Öncam  buz çözme ve buğu giderme ............................4-98
Önerilen yağlar ve kapasiteler ..........................................8-4
Özel sürüş koşulları ........................................................5-45

Periyodik bakım hizmeti ..................................................7-8
Periyodik bakım işlemlerinin açıklaması ......................7-27

Römork çekme................................................................5-53

Ses sistemi ....................................................................4-108
Sigortalar ........................................................................7-59
Silecek lastikleri ............................................................7-42
Silecekler ve yıkayıcılar ................................................4-75
Sürüş öncesi ......................................................................5-3

Uzaktan kumanda ile giriş ................................................4-5

Yakıt dolum kapağı ........................................................4-27
Yakıt filtresi ....................................................................7-38
Yakıt gereksinimleri ........................................................1-2
Yol uyarısı ........................................................................6-2
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