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VARTOTOJO VADOVAS
Eksploatacija
Prieþiûra
Specifikacijos

Visa ðiame vartotojo vadove pateikiama informacija galioja jo iðleidimo
metu. Vis dël to, “Hyundai” bendrovë, vadovaudamasi nuolatinio gaminiø
kokybës gerinimo politika, turi teisæ bet kada pakeisti ðià informacijà.
Ðiame visus “Hyundai” modelius apimanèiame vartotojo vadove rasite standartinës ir pasirenkamos árangos apraðymus ir paaiðkinimus. Taigi, ðiame
vadove rasite informacijos ne tik apie savo automobilá.
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ATSARGIAI: JÛSØ “HYUNDAI” AUTOMOBILIO MODIFIKACIJOS
Nemodifikuokite savo “Hyundai” automobilio. Modifikavimas gali neigiamai paveikti automobilio
eksploatacines savybes, saugumà ar ilgaamþiðkumà, o be to - modifikuodami automobilá galite
paþeisti jam suteikiamos ribotos garantijos sàlygas. Tam tikros modifikacijos gali prieðtarauti jûsø
ðalies Keliø ir keliø transporto departamento bei kitø valstybës institucijø reikalavimams.

RADIJO IMTUVAS-SIØSTUVAS AR MOBILUSIS TELEFONAS
Jûsø automobilyje yra elektroninë kuro ápurðkimo sistema ir kita elektroninë áranga. Netinkamai
sumontuotas/sureguliuotas radijo imtuvas-siøstuvas ar mobilusis telefonas gali neigiamai paveikti
elektronines sistemas. Jei nuspræstumëte ásirengti kurá nors minëtà prietaisà, rekomenduojame tiksliai vadovautis montuojamos árangos gamintojo nurodymais arba pasitarti su “Hyundai” ágaliotuoju
pardavëju dël apsauginiø priemoniø ar specialiø nurodymø.

F2

PB eng foreword_lit_PB eng foreword_lit.qxd 7.11.2012 21:24 Page 3

SAUGA IR ÁSPËJIMAS APIE AUTOMOBILIO SUGADINIMÀ
Ðiame vadove rasite informacijos, kuri prasideda þodþiais ÁSPËJIMAS, ATSARGIAI ir PASTABA.
Ðie skyreliø pavadinimai reiðkia:

ÁSPËJIMAS
Uþraðas ÁSPËJIMAS reiðkia, kad nesilaikydami ðio áspëjimo galite susiþeisti, rimtai
susiþaloti arba mirti jûs pats arba kiti asmenys. Vadovaukitës su áspëjimu pateikiamais
patarimais.

ATSARGIAI:
Uþraðas ATSARGIAI reiðkia, kad elgdamiesi neatsargiai, galite sugadinti automobilá arba jo
árangà. Vadovaukitës su perspëjimu pateikiamais patarimais.

 PASTABA
Užrašas PASTABA reiškia, kad čia pateikiama įdomi arba naudinga informacija.
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ÁÞANGA
Esame dëkingi, kad pasirinkote Hyundai. Sveikiname prisijungus prie grupës iðskirtiniø þmoniø vairuojanèiø “Hyundai” automobilius. Mes didþiuojamës kiekvieno mûsø pagaminto Hyundai automobilio paþangiais inþinieriniais sprendimais ir kokybiðka
konstrukcija.
Ðis vartotojo vadovas supaþindins su jûsø naujojo “Hyundai” automobilio techninëmis ir eksploatacinëmis savybëmis.
Rekomenduojame atidþiai perskaityti ðá vadovà, kadangi jame pateikta informacija padës jums dar labiau mëgautis savo naujuoju
automobiliu.
Gamintojas taip pat rekomenduoja, kad visi jûsø automobilio serviso ir techninës prieþiûros darbai bûtø atliekami “Hyundai”
ágaliotojo pardavëjo centruose. “Hyundai” įgaliotieji pardavëjai pasirengæ suteikti aukðèiausios kokybës aptarnavimà, techninæ
prieþiûrà ir kità reikiamà pagalbà.

Bendrovë “HYUNDAI MOTOR COMPANY”

ATSARGIAI:
“Hyundai” specifikacijø neatitinkantys þemos kokybës degalai ar alyvos gali rimtai paþeisti variklá ir transmisijà. Naudokite tik
vartotojo vadovo skyriuje “Automobilio specifikacijos” nurodytas specifikacijas atitinkanèius degalus ir alyvas.
Pastaba: Jei parduosite savo “Hyundai” automobilá, naujiems savininkams taip pat reikës ðio vartotojo vadovo, tad palikite já automobilyje. Dëkojame.
© 2012 Hyundai Motor Company. Visos teisës saugomos. Ðio leidinio ar jo dalies negalima perspausdinti, saugoti informacijos
atgaminimo sistemoje bei perduoti kokia nors forma ar priemonëmis, negavus raðtiðko “Hyundai Motor Company” bendrovës
sutikimo.
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1

Áþanga
Kaip naudotis šiuo vadovu / 1-2
Reikalavimai degalams / 1-2
Automobilio pravažinėjimas / 1-5
Indikacinių lempučių simboliai ant prietaisų skydelio / 1-6
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Įžanga
KAIP NAUDOTIS ÐIUO VADOVU
A010000AHM

Mes siekiame, kad jûs patirtumëte
didþiausià malonumà, vairuodami ðá
automobilá. Ðis vartotojo vadovas jums
daþnai pagelbës. Rekomenduojame
perskaityti visà vadovà. Skyreliuose
“ÁSPËJIMAS” ir “ATSARGIAI” pateikiami
svarbûs nurodymai, kuriuos bûtina
perskaityti ir jø laikytis, siekiant kiek
ámanoma sumaþinti mirties ar kûno
suþalojimo tikimybæ.
Ðalia teksto daþnai rasite paveikslëlius,
kurie padës jums mëgautis ðiuo automobiliu. Skaitydami ðá vadovà suþinosite
apie automobilio charakteristikas, svarbià saugos informacijà ir patarimus, kaip
vairuoti esant ávairioms sàlygoms kelyje.
Visà ðiame vadove pateikiamà informacijà galima perþvelgti turinyje. Visa
vadovo informacija surûðiuota pagal
konkreèias sritis ar temas ir pateikiama
abëcëlës tvarka sudarytoje rodyklëje.
Skyriai: Ðiame vadove yra aðtuoni
skyriai ir rodyklë. Kiekvienas skyrius
pradedamas trumpu turiniu, kurá trumpai
perþvelgæ pamatysite, ar jame yra jums
rûpima informacija.
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REIKALAVIMAI DEGALAMS
Ðiame
vadove
rasite
skyrelius
ÁSPËJIMAS, ATSARGIAI ir PASTABA. Ðie
skyreliai skirti sustipinti jûsø asmeninæ
saugà. Atidþiai perskaitykite VISAS
skyreliuose ÁSPËJIMAS, ATSARGIAI ir
PASTABA apraðytas procedûras ir
rekomendacijas ir jø laikykitës.

ÁSPËJIMAS
Uþraðas ÁSPËJIMAS reiðkia, kad
áspëjimo nepaisymas apraðytoje
situacijoje gali baigtis suþeidimu,
sunkiu kûno suþalojimu ar mirtimi.

Benzininis variklis
A020101AFD

Be ðvino
Europai
Jûsø automobilio varikliui geriausiai
tinka benzinas be ðvino, kurio oktaninis
skaièius, nustatytas tiriamuoju metodu
RON (Research Octane Number) yra 95
arba atsparumo savaiminei detonacijai
indeksas AKI (Anti Knock Index) yra 91
ar aukðtesnis.
Galima naudoti benzinà be ðvino, kurio
oktaninis skaièius, nustatytas tiriamuoju
metodu RON yra tarp 91~94/AKI 87~90,
taèiau variklio darbas nebus optimalus.

ATSARGIAI
Uþraðas ATSARGIAI reiðkia, kad
bûdami
neatsargûs
apraðytoje
situacijoje galite sugadinti automobilá.

PASTABA
Užrašas PASTABA reiškia, kad čia
pateikiama įdomi arba naudinga informacija.

Iðskyrus Europà
Jûsø automobilio variklis pritaikytas benzinui be ðvino, kurio oktaninis skaièius,
nustatytas tiriamuoju metodu RON yra
91/AKI 87ar aukðtesnis.
Jûsø automobilio variklis dirbs optimaliai, jei naudosite DEGALUS BE ÐVINO,
kuriø degimo metu iðsiskiria maþiausiai
iðmetamøjø dujø ir maþiausiai apsineða
uþdegimo þvakës.
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Įžanga

A020102APB

ATSARGIAI
NIEKADA NENAUDOKITE DEGALØ,
KURIUOSE YRA ÐVINO Ðvino turintys degalai labai kenkia kataliziniam
konverteriui ir gali sugadinti variklio
valdymo sistemos deguonies jutiklá
arba neigiamai paveikti iðmetamøjø
dujø valdymo sistemà.
Á degalø tiekimo sistemà nepilkite
jokiø
plaunanèiø
chemikalø,
iðskyrus tuos, kurie nurodyti.
(Pasitarkite su ágaliotuoju HYUNDAI
atstovu.)

ÁSPËJIMAS
• Pildami degalus, nesistenkite
ápilti daugiau po to, kai degalø
ápylimo pistoletas automatiðkai
uþsidaro.
• Visuomet patikrinkite, ar degalø
bako dangtelis gerai uþsuktas,
kad avarijos metu neiðsipiltø
degalai.

Su ðvinu (jei yra toks variklis)
Kai kuriose ðalyse automobiliø varikliai
gali bûti pritaikyti darbui benzinu su
ðvinu. Jeigu jûs ketinate naudoti benzinà
su ðvinu, pasitarkite su ágaliotu
“Hyundai” atstovu, ar toks benzinas yra
tinkamas jûsø automobiliui.
Benzino su ðvinu oktaninis skaièius
atitinka benzino be ðvino oktaniná
skaièiø.
A020103APB

Benzinas, kuriame yra alkoholio ar
metanolio
Kartu su arba vietoj benzino su ðvinu
arba be ðvino parduodamas ir gazoholis,
benzino ir etanolio miðinys (taip pat vadinamas etilo spiritu), o taip pat metanolio
turintis benzinas ar gazoholis (taip pat
vadinamas metilo spiritu).
Nenaudokite gazoholio, kuriame yra
daugiau nei 10% etanolio, o taip pat nenaudokite benzino ar gazoholio, kuriame
yra metanolio. Ðio tipo degalai gali
sukelti variklio darbo problemø bei sugadinti degalø tiekimo sistemà.
Jei variklis blogai dirba, nebenaudokite
jokios rûðies gazoholio.

Gamintojo garantija negalios, jei variklis
suges ar blogai dirbs dël to, kad buvo
naudojamas:
1. Gazoholis, kuriame yra daugiau nei
10% etanolio.
2. Metanolio turintis benzinas ar gazoholis.
3. Ðvino turintys degalai ar gazoholis.
(Iðskyrus automobilius, kai kuriose
ðalyse pritaikytus naudoti benzinà su
ðvinu)

ATSARGIAI
Nenaudokite gazoholio, kuriame yra
metanolio. Jei automobilis blogiau
vaþiuoja, nebepilite á já gazoholio.
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Įžanga

A020104AEN

A020105APA

A020107AUN

MTBE naudojimas
HYUNDAI rekomenduoja á jûsø automobilá nepilti degalø, kuriuose yra daugiau
nei 15,0 tûrio procentø MTBE (metilo ir
tretinio butilo eterio) (deguonies kiekis
sudaro 2,7% svorio).
Degalai, kuriuose yra daugiau nei 15,0
tûrio procentø MTBE (deguonies kiekis
sudaro 2,7% svorio), gali pabloginti jûsø
automobilio variklio darbà, gali susidaryti garø kamðtis arba variklis sunkiai
uþsives.

Nenaudokite metanolio
Nepilkite á savo automobilá degalø,
kuriuose yra metanolio (metilo spirito).
Ðio tipo degalai gali pabloginti variklio
darbà arba sugadinti kuro sistemos
dalis.

Vaþiavimas uþsienio ðalyse
Jei ketinate vaþinëti savo automobiliu
kitoje ðalyje:
• Laikykitës visø automobiliø registravimà ir draudimà reglamentuojanèiø
ástatymø.
• Iðsiaiðkinkite, ar ten prekiaujama jûsø
automobiliui tinkamais degalais.

ATSARGIAI
Jûsø naujo automobilio ribota
garantija gali negalioti, jei degalø
tiekimo sistema sugenda ar atsiranda kitokiø variklio darbo problemø
dël to, kad buvo naudojami degalai
su metanoliu ar degalai, kuriuose
yra daugiau nei 15 tûrio procentø
MTBE (metilo ir tretinio butilo eterio) (bendras deguonies kiekis 2,7%
masës.)
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ATSARGIAI
Jûsø naujo automobilio ribota
garantija gali negalioti, jei degalø
tiekimo sistema sugenda ar atsiranda kitokiø variklio darbo problemø
dël to, kad buvo naudojamas
metanolis ar degalai su metanoliu.
A020106AEN

Maþiau orà terðiantis benzinas
Kad oras bûtø maþiau terðiamas,
HYUNDAI rekomenduoja naudoti benzinà su plaunanèiais priedais, kurie neleidþia susidaryti nuosëdoms variklyje.
Naudojant toká benzinà variklis bus
ðvaresnis, o iðmetamøjø dujø kontrolës
sistema veiks geriau.

Dyzelinis variklis
A020201AHM

Dyzeliniai degalai
Á dyzeliná variklá galima pilti tik prekyboje
esanèius
dyzelinius
degalus,
atitinkanèius EN 590 ar jam prilygstantá
standartà. (EN reiðkia “Europinë
norma”). Nenaudokite jûrinio dyzelino,
krosniø kuro ar neaprobuotø degalø
priedø, nes jie paspartins variklio dilimà
ir gali sugadinti variklá bei degalø tiekimo
sistemà. Jûsø teisës á garantijà bus apribotos, jei naudosite neaprobuotus
degalus ir(arba) degalø priedus.
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Įžanga
VARIKLIO PRAVAÞINËJIMAS
Jûsø automobilio varikliui tinka dyzelinas, kurio cetano skaièius nuo 52 iki 54.
Jei galima ásigyti dviejø tipø dyzelino,
atitinkamai pagal temperatûrà naudokite
vasarai arba þiemai skirtus dyzelinius
degalus.
• Virð -5°C(23°F) ... Vasarinis dyzelinas.
• Þemiau -5°C(23°F) ... Þieminis dyzelinas.
Atidþiai stebëkite degalø lygá bake: Jei
variklis nustoja veikti dël degalø trûkumo, prieð uþvedant já ið naujo reikia
prapûsti visà sistemà.

ATSARGIAI
• Saugokite, kad á degalø bakà
nepatektø benzinas ar vanduo. Jei
taip atsitiktø, reikës iðtuðtinti visà
sistemà,
kad
neuþsikimðtø
ápurðkimo siurblys ir nesugadintø
variklio.
• Þiemà, temperatûrai nukritus
þemiau -10°C(50°F), kad neuþðaltø
variklis á degalus galima ápilti
parafininës alyvos. Parafininës
alyvos kiekis negali virðyti 20%.

A020202AUN

A030000AUN

Biodyzelinas
Á jûsø automobilá galima pilti prekyboje
esanèius biodyzelino miðinius, kuriuose
yra ne daugiau kaip 5% biodyzelino,
paprastai vadinamus “B5 dyzelinu”, jei
jie atitinka EN 14214 ar jam prilygstanèio
standarto specifikacijas. (EN reiðkia
“Europinë norma”). Jei naudosite ið
rapsø metilo esterio (RME), riebalø
rûgðèiø metilo esterio (FAME), augalinio
aliejaus metilo esterio (VME) ar kitaip
pagamintus biodegalus arba maiðysite
dyzelinius degalus su biodyzelinu, variklis greièiau dils, gali sugesti variklis ir
degalø tiekimo sistema. Jei naudojami
neaprobuoti degalai, gamintojo garantija
sudilusiø ar sugedusiø daliø keitimui
negalios.

Specialus laikotarpis pravaþinëjimui nëra
numatytas. Jei pirmuosius 1 000 km
(600 myliø) vaþiuosite laikydamiesi ðiø
paprastø rekomendacijø, jûsø automobilio variklis dirbs geriau, ekonomiðkiau
ir tarnaus ilgiau.
• Neforsuokite variklio.
• Vaþiuodami iðlaikykite variklio greitá
(rpm arba sûkius per minutæ) tarp
2000 rpm ir 4000 rpm.
• Ilgai nevaþiuokite vienodu greièiu,
greitai ar lëtai. Tinkamam variklio
pravaþinëjimui reikia kaitalioti variklio
greitá.
• Jei nebûtina, venkite staigaus stabdymo, kad stabdþiai gerai ásistatytø.
• Neleiskite varikliui dirbti be apkrovos
ilgiau nei 3 minutes vienu metu.
• Netempkite priekabos, kol nepravaþiavote pirmøjø 2 000 km (1 200 myliø).

ATSARGIAI
• Niekada nepilkite degalø - dyzelino ar B5 dyzelino - kurio techninës savybës neatitinka naujausiø
naftos pramonës reikalavimø.
• Niekada nenaudokite degalø
priedø ar plovikliø, kuriø nerekomenduoja ar neaprobavo
automobilio gamintojas.
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Įžanga
INDIKACINIØ LEMPUÈIØ SIMBOLIAI PRIETAISØ SKYDELYJE
A050000APB

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
praviras duris*

Iðjungtos elektroninës stabilumo kontrolës
programos (ESC OFF) indikacinë lemputë*

Kaitinimo þvakës indikacinë lemputë (tik
automobiliuose su dyzeliniu varikliu)

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
praviras pakeliamas galines duris*

Indikacinë lemputë, áspëjanti, kad ájungta
stabdþiø antiblokavimo sistema (ABS)*

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie degalø filtrà (tik automob. su dyzeliniu varikliu)

Atidarytø durø ar pakeliamø galiniø
durø indikacinë lemputë*

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie stovëjimo
stabdá ar þemà stabdþiø skysèio lygá

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie vairo
stiprintuvo sistemà (EPS)*

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
neuþsegtus saugos dirþus

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
variklio alyvos slëgá

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
þemà padangø slëgá*

Tolimøjø ðviesø þibintø indikacinë
lemputë

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
ákrovimo sistemà

Indikacinë lemputë, parodanti kurio
rato padangos slëgis þemas*

Artimøjø ðviesø þibintø indikacinë
lemputë

Variklio sutrikimo indikacinë
lemputë*

Posûkio signalo indikacinë lemputë

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
saugos oro pagalves*

Priekiniø rûko þibintø indikacinë
lemputë*

Imobilizatoriaus indikacinë
lemputë*

Galiniø rûko þibintø indikacinë
lemputë*

Indikacinë lemputë, áspëjanti apie
þemà degalø lygá bake

Elektroninës stabilumo kontrolës
programos (ESC) indikacinë lemputë*

Iðsamesni paaiðkinimai pateikiami 4 skyriuje “Prietaisø skydelis”
* : jei yra
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O/D
OFF

Iðjungtos papildomos pavaros
(O/D OFF) indikacinë lemputë*
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Þvilgsnis á jûsø automobilá
Salono apžvalga / 2-2
Prietaisų skydelio apžvalga / 2-3
Variklio skyrius / 2-4
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Žvilgsnis į jūsų automobilį
SALONO APÞVALGA
1. Durø uþrakinimo/atrakinimo mygtukas .4-10
2. Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
sulenkimo mygtukas..............................4-33
3. Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
valdymo jungiklis* .................................4-32
4. Elektra valdomo lango uþrakinimo
mygtukas*..............................................4-17
5. Elektra valdomø langø jungikliai ...........4-14
6. Vëdinimo anga.......................................4-66
7. Priekiniø þibintø reguliavimo árenginys* 4-55
8. Elektroninio stabilumo programos
(ESP) iðjungimo (OFF) mygtukas*........5-20
9. Prietaisø skydelio apðvietimo valdymo
rankenëlë*............................................. 4-36
10.Vairo kolonëlës posvyrio reguliavimo
svirtis* ....................................................4-28
11.Saugikliø dëþutë......................................7-60
12.Variklio dangèio atidarymo rankenëlë ...4-19
13.Sankabos pedalas* .................................5-8
14.Stabdþiø pedalas ...................................5-15
15.Akceleratoriaus pedalas ..........................5-5
16.Degalø uþpildymo angos dangtelio
atidarymo rankenëlë ..............................4-21
* : jei yra
OPB009001
B010000APB
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Žvilgsnis į jūsų automobilį
PRIETAISØ SKYDELIO APÞVALGA
1. Prietaisø grupë ................................4-34
2. Ðviesø valdymas/ Posûkiø signalai.4-52
3. Valytuvas/Apliejiklis .........................4-57
4. Distancinis radijo aparato
valdymas* .....................................4-89
5. Garso signalas.................................4-29
6. Vairuotojo priekinë saugos oro
pagalvë...........................................3-39
7. Vairaratis ..........................................4-28
8. Uþvedimo jungiklis ............................5-4
9. Informacinis displëjus* .....................4-47
10.Avarinio áspëjamojo þibinto
jungiklis ..........................................4-51
11.Kelionës kompiuterio jungiklis* .....4-48
12.Garso aparatas*.............................4-95
13.Salono oro valdymo sistema*........4-64
14.Daugiafunkcinë dëþutë ..................4-82
15.Cigareèiø uþdegiklis.......................4-84
16.Sëdynës ðildytuvas* ........................3-7
17.AUX, USB ir iPod prijungimo
lizdas*.............................................4-91
18.Pavarø svirtis ....................................5-7
19.Stovëjimo stabdþio svirtis ..............5-16
20.Vairuotojo priekinë saugos oro
pagalvë...........................................3-39
21.Pirðtiniø dëtuvë...............................4-81
* : jei yra
OPB002002
B020000APB
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Žvilgsnis į jūsų automobilį
VARIKLIO SKYRIUS
 Benzininis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio talpykla ...7-32
2. Variklio alyvos ápylimo angos
dangtelis...........................................7-30
3. Stabdþiø/sankabos skysèio
talpykla .............................................7-34
4. Oro filtras..........................................7-39
5. Saugikliø dëþutë...............................7-62
6. Teigiamas akumuliatoriaus polius....7-46
7. Neigiamas akumuliatoriaus polius...7-46
8. Priekinio stiklo apliejiklio skysèio
talpykla .............................................7-37
9. Radiatoriaus dangtelis .....................7-33
10.Variklio alyvos lygio matuoklis.........7-30
11.Automatinës transmisijos skysèio
matuoklis* ........................................7-35
* : jei yra

 Faktinë automobilio variklio ertmë gali skirtis nuo parodytosios paveikslëlyje
OPB002003
B030000APB
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 Dyzelinis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio talpykla ...7-32
2. Variklio alyvos ápylimo angos
dangtelis...........................................7-30
3. Stabdþiø/sankabos skysèio
talpykla .............................................7-34
4. Oro filtras..........................................7-39
5. Saugikliø dëþutë...............................7-61
6. Teigiamas akumuliatoriaus polius....7-46
7. Neigiamas akumuliatoriaus polius...7-46
8. Priekinio stiklo apliejiklio skysèio
talpykla .............................................7-37
9. Radiatoriaus dangtelis .....................7-33
10.Variklio alyvos lygio matuoklis.........7-30
11.Degalø filtras ....................................7-38

 Faktinë automobilio variklio ertmë gali skirtis nuo parodytosios paveikslëlyje
OPB072001
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Sėdynės / 3-2
Sėdynės diržai / 3-13
Vaiko apsaugos sistema / 3-24
Oro pagalvės - papildoma apsaugos sistema / 3-33

Jûsø automobilio saugos sistema
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Jūsų automobilio saugos sistema
SËDYNËS
C010000APB

Priekinës sëdynës
(1) Sëdynës paslinkimas pirmyn ir atgal
(2) Atloðo kampo keitimas
(3) Sëdynës aukðèio reguliavimas
(vairuotojo sëdynë)*
(4) Galvos atrama
(5) Sëdynës atitraukimas álipimui
(tik trejø durø automobiliuose)
(6) Atrama rankai (vairuotojo sëdynë)*
(7) Sëdynës ðildytuvas*

Galinës sëdynës
(8) Galvos atramos (ðonuose ir(arba)
viduryje*)
(9) Sëdynës sulenkimas
* : jei yra

OPB039001
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ÁSPËJIMAS - Palaidi
daiktai
Palaidi daiktai vairuotojo kojø zonoje trukdys kojø pedalø valdymui
ir gali sukelti avarijà. Nieko nelaikykite po sëdynëmis.

ÁSPËJIMAS - Sëdynës
iðlankstymas
Kai atlenkiate sëdynës atloðà atgal,
prilaikykite atloðà ir atlenkite já lëtai;
ðalia neturi bûti sëdinèiø keleiviø.
Jei sëdynæ atlenksite neprilaikydami, atloðas gali staigiai mestis á
prieká ir savo smûgiu suþeisti
þmogø.

ÁSPËJIMAS - Vairuotojo
atsakomybë uþ priekyje
sëdintá keleivá
Jei priekyje sëdintis keleivis vaþiuoja smarkiai atsiloðæs, avarijos
metu jis gali sunkiai ar mirtinai
susiþeisti. Jei avarijos metu priekyje sëdintis keleivis smarkiai
atsiloðæs, jo klubai gali nuslysti
þemyn, o saugos dirþo juosmens
dalies átempimo jëga gali suþaloti
neapsaugotà keleivio pilvà. Tai gali
baigtis sunkiu ar mirtinu kûno
suþalojimu. Vairuotojas turi áspëti
priekyje sëdintá keleivá, kad, automobiliui vaþiuojant, jo sëdynës atloðas turi bûti vertikalioje padëtyje.

ÁSPËJIMAS- Vairuotojo
sëdynë
• Nereguliuokite sëdynës automobiliui vaþiuojant. Reguliuodami
sëdynæ galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti avarijà, kurios
pasekmës - sunkus ar mirtinas
kûno suþalojimas arba þala turtui.
• Pasirûpinkite,
kad
niekas
netrukdytø sëdynës atloðui bûti
tinkamoje padëtyje. Jei á sëdynës
atloðà atremti daiktai ar jis deramai neuþsifiksuoja dël kitø
prieþasèiø, staigaus stabdymo ar
susidûrimo metu tai gali sukelti
sunkø ar mirtinø kûno suþalojimà.
• Vairuojant ar vaþiuojant automobiliu, jûsø sëdynës atloðas
visuomet turi bûti vertikalioje
padëtyje, o saugos dirþas turi
tampriai juosti klubus. Tai saugiausia padëtis avarijos atveju.
• Vairuodami sëdëkite taip, kad
galëtumëte patogiai valdyti automobilá ir bûtumëte kuo toliau nuo
vairaraèio, kad iðvengtumëte
suþalojimo iðsiskleidus saugos
oro pagalvei. Rekomenduojama.
kad jûsø krûtinë bûtø bent 250
mm (10 coliø) atstumu nuo
vairaraèio.

3 3
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ÁSPËJIMAS Galiniø
sëdyniø atloðai
• Galinës sëdynës atloðas turi bûti
saugiai uþsifiksavæs. Bagaþas ir
kiti kroviniai turi bûti suguldyti
bagaþo skyriuje. Jei daiktai
dideli, sunkûs, ar sukrauti vienas
ant kito, juos reikia pritvirtinti.
Negalima sukrauti daiktø á krûvà,
aukðtesnæ uþ sëdyniø atloðus. Jei
nesilaikysite
ðio
áspëjimo,
staigaus stabdymo, susidûrimo
metu ar automobiliui apvirtus,
galimas sunkus ar mirtinas kûno
suþalojimas.
• Bagaþas ir kiti kroviniai turi bûti
suguldyti bagaþo skyriuje. Jei
daiktai dideli, sunkûs, ar sukrauti
vienas ant kito, juos reikia
pritvirtinti. Negalima sukrauti
daiktø á krûvà, aukðtesnæ uþ
sëdyniø atloðus. Jei nesilaikysite
ðio áspëjimo, staigaus stabdymo,
susidûrimo metu ar automobiliui
apvirtus, galimas sunkus ar mirtinas kûno suþalojimas.
(Tæsinys)

3 4

(Tæsinys)
• Automobiliui vaþiuojant, keleiviams negalima sëdëti bagaþo
skyriuje ar ant sulenktos sëdynës. Automobiliui vaþiuojant, visi
keleiviai turi sëdëti savo sëdynëse su uþsegtais saugos dirþais.
• Atlenkæ sëdynës atloðà á vertikalià padëtá patikrinkite, ar jis
gerai uþsifiksavæs, pajudindami
atloðà pirmyn ir atgal.
OPB039002

Priekinës sëdynës reguliavimas
C010101AHM

ÁSPËJIMAS
Sureguliavæ sëdynæ visuomet patikrinkite, ar ji uþsifiksavusi, pajudindami jà pirmyn ir atgal nenaudodami reguliavimo svirties. Staigiai ar
netikëtai pajudëjus vairuotojo
sëdynei, galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti avarijà.

Sëdynës paslinkimas pirmyn ir atgal
Norëdami paslinkti sëdynæ pirmyn arba
atgal:
1. Pakelkite sëdynës reguliavimo svirtá
aukðtyn ir laikykite.
2. Pastumkite sëdynæ á jums patogià
padëtá.
3. Atleiskite reguliavimo svirtá i patikrinkite, ar sëdynë uþsifiksavo.
Reguliuokite sëdynæ prieð pradëdami
vairuoti. Pabandykite pajudinti sëdynæ
pirmyn ir atgal, kad ásitikintumëte, jog
sëdynë uþsifiksavo reikiamoje padëtyje.
Jeigu sëdynë juda, ji nëra tinkamai uþfiksuota.
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OPB039003

OPB039004

OPA039052

C010102AHM

C010103APB

C010104APB

Atloðo kampo keitimas
Norëdami pakeisti sëdynës atloðo
kampà:
1. Pasilenkite ðiek tiek á prieká ir pakelkite
aukðtyn atloðo kampo reguliavimo
svirtá.
2. Lengvai atsiloðkite ir nustatykite
sëdynës atloðà á pageidaujamà
padëtá.
3. Atleiskite reguliavimo svirtá ir patikrinkite, ar sëdynës atloðas uþsifiksavo.
(Sëdynës atloðas yra uþsifiksavæs, kai
reguliavimo svirtis gráþta á pirminæ
padëtá.)

Sëdynës aukðtis (vairuotojo sëdynë)
(jei reguliuojama)
Norëdami pakeisti sëdynës aukðtá, reguliavimo svirtá
kelkite aukðtyn arba
spauskite þemyn.
• Norëdami nuleisti sëdynæ, paspauskite reguliavimo svirtá þemyn keletà
kartø.
• Norëdami pakelti sëdynæ, pakelkite
reguliavimo svirtá aukðtyn keletà kartø.

Galvos atrama
Keleiviø saugumui ir patogumui vairuotojo ir priekyje sëdinèio keleivio sëdynëse árengtos galvos atramos.
Galvos atramos skirtos ne tik vairuotojo
ir priekyje sëdinèio keleivio patogumui,
bet taip pat galvos ir kaklo apsaugai
smûgio metu.

3 5
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Jūsų automobilio saugos sistema

ÁSPËJIMAS
• Avarijos atveju geriausiai apsaugos galvos atrama, kuri sureguliuota taip, kad jos vidurys bûtø
tame paèiame aukðtyje, kaip sëdinèio þmogaus galvos svorio
centras. Paprastai, daugumos
þmoniø galvos svorio centras
beveik sutampa su akiø linija.
Taip pat sureguliuokite galvos
atramà taip, kad ji bûtø kuo arèiau
jûsø galvos. Dël ðios prieþasties
nerekomenduojame
naudoti
pagalvëliø, kurios trukdo kûnui
remtis tiesiai á sëdynës atloðà.
• Kai
vaþiuojate
automobiliu,
nenuimkite galvos atramø, nes
avarijos metu keleiviai gali sunkiai susiþaloti. Tinkamai sureguliuotos galvos atramos gali
apsaugoti nuo kaklo traumø.
• Nereguliuokite galvos atramos
aukðèio automobiliui vaþiuojant.

OPB039005

OPB039008

Galvos atlošo aukščio reguliavimas
Norëdami pakelti galvos atramà, kelkite
jà aukðtyn iki pageidaujamo aukðèio (1).
Norëdami nuleisti galvos atramà,
palaikykite nuspaudæ galvos atramos
atpalaidavimo mygtukà (2) ir spauskite
atramà þemyn iki pageidaujamo aukðèio
(3).

Išėmimas
Norëdami iðimti galvos atloðà, pakelkite já
aukðtyn iki galo, o po to paspauskite
galvos atramos atpalaidavimo mygtukà
(1) ir traukite atramà aukðtyn (2).
Norëdami ástatyti galvos atramà atgal á
vietà, ákiðkite jos strypus (3) á skyles tuo
paèiu metu spausdami atpalaidavimo
mygtukà (1). Tuomet nustatykite jà
pageidaujamame aukðtyje.

ÁSPËJIMAS
Patikrinkite, ar galvos atrama po
reguliavimo gerai uþsifiksavo, kad
galëtø tinkamai apsaugoti automobiliu vaþiuojanèius þmones.

3 6
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HNF2041-1

Aktyvi galvos atrama (jei yra)
Aktyvi galvos atrama juda pirmyn ir atgal
smûgio á galà metu. Tai apsaugo vairuotojo ir priekyje sëdinèio keleivio galvà
nuo atsiloðimo atgal ir taip padeda
iðvengti kaklo traumø.

OPB039050

OPB039007

C010306APB

C010107AUN

Sëdynës atitraukimas álipimui
(tik trejø durø automobiliuose)
Ásësdami ir atsikeldami nuo automobilio
galinës sëdynës, patraukite aukðtyn
priekinës keleivio sëdynës atitraukimo
svirtá ant sëdynës atloðo. Priekinë keleivio sëdynë nusilenks ir pasislinks pirmyn.
Pastumkite sëdynæ pirmyn iki galo.
Ásëdæ ar iðlipæ, pastumkite priekinæ
keleivio sëdynæ atgal ir tvirtai truktelëkite
sëdynës atloðà, kad jis uþsifiksuotø.
Patikrinkite, ar sëdynë uþsifiksavo.

Sëdynës ðildytuvas (jei yra)
Sëdynës ðildytuvai ðildo priekines
sëdynes ðaltu metu. Kai uþdegimo
jungiklis yra ON padëtyje, paspaudæ
atitinkamà jungiklá, ájungsite vairuotojo ar
keleivio sëdynës ðildymà.
Iðjukite sëdyniø ðildymo jungiklius (OFF
padëtis), kai oras ðiltas ar nëra reikalo
ðildyti sëdynes.

ÁSPËJIMAS
Nereguliuokite sëdynës automobiliui vaþiuojant ar kai joje sëdi keleivis, nes sëdynë gali staigiai pajudëti ir suþeisti joje sëdintá þmogø.

PASTABA
Kai sėdynės šildymo jungiklis yra ON
padėtyje, sėdynės šildymo sistema
įsijungia ir išsijungia automatiškai,
priklausomai nuo sėdynės temperatūros.

3 7
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ATSARGIAI
• Sëdyniø valymui nenaudokite
organiniø tirpikliø, tokiø kaip
skiediklis, benzolas, alkoholis ar
benzinas. Ðios medþiagos gali
paþeisti ðildytuvo ar sëdyniø
pavirðiø.
• Kad sëdyniø ðildytuvas neperkaistø, nedëkite ant sëdynës
antklodþiø, pagalvëliø ar sëdynës
uþvalkalø, kai veikia ðildytuvas.
• Ant sëdyniø su ðildytuvais nedëkite
sunkiø ar aðtriø daiktø. Jie gali
paþeisti sëdynës ðildymo sistemos
dalis.

A tipas

ÁSPËJIMASSëdynës ðildytuvo sukelti
nudegimai
Keleiviai turi ypaè atsargiai naudoti
sëdyniø ðildytuvus, nes jie gali per
daug ákaisti ir nudeginti. Vairuotojas turi bûti ypaè rûpestingas, kai
veþa tokius keleivius:
1. Kûdikius,
vaikus,
vyresnio
amþiaus ar neágalius asmenis ar
ligonius
2. Asmenis, kuriø oda itin jautri
arba kurie lengvai nudega
3. Nusilpusius þmones
4. Apsinuodijusius þmones
5. Asmenys, vartojantys apsvaigimà ar mieguistumà sukelianèius
vaistus (migdomuosius, vaistus
nuo perðalimo ir kt.)

OMG039017
Type B

OPB039012
C010108APB

Kiðenë sëdynës atloðe (jei yra)
Kiðenë yra priekinës keleivio sëdynës
atloðo nugaroje.

3 8

PB eng 3_lit_PB eng 3_lit.qxd 7.11.2012 21:29 Page 9

Jūsų automobilio saugos sistema

ÁSPËJIMAS - Sëdynës

ÁSPËJIMAS

kiðenë
Nedëkite sunkiø ar aðtriø daiktø á
sëdynës kiðenæ. Avarijos metu jie
gali iðkristi ið kiðenës ir suþeisti
automobilyje esanèius þmones.

OPA039053

Galinës sëdynës reguliavimas
C010303APB

Galvos atrama (jei yra)
Keleiviø saugumui ir patogumui galinëse
ðoninëse sëdynëse (ir(arba) vidurinëje
sëdynëje) árengtos galvos atramos.
Galvos atramos skirtos ne tik keleiviø
patogumui, bet taip pat galvos ir kaklo
apsaugai smûgio metu.

• Avarijos atveju geriausiai apsaugos galvos atrama, kuri sureguliuota taip, kad jos vidurys bûtø
tame paèiame aukðtyje, kaip
sëdinèio þmogaus galvos svorio
centras. Paprastai, daugumos
þmoniø galvos svorio centras
beveik sutampa su akiø linija.
Taip pat sureguliuokite galvos
atramà taip, kad ji bûtø kuo arèiau
jûsø galvos. Dël ðios prieþasties
nerekomenduojame
naudoti
pagalvëliø, kurios trukdo kûnui
remtis tiesiai á sëdynës atloðà.
• Nevaþiuokite automobiliu su
nuimtomis galvos atramomis.
Avarijos metu keleiviai gali sunkiai susiþeisti. Tinkamai sureguliuotos galvos atramos gali
apsaugoti nuo kaklo traumø.
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C010307BPB

Galinës sëdynës sulenkimas
Galines sëdynes atloðus (ar pagalvëles)
galima sulankstyti, jei reikia veþti ilgesná
daiktà ar padaryti daugiau vietos
bagaþui.

ÁSPËJIMAS

OPB039009

OPB039011

Galvos atramos aukščio reguliavimas
Norëdami pakelti galvos atramà, kelkite
jà aukðtyn iki pageidaujamo aukðèio (1).
Norëdami nuleisti galvos atramà,
palaikykite nuspaudæ galvos atramos
atpalaidavimo mygtukà (2) ir spauskite
atramà þemyn iki pageidaujamo aukðèio
(3).

Išėmimas
Norëdami iðimti galvos atramà, pakelkite
jà aukðtyn iki galo, o po to paspauskite
galvos atramos atpalaidavimo mygtukà
(1) ir traukite atramà aukðtyn (2).
Norëdami ástatyti galvos atramà atgal á
vietà, ákiðkite jos strypus (3) á skyles tuo
paèiu metu spausdami atpalaidavimo
mygtukà (1). Tuomet nustatykite jà
pageidaujamame aukðtyje.

ÁSPËJIMAS
Patikrinkite, ar galvos atrama po
reguliavimo gerai uþsifiksavo, kad
galëtø tinkamai apsaugoti automobiliu vaþiuojanèius þmones.
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Galiniø
sëdyniø
atloðø
(ar
pagalvëliø) sulenkimas numatytas
tam, kad bûtø galima veþti ilgesnius
daiktus, kurie netelpa á bagaþo
skyriø.
Automobiliui vaþiuojant, neleiskite
keleiviams sëdëti ant sulenktø
galiniø sëdiniø, kadangi tokia
sëdynës padëtis nëra tinkama ir
negalima uþsisegti saugos dirþø.
Taip vaþiuojant, staigaus stabdymo
metu ar ávykus avarijai galima
sunkiai ar mirtinai susiþaloti. Ant
sulenktos galinës sëdynës veþamø
daiktø negalima sukrauti aukðèiau
priekinës
sëdynës
virðaus.
Staigaus stabdymo metu aukðtai
sukrauti daiktai gali nuslysti pirmyn
ir suþaloti þmones.

PB eng 3_lit_PB eng 3_lit.qxd 7.11.2012 21:29 Page 11

Jūsų automobilio saugos sistema

OPB039019

OPB039022
OPB039021

4. Ákiðkite uþpakalinio juosmens/ peties
dirþo metaliná lieþuvëlá á laikiklá sëdynës ðoninëje apdailoje, kad dirþas
nesimaiðytø lankstant sëdynæ.
5. Patraukite galinës sëdynës atloðo
sulenkimo svirtá aukðtyn ir ðiek tiek
palenkite sëdynës atloðà á prieká.
OPB039020

OPB039023

Galinės sėdynės pagalvėlės ir atlošo
sulenkimas (jei galimas):
1. Nustatykite priekinës sëdynës atloðà á
staèià padëtá ir, jei reikia, pastumkite
priekinæ sëdynæ pirmyn.
2. Pakelkite priekinæ sëdynës pagalvëlës
dalá.
3. Pakelkite sëdynës pagalvëlës galinæ
dalá ir pastatykite uþpakalinës sëdynës
pagalvëlæ vertikaliai.

6. Iðtraukite galvos atramà ið galinës
sëdynës atloðo.
7. Stipriu judesiu nulenkite atloðà iki
galo.
8. Ástumkite galvos atramà, ástatæ strypus
á laikiklá.

3 11
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9. Kai norësite naudoti galinæ sëdynæ,
pakelkite jos atloðà ir ástatykite galvos
atramà.
10. Tvirtai pastumkite sëdynës atloðà,
kad jis uþsifiksuotø. Patikrinkite, ar
sëdynë uþsifiksavo.
11. Ástumkite sëdynës pagalvëlæ atgal á
vietà. Patikrinkite, ar sëdynës
pagalvëlë gerai ásistatë.
12. Gràþinkite galinës sëdynës dirþà á
pirminæ padëtá.

ÁSPËJIMAS

ÁSPËJIMAS - Kroviniai

Kai atlenkiate atgal galinës
sëdynës atloðà:
Saugokite, kad nepaþiestumëte
saugos dirþo juostø ar sagèiø.
Saugokite, kad saugos dirþo juostos ar sagtys neástrigtø atlenkiamos
sëdynës plyðiuose. Stumtelëjæ
atloðo virðø patikrinkite, ar sëdynë
gerai uþsifiksavo vertikalioje padëtyje. Staigiai stabdant, neuþsifiksavæs atloðas gali nulinkti þemyn, o ið
bagaþo skyriaus á salonà atlëkæ
daiktai gali sunkiai ar mirtinai
suþaloti keleivius.

ATSARGIAI- Galinës
sëdynës
saugos dirþai
Atlenkæ galiniø sëdyniø atloðus á
vertikalià
padëtá
nepamirðkite
gràþinti atgal á vietà galiniø saugos
dirþø.
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Krovinius visuomet reikia pritvirtinti, kad susidûrimo metu jie nesimëtytø po automobilá ir nesuþeistø
keleiviø. Nedëkite daiktø ant galiniø
sëdyniø, nes jø negalima tinkamai
pritvirtinti, ir susidûrimo metu jie
gali suþaloti priekyje sëdinèius
þmones.

ÁSPËJIMAS -Kroviniø
sudëjimas
Pakraunant ar iðkraunant kroviná,
variklis turi bûti iðjungtas, automatinës pavarø dëþës svirtis turi bûti P
(stovëjimas) padëtyje, o stovëjimo
stabdys turi bûti ájungtas. Jei to
nepaisysite, pavarø svirtá per neapsiþiûrëjimà pastûmus á kità padëtá,
automobilis gali pajudëti.
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Jūsų automobilio saugos sistema
SAUGOS DIRÞAI
C020100AHM

Saugos dirþø sistema

ÁSPËJIMAS
• Apsaugos sistema geriausiai
apsaugos tik tuomet, jei automobiliui vaþiuojant saugos dirþai
bus uþsegti.
• Saugos dirþai veikia geriausiai,
kai sëdynës yra vertikalioje padëtyje.
• 12 metø ir jaunesnius vaikus
reikia sodinti galinëje sëdynëje ir
saugiai prisegti. Neleiskite vaikams vaþiuoti priekinëje keleivio
sëdynëje. Jei 12 metø ir jaunesná
vaikà reikia veþti priekinëje
sëdynëje, jis/ji turi bûti tinkamai
prisegtas saugos dirþu, o sëdynë
turi bûti atitraukta kiek ámanoma
toliau.
• Niekada nesekite saugos dirþo
palikdami iðkiðtà rankà arba
pakiðdami dirþà po nugara.
Netinkamai uþsisegæ saugos
dirþà, avarijos metu galite sunkiai
susiþaloti. Peties dirþas turi eiti
per peties vidurá skersai raktikaulio.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Saugos dirþas turi bûti nepersisukæs. Persisukæs saugos
dirþas tinkamai neatliks savo
funkcijos. Susidûrimo metu persisukæs dirþas net gali ásirëþti á
kûnà. Patikrinkite, ar dirþo juostos tiesios ir nepersisukusios.
• Saugokite, kad nepaþeistumëte
saugos dirþo juostø ir metaliniø
daliø. Jei saugos dirþo juostos ar
metalinës
dalys
paþeistos,
pakeiskite jas.

ÁSPËJIMAS
Saugos dirþai skirti apsaugoti
griauèiø sistemà, tad juos reikia
juostis per pilvo apaèià, krûtinæ ir
peèius; stenkitës, kad juosmens
dirþas neitø skersai pilvo.
Saugos dirþus reikia tampriai
átempti taip, kad jums bûtø patogu
ir kad dirþai atliktø savo apsauginæ
funkcijà.
Laisvai uþsegtas dirþas sumaþins
dirþo teikiamà apsaugà.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
Saugokite, kad ant dirþø juostø
nepatektø lakas, alyva, chemikalai,
o ypaè akumuliatoriaus rûgðtis.
Saugos dirþus galima valyti ðvelniu
muilu ir vandeniu. Jei dirþo juostos
nuspûra, susitepa arba yra paþeistos, saugos dirþà reikia pakeisti.
Ypaè svarbu pakeisti visà komplektà, jei jis sudilo stipraus smûgio
metu, net jei saugos dirþo paþeidimø nesimato. Saugos dirþo juostos turi bûti nesusisukusios. Vienas
dirþo komplektas skirtas vienam
keleiviui; pavojinga segti tuo paèiu
dirþu ant keliø laikomà vaikà.

ÁSPËJIMAS
Negalima nieko keisti ar naudoti
tokiø priedø, kurie neleistø saugos
dirþà reguliuojantiems átaisams
átempti dirþà ar neleistø jø sureguliuoti taip, kad dirþas bûtø átemptas.
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Jei, ájungus uþdegimo jungiklá, vairuotojo
ar priekyje sëdinèio keleivio saugos
dirþas neuþsegamas arba atsegamas po
to, kai uþdegimo jungiklis ájungtas,
atitinkama áspëjimo apie saugos dirþà
lemputë degs tol, kol bus uþsegtas saugos dirþas.
Jei vaþiuosite su neuþsegtu saugos dirþu
didesniu nei 9km/h greièiu, deganti
áspëjimo lemputë pradës mirksëti ir
mirksës tol, kol nesumaþinsite greièio iki
6km/h.
Jei vaþiuosite su neuþsegtu saugos dirþu
didesniu nei 20km/h greièiu, apie 100
sekundþiø skambës áspëjimo apie saugos dirþus signalas ir mirksës atitinkama
áspëjimo lemputë.

1GQA2083
C020101APB

Áspëjimas apie saugos dirþà
A tipas
Kiekvienà kartà ájungus uþdegimo
jungiklá, nepriklausomai nuo to, ar saugos dirþas uþsegtas, apie 6 sekundes
mirksinti áspëjimo lemputë primins
vairuotojui apie saugos dirþà.
Jei, ájungus uþdegimo jungiklá, vairuotojo
saugos dirþas neuþsegamas, áspëjimo
lemputë vël mirksës apie 6 sekundes.
Jei, ájungus uþdegimo jungiklá, vairuotojo
saugos dirþas neuþsegamas arba
atsegamas po to, kai uþdegimo jungiklis
ájungtas, apie 6 sekundes skambës
áspëjimo apie saugos dirþà signalas.
Uþsegus saugos dirþà, signalas ið karto
nutils. (jei yra)
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PASTABA
OPB032017L

B tipas
Priekis
Kiekvienà kartà ájungus uþdegimo
jungiklá, nepriklausomai nuo to, ar saugos dirþai uþsegti, apie 6 sekundes
deganèios áspëjimo lemputës primins
vairuotojui ir priekyje sëdinèiam keleiviui
apie saugos dirþus.

• Įspėjimo apie priekinio keleivio
saugos diržą lemputė yra viduriniame
prietaisų skydelyje.
• Įspėjimo apie saugos diržą lemputė
mirksės 6 sekundes net ir tuo atveju,
jei priekinėje keleivio sėdynėje niekas
nesėdi.
• Įspėjimas apie priekinio keleivio
saugos diržą gali veikti, jei ant
priekinės keleivio sėdynės bus padėtas
bagažas.
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Jei, vaþiuojant didesniu nei 20km/h
greièiu, bus atsegtas galinës sëdynës
saugos dirþas, mirksës atitinkama áspëjimo apie saugos dirþà lemputë ir apie 35
sekundes skambës áspëjimo signalas.
Taèiau, jei uþsegus dirþà, per 9 sekundes gale sëdinèio keleivio juosmens/
peties dirþas uþsegamas ir atsegamas
du kartus, atitinkama áspëjimo apie saugos dirþà lemputë nebedegs.

1
2
B180A01NF

OPB032018L

Galas (jei yra)
Jei uþdegimo mygtukas ájungtas (variklis
nedirba) tuo metu, kai galinës sëdynës
keleivio juosmens/peties dirþas neuþsegtas, atitinkama áspëjimo lemputë
degs tol, kol bus uþsegtas dirþas.
Po to, atitinkama áspëjimo apie galinës
sëdynës saugos dirþà lemputë degs
apie 35 sekundes, jeigu:
- Uþvesite variklá esant neprisegtam
galinës sëdynës saugos dirþui.
- Vaþiuosite didesniu nei 9km/h greièiu
esant neprisegtam galinës sëdynës
saugos dirþui.
- Galinës sëdynës dirþas bus atsegtas
vaþiuojant maþesniu nei 20km/h
greièiu.
Uþsegus saugos dirþà, áspëjimo lemputë
ið karto uþges.

C020102APB

Juosmens/peties saugos dirþas
Saugos diržo užsegimas:
Uþsisegdami saugos dirþà iðtraukite já ið
traukiklio ir ákiðkite metaliná lieþuvëlá (1) á
sagtá (2). Kai lieþuvëlis uþsifiksuos sagtyje, iðgirsite “spragtelëjimà”.
Saugos dirþo ilgis susireguliuoja
automatiðkai tik po to, kai juosmens
dirþo dalis rankiniu bûdu sureguliuojama
taip, kad tampriai apjuostø klubus. Jei
lëtai ir ðvelniai lenksitës á prieká, dirþas
iðsitems ir netrukdys jums judëti.
Staigaus stabdymo ar smûgio metu
dirþas uþsifiksuos. Jis taip pat uþsifiksuos, jei staigiai lenksitës á prieká.
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PASTABA

Aukðèio reguliatoriø pakelsite stumdami
já aukðtyn (1). Reguliatoriø nuleisite
stumdami já þemyn (3), laikydami nuspaudæ aukðèio reguliatoriaus mygtukà
(2).
Atleidus mygtukà, tvirtinimo átaisas uþsifiksuos reikiamoje padëtyje. Pastumkite
aukðèio reguliatoriø ir patikrinkite, ar jis
uþsifiksavo.

Jei negalite ištraukti diržo iš įtraukiklio,
tvirtai timptelėkite diržą ir paleiskite jį.
Tuomet galėsite švelniai ištraukti diržą.

ÁSPËJIMAS
OPB039025

Aukðèio reguliavimas (jei yra)
Kad jaustumëtës patogiai ir bûtumëte
saugûs, peties dirþo tvirtinimo átaisà
galite nustatyti á vienà ið 3 (arba 4)
aukðèio padëèiø.
Jei saugos dirþo laikiklis yra per daug
arti kaklo, apsauga nebus efektyvi.
Peties dalá reikia sureguliuoti taip, kad
dirþas eitø ástriþai krûtinës per durø
pusëje esantá petá, o ne per kaklà.
Reguliuodami dirþo tvirtinimo átaiso
aukðtá, nuleiskite arba pakelkite aukðèio
reguliatoriø á atitinkamà padëtá.
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• Patikrinkite, ar peties dirþo tvirtinimo átaisas yra reikiamame
aukðtyje. Nesisekite saugos
dirþo, einanèio per kaklà ar veidà.
Netinkamoje vietoje pritvirtinti
dirþai avarijos metu gali sunkiai
suþaloti.
• Jei po avarijos nepakeisite saugos dirþø, automobilyje liks
paþeisti saugos dirþai, kurie kitos
avarijos metu nesuteiks tinkamos
apsaugos, ir galite sunkiai ar
mirtinai susiþaloti. Po avarijos
kuo skubiau pakeiskite saugos
dirþus.
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B200A01NF

ÁSPËJIMAS
Saugos dirþo juosmens dalá reikia
segti kuo þemiau per klubus, o ne
per liemená. Jei saugos dirþo juosmens dalis yra aukðtai ant liemens,
avarijos metu bus didesnë suþalojimo tikimybë. Abi rankos negali bûti
po dirþu arba virð jo. Viena ranka
turi bûti virð dirþo, kita - po dirþu,
kaip parodyta paveikslëlyje.
Niekada nesekite saugos dirþo po
ranka, esanèia durø pusëje.

OPB039026

Uþsegant galinës vidurinës sëdynës
dirþà, dirþo lieþuvëlá reikia kiðti á uþraktà,
ant kurio uþraðyta “CENTER”. (jei yra)

1

B180A01NF

Saugos diržo atsegimas:
Saugos dirþas atsegamas paspaudus
sagties atleidimo mygtukà (1). Atsegtas
dirþas automatiðkai átraukiamas á átraukiklá.
Jei dirþas automatiðkai neátraukiamas,
patikinkite, ar jis nesusisukæs ir pabandykite vël.
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Automobilá staigiai stabdant arba
sëdynëje sëdinèiam keleiviui staigiai
pasilenkus á prieká, saugos dirþo átraukiklis uþsifiksuoja. Stipresnio priekinio
smûgio metu suveikus átempikliui, dirþas
ásitemps ir labiau priglus prie já prisisegusio þmogaus kûno.
Jei sistema pajus, kad suveikus átempikliui vairuotojo arba priekinio keleivio saugos dirþas per daug átemptas, átempiklyje esantis apkrovos ribotuvas sumaþins
to dirþo átempimo jëgà. (jei yra)
OMG035300
C020200APB

Saugos dirþas su átempikliu
(jei yra)
Jûsø automobilio vairuotojo ir priekyje
sëdinèio keleivio saugos dirþai turi átempiklius. Átempiklio paskirtis - uþtikrinti,
kad saugos dirþai tvirtai laikytø þmogaus
kûnà tam tikro priekinio smûgio metu.
Jei priekinis smûgis stiprus, saugos
dirþo átempikliai suveikia kartu su saugos
oro pagalvëmis.
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1KMB3311A

Saugos dirþo átempiklio sistemà sudaro
ðie pagrindiniai elementai. Jø vieta parodyta paveikslëlyje:
1. Papildomos apsaugos sistemos oro
pagalvës áspëjamoji lemputë
2. Átraukiklio átempiklio mechanizmas
3. Papildomos apsaugos sistemos
valdymo modulis
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ÁSPËJIMAS
Kad saugos dirþo átempiklis teiktø
didþiausià naudà:
1. Saugos dirþas turi bûti uþsegtas
teisingai ir sureguliuotas tinkamame aukðtyje. Perskaitykite
visà ðiame vadove pateiktà svarbià informacijà ir áspëjimus apie
automobilio keleiviø saugos
ypatybes,
áskaitant
saugos
dirþus ir oro pagalves, ir ja
vadovaukitës.
2. Visuomet patikrinkite, ar jûs
patys ir jûsø keleiviai prisisegæ
saugos dirþus.

 PASTABA

 PASTABA

• Stipresnio priekinio smūgio metu
suveiks vairuotojo ir priekyje sėdinčio
keleivio saugos diržų įtempikliai.
• Suveikus saugos diržų įtempikliams,
gali pasigirsti stiprus triukšmas ir
salone gali pasklisti į dūmus panašios
smulkios dulkės. Tai įprastinės
įtempiklio veikimo sąlygos, kurios
nėra pavojingos.
• Nors ir nepavojingos, smulkios dulkės
gali suerzinti odą, taip pat reikia
saugoti kvėpavimo takus. Po avarijos,
kurios metu suveikė saugos diržų
įtempikliai, reikia gerai nuplauti
paveiktas odos vietas.

Kadangi jutiklis, nuo kurio suveikia
papildomos apsaugos sistemos oro
pagalvė, sujungtas su saugos diržo
įtempikliu, įjungus uždegimo jungiklį,
papildomos apsaugos sistemos oro
pagalvės įspėjimo lemputė ant prietaisų
skydelio degs apie 6 sekundes, o paskui
užges.

ATSARGIAI:
Jei saugos dirþo átempikliai tinkamai
neveikia, uþsidegs ði áspëjamoji
lempute net ir tuo atveju, kai nëra
SRS oro pagalvës gedimo. Jei
uþdegimo jungiklá pasukus á ON
padëtá, SRS oro pagalvës áspëjimo
lemputë neuþsidega, arba dega ir
neuþgæsta praëjus 6 sekundëms,
arba dega, kai automobilis vaþiuoja,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad kuo greièiau patikrintø
saugos dirþø átempiklius arba SRS
oro pagalviø sistemà.
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ÁSPËJIMAS
• Átempikliai veikia tik vienà kartà.
Kartà suveikusius saugos dirþø
átempiklius reikia pakeisti. Visus
bet kokios rûðies saugos dirþus
reikia pakeisti, jeigu jie buvo
uþsegti avarijos metu.
• Veikiantys saugos dirþo átempiklio mechanizmai ákaista. Saugos
dirþø átempikliø mechanizmams
suveikus, kelias minutes jø
nelieskite.
• Nebandykite patys tikrinti ar
pakeisti saugos dirþø átempikliø.
Tai turi atlikti ágaliotasis HYUNDAI
atstovas.
• Saugokite saugos dirþø átempiklius nuo smûgiø.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Nebandykite remontuoti ar taisyti
saugos dirþø átempikliø sistemos.
• Netinkamai naudojant saugos
dirþø átempiklius ir nesilaikant
áspëjimo netrankyti, nekeisti,
netikrinti, nekeisti kitais, neremontuoti ir netaisyti, saugos
dirþø átempikliai gali tinkamai
neveikti arba suveikti netinkamu
metu ir sunkiai suþaloti.
• Vaþiuodami automobiliu visuomet
prisisekite saugos dirþu.
• Jei automobilá ar saugos dirþø
átempiklius reikia utilizuoti, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

C020300AUN

Atsargumo priemonës naudojant
saugos dirþus

ÁSPËJIMAS
Visi
automobiliu
vaþiuojantys
keleiviai turi bûti prisisegæ saugos
dirþus. Saugos dirþai ir vaikø
apsaugos sistemos sumaþina
sunkaus ar mirtino suþalojimo
rizikà susidûrimo ar staigaus stabdymo metu. Be saugos dirþo
keleiviai gali atsidurti per arti
iðsiskleidþianèios oro pagalvës,
atsitrenkti á salono detales ar
iðkristi ið automobilio. Ðià rizikà
labai sumaþina tinkamai uþsegtas
saugos dirþas.
Visuomet laikykitës ðiame vadove
pateiktø áspëjimø dël saugos dirþø,
oro pagalviø ir keleiviø sëdyniø.
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C020306AUN

Kûdikiai ar maþi vaikai
Iðsiaiðkinkite jûsø ðalyje galiojanèius
reikalavimus. Vaikø ir(arba) kûdikiø
sëdynes reikia dëti ir tvirtinti ant galinës
sëdynës. Daugiau apie ðias apsaugos
sistemas skaitykite ðio skyriaus dalyje
“Vaikø apsaugos sistemos”.

ÁSPËJIMAS
Visi jûsø automobiliu vaþiuojantys
þmonës, áskaitant kûdikius ir
vaikus, turi naudoti saugos dirþus.
Vaþiuodami automobiliu, nelaikykite vaiko ant rankø ar ant keliø.
Smûgio metu susidariusios stiprios
jëgos iðplëð vaikà jums ið rankø ir
nusvies per automobilio salonà.
Naudokite jûsø vaiko ûgá ir svorá
atitinkanèià vaiko apsaugos sistemà.

PASTABA
Avarijos metu mažus vaikus nuo sužalojimo geriausiai apsaugos galinėje
sėdynėje pritvirtinta vaiko apsaugos
sistema, atitinkanti jūsų šalyje
galiojančius saugos reikalavimus. Prieš
įsigydami vaiko apsaugos sistemą
patikrinkite, ar ant jos yra lipdukas,
patvirtinantis, kad ji atitinka jūsų šalyje
galiojančius saugos reikalavimus.
Saugos sistema turi atitikti jūsų vaiko
ūgį ir svorį. Šią informaciją rasite ant
vaiko apsaugos sistemos užklijuotame
lipduke. Apie tai skaitykite šio skyriaus
dalyje “Vaiko apsaugos sistema”.

C020301AHM

Didesni vaikai
Vaikai, kurie yra per dideli sëdëti vaiko
apsaugos sistemoje, visuomet turi sëdëti
galinëje sëdynëje prisisegæ peties/juosmens saugos dirþus. Dirþo juosmens
dalá reikia uþsegti ir átempti per klubus
kiek ámanoma þemiau. Reguliariai
patikrinkite, ar dirþas tinkamai uþsegtas.
Vaikui muistantis, dirþas gali pasislinkti.
Avarijos metu vaikai bus saugiausi, jeigu
jie bus tinkamai prisegti saugos dirþais
galinëje sëdynëje. Jei didesná vaikà
(vyresná nei 12 metø) reikia sodinti priekinëje sëdynëje, já reikia saugiai prisegti
liemens/peties saugos dirþu, o sëdynæ
reikia atstumti kuo toliau atgal. 12 metø ir
jaunesnius vaikus reikia sodinti galinëje
sëdynëje ir saugiai prisegti. NIEKADA
nesodinkite 12 metø ar jaunesnio vaiko
priekinëje sëdynëje. NIEKADA netvirtinkite vaiko sëdynës, kurioje vaikas sëdi
veidu á galà, priekinëje sëdynëje.
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Jei dirþo peties dalis lieèia vaiko kaklà ar
veidà, paslinkite vaikà kuo labiau á automobilio vidurá. Jei peties dirþas vis tiek
lieèia veidà ar kaklà, vaikà reikia sodinti á
vaiko apsaugos sistemà.

ÁSPËJIMAS - Peties dirþai
maþiems vaikams
• Patikrinkite, kad automobiliui
vaþiuojant, peties dirþas neitø per
vaiko kaklà ar veidà.
• Jei saugos dirþai vaikams nëra
tinkamai uþsegti ir sureguliuoti,
kyla sunkaus ar mirtino suþalojimo rizika.

C020302AUN

C020305APB

Nëðèios moterys
Nëðèioms moterims rekomenduojama
prisisegti saugos dirþu, kad avarijos
metu bûtø maþesnë suþalojimo tikimybë.
Segantis saugos dirþà juosmens dalá
reikia nuleisti ir tampriai átempti kuo
þemiau ant klubø, o ne per pilvà.
Iðsamiau apie tai paaiðkins gydytojas.

Vaþiuodami negulëkite
Kad avarijos metu bûtø kuo maþesnë
susiþalojimo galimybë, o saugos sistema
veiktø geriausiai, visi keleiviai turi vaþiuoti
sëdëdami, o priekiniø sëdyniø atloðai turi
bûti vertikalioje padëtyje. Saugos dirþas
tinkamai neapsaugos, jei galinëje
sëdynëje keleivis gulës arba jei priekinë
sëdynë bus atloðta á horizontalià padëtá.

C020303AUN

Suþeistas þmogus
Perveþant suþeistà þmogø, já reikia
prisegti saugos dirþu. Iðsamiau apie tai
paaiðkins gydytojas.
C020304AUN

Vienam þmogui vienas saugos dirþas
Negalima dviem þmonëms (áskaitant
vaikus) prisisegti vienu saugos dirþu.
Avarijos metu jie gali sunkiai susiþaloti.
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ÁSPËJIMAS
Vaþiavimas smarkiai atloðtoje
sëdynëje avarijos ar staigaus stabdymo metu padidina sunkaus ar
mirtino
suþalojimo
tikimybæ.
Smarkiai atloðta sëdynë sumaþina
apsaugos sistemos (saugos dirþø ir
oro pagalviø) teikiamà apsaugà.
Saugos dirþas veiks tinkamai, jei
bus tampriai apjuosæs jûsø klubus
ir prigludæs prie krûtinës. Kuo labiau atloðta sëdynë, tuo didesnë
tikimybë, kad keleivio klubai nuslys
pro saugos dirþà ir bus sunkiai
suþaloti vidaus organai, arba
keleivio kaklas gali trenktis á peties
dirþà. Vairuotojai ir keleiviai turi
visuomet sëdëti atsirëmæ, prisisegæ
saugos dirþais, o sëdyniø atloðai
turi bûti horizontalioje padëtyje.

C020400AEN

C020401AEN

Saugos dirþø prieþiûra

Reguliarus tikrinimas
Saugos dirþus reikia reguliariai patikrinti,
ar jie nesusidëvëjæ ir nepaþeisti. Paþeistas dalis reikia nedelsiant pakeisti.

Saugos dirþø negalima ardyti ir keisti jø
konstrukcijos. Taip pat reikia saugoti,
kad saugos dirþø ir jø metaliniø detaliø
nepaþeistø sëdyniø ar durø vyriai ar
kitokia mechaninë jëga.

ÁSPËJIMAS
Kai atlenkiate atgal nulenktà galinæ
sëdynæ, saugokite, kad nepaþeistumëte saugos dirþo juostø ar
sagties. Patikrinkite, ar galinëje
sëdynëje neástrigo ir neprisispaudë
dirþo juostos arba sagtis. Dirþas su
paþeistomis juostomis ar sagtimis
gali neveikti avarijos ar staigaus
stabdymo metu ir sunkiai suþaloti.
Jei juostos ar sagtis paþeista,
nedelsiant juos pakeiskite.

C020402AUN

Neiðpurvinkite ir nesuðlapinkite
saugos dirþø
Saugos dirþai turi bûti ðvarûs ir sausi. Jei
dirþai iðsipurvina, juos galima nuvalyti
muilo tirpalu ir ðiltu vandeniu.
Nenaudokite balikliø, daþikliø, stipriø
valikliø ar ðveièiamøjø pieneliø, nes jie
gali paþeisti dirþo medþiagà.
C020403AFD

Kada reikia keisti saugos dirþus
Jei automobilis patyrë avarijà, reikia
pakeisti visà suveikusio saugos dirþo
mechanizmà ar mechanizmus. Dirþus
reikia pakeisti, net jei paþeidimø nesimato. Dël papildomos informacijos apie
saugos dirþø eksploatavimà kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.
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VAIKØ SAUGOS SISTEMA
C030000BPB

Automobiliu veþami vaikai turi bûti tinkamai prisegti ir sëdëti galinëje sëdynëje,
kad avarijos, staigaus stabdymo ar
manevravimo metu bûtø kuo maþesnë
suþalojimo rizika. Pagal avarijø statistikà
vaikai yra saugesni, kai vaþiuoja tinkamai prisegti galinëje, o ne priekinëje
sëdynëje. Didesni vaikai, veþami ne
vaiko sëdynëje, turi prisisegti vienu ið
saugos dirþø.
Iðsiaiðkinkite jûsø ðalyje galiojanèius
reikalavimus. Vaikø ir(arba) kûdikiø
sëdynes reikia dëti ir tvirtinti ant galinës
sëdynës. Naudokite tik oficialioje prekyboje parduodamas vaikø saugos sistemas, atitinkanèias jûsø ðalies saugos
reikalavimus.
Vaikø apsaugos sistemos tvirtinamos ant
automobilio sëdyniø juosmens/peties
saugos dirþo juosmens dalimi arba prie
laikomojo dirþo tvirtinimo átaiso ir(arba)
ISOFIX laikikliø (jei yra).
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Tinkamai neuþsegus saugos dirþø, smûgio metu vaikai gali bûti sunkiai suþaloti
ar þûti. Maþus vaikus ir kûdikius reikia
veþti vaiko ar kûdikio sëdynëje. Prieð
ásigydami vaiko apsaugos sistemà ásitikinkite, kad ji tinka jûsø automobilio
sëdynei ir saugos dirþams, o taip pat ir
jûsø vaikui. Montuodami vaiko apsaugos
sistemà, vadovaukitës sistemos gamintojo nurodymais.

ÁSPËJIMAS
• Vaiko apsaugos sistemà reikia
tvirtinti ant galinës sëdynës.
Niekada netvirtinkite vaiko ar
kûdikio sëdynës ant priekinës
keleivio sëdynës. Avarijos metu
iðsiskleidusi keleivio ðoninë oro
pagalvë gali sunkiai ar mirtinai
suþaloti kûdiká ar vaikà, sëdintá
vaiko ar kûdikio sëdynëje. Taigi,
vaikø apsaugos sistemas tvirtinkite tik ant automobilio galinës
sëdynës.
• Saulëtà dienà uþdarytame automobilyje saugos dirþas ar vaiko
apsaugos sistema gali labai
ákaisti, nors lauke temperatûra ir
nebus labai aukðta. Nenaudojamà vaiko apsaugos sistemà
laikykite bagaþo skyriuje arba
pritvirtinkite jà saugos dirþu taip,
kad staigaus stabdymo ar avarijos metu ji nenulëktø á prieká.
• Nenaudojamà vaiko apsaugos
sistemà laikykite bagaþo skyriuje
arba pritvirtinkite jà saugos dirþu
taip, kad staigaus stabdymo ar
avarijos metu ji nenulëktø á prieká.
• Iðsiskleidusi oro pagalvë vaikus
gali sunkiai ar mirtinai suþaloti.
Visi vaikai, netgi tie, kurie per
dideli sëdëti vaiko apsaugos sistemoje, turi vaþiuoti sëdëdami
galinëje sëdynëje.
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ÁSPËJIMAS
Kad sunkiø ar mirtinø suþalojimø
tikimybë bûtø maþesnë:
• Visokio amþiaus vaikams saugiau, kai jie prisegti galinëje
sëdynëje. Priekinëje keleivio
sëdynëje sëdintá vaikà gali sunkiai ar mirtinai suþaloti iðsiskleidusi oro pagalvë.
• Tvirtindami ir naudodami vaiko
apsaugos sistemà, vadovaukitës
jos gamintojo nurodymais.
• Visuomet patikrinkite, ar vaiko
sëdynë saugiai prisegta automobilyje, o jûsø vaikas - saugiai
prisegtas apsaugos sistemoje.
• Vaþiuodami automobiliu, nelaikykite vaiko ant rankø ar ant keliø.
Smûgio
metu
susidariusios
stiprios jëgos iðplëð vaikà jums ið
rankø ir nusvies per automobilio
salonà.
• Niekada nesisekite vienu saugos
dirþu kartu su vaiku. Smûgio
metu dirþas gali giliai ásirëþti á
vaiko kûnà ir sunkiai suþaloti jo
vidaus organus.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Niekada, net trumpam nepalikite
automobilyje vaikø be prieþiûros.
Automobilis gali greitai ákaisti, o
viduje palikti vaikai nukentës.
Netgi labai maþi vaikai gali netyèia priversti automobilá vaþiuoti,
juos gali prispausti uþsidarantys
langai arba jie gali uþsirakinti
automobilyje patys, ar uþrakinti
kitus.
• Niekada neleiskite dviem vaikams ar kitiems asmenims segtis
vienu dirþu.
• Vaikai daþnai muistosi ir atsisëda
netinkamai. Neleiskite vaikui
vaþiuoti automobiliu su peties
dirþu uþsegtu po ranka arba uþ
nugaros. Visuomet tinkamai
pasodinkite
vaikus
galinëje
sëdynëje ir saugiai prisekite.
• Neleiskite vaikams klûpëti ant
galinës sëdynës ar ant grindø, kai
automobilis vaþiuoja. Susidûrimo
ar staigaus stabdymo metu
vaikas gali bûti nusviestas per
salonà ir sunkiai susiþaloti.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Niekada nenaudokite kûdikio
krepðio ar vaiko sëdynës, kuri
uþsikabina ant sëdynës atloðo,
nes avarijos metu ji tinkamai
neapsaugos.
• Saugos dirþai gali labai ákaisti,
ypaè jei automobilis stovi saulëkaitoje. Prieð segdami saugos
dirþà vaikui, visuomet patikrinkite
dirþo sagtá.
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Vaikos apsaugos sistema atgræþta atgal

ÁSPËJIMAS
Niekada netvirtinkite atgal atgræþtos vaiko apsaugos sistemos ant
priekinës keleivio sëdynës, nes
iðsiskleidusi oro pagalvë gali
trenkti á vaiko apsaugos sistemà ir
uþmuðti vaikà.
CRS09
Vaikos apsaugos sistema atgræþta pirmyn

OUN026150
C030100AFD

Vaiko apsaugos sistemos
naudojimas
Maþus vaikus ir kûdikius reikia veþti
vaiko ar kûdikio sëdynëje. Vaiko ar
kûdikio sëdynë turi bûti vaikui tinkamo
dydþio ir pritvirtinta pagal gamintojo
nurodymus.
Saugumo sumetimais mes rekomenduojame vaiko sëdynes tvirtinti ant galiniø
sëdyniø.
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ÁSPËJIMAS - Vaiko
sëdynës
pritvirtinimas
• Jei vaiko apsaugos sistema
nebus tinkamai pritvirtinta automobilyje, o vaikas nebus tinkamai
prisegtas apsaugos sistemoje,
susidûrimo metu vaikas gali bûti
sunkiai ar mirtinai suþalotas.
Prieð tvirtindami vaiko apsaugos
sistemà, perskaitykite jos gamintojo nurodymus.
• Jei dirþas neveikia taip, kaip
apraðyta ðiame skyriuje, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà,
kad patikrintø.
• Jei nesilaikysite ðiame vadove
pateiktø nurodymø dël vaiko
apsaugos sistemos ir vaiko
apsaugos sistemos apraðymo
nurodymø, suþalojimo tikimybë ir
(arba) sunkumas padidës.
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E2MS103005
C030102AUN

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas
juosmens/peties saugos dirþu
Tvirtindami vaiko apsaugos sistemà ant
ðoninës ar vidurinës galinës sëdynës,
atlikite ðiuos veiksmus:
1. Padëkite vaiko apsaugos sistemà ant
sëdynës ir perkiðkite juosmens ar
peties saugos dirþà, vadovaudamiesi
gamintojo nurodymais. Patikrinkite ar
saugos dirþai nesusisukæ.

OEN036101

OEN036101

2.Ákiðkite juosmens/peties saugos dirþo
lieþuvëlá á sagtá. Turite iðgirsti
“spragtelëjimà”.
Atsegimo mygtukà pasukite taip, kad
pavojaus metu lengvai já pasiektumëte.

3.Uþsekite saugos dirþà ir paleiskite, kad
jis iðsitemptø. Prisegæ vaiko apsaugos
sistemà, pajudinkite jà á visas puses,
patikrindami, ar ji gerai átvirtinta.
Jei reikia labiau átempti dirþà, patempkite
dirþo juostà link átraukiklio. Kai atsegsite
saugos dirþà ir leisite jam susitraukti,
átraukiklis automatiðkai sugráð á sëdynëje
sëdinèio keleivio apsaugos avarijos atveju padëtá.
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C030105APB

Vaiko apsaugos sëdynës tinkamumas tvirtinti ant sëdynës su saugos dirþu Europai
Naudokite tik oficialiai aprobuotas vaikø apsaugos sëdynes, tinkanèias jûsø vaikui.
Naudodami vaikø apsaugos sëdynes, vadovaukitës ðia lentele.
Vaiko sëdëjimo kryptis
Amþiaus grupë
0 : Iki 10 kg
(0 - 9 mënesiø)
0+ : Iki 13 kg
(0 - 2 metø)
I : nuo 9 kg iki 18 kg
(9 mënesiai - 4 metai)
II ir III : nuo 15 kg iki 36 kg
(4 - 12 metø)

Priekinë
keleivio

Galinë
ðoninë

Galinë
vidurinë

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U : Tinka ðiai svorio grupei aprobuotoms universalioms apsaugos sistemoms

ÁSPËJIMAS
Mesrekomenduojame, kad vaiko apsaugos sistema bûtø tvirtinama ant galinës sëdynës net ir tais atvejais, kai priekinës keleivio oro pagalvës ON/OFF
jungiklis yra OFF padëtyje. Jei iðskirtinëmis aplinkybëmis ant priekinës
keleivio sëdynës reikia sumontuoti atgal atgræþtà vaiko sëdynæ, iðjunkite
priekinæ keleivio oro pagalvæ, kad apsaugotumët savo vaikà.
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OPB039033
C030103AFD

Vaiko apsaugos sëdynës tvirtinimas
prie laikomojo dirþo tvirtinimo átaiso
(jei yra)
Vaiko apsaugos sistemos kabliø laikikliai
yra ant grindø uþ galiniø sëdyniø.
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ÁSPËJIMAS
Jei vaiko apsaugos sistema nebus
tinkamai pritvirtinta automobilyje, o
vaikas nebus tinkamai prisegtas
apsaugos sistemoje, susidûrimo
metu vaikas gali bûti sunkiai ar
mirtinai suþalotas. Tvirtindami ir
naudodami vaiko sëdynæ, visuomet
vadovaukitës gamintojo nurodymais.

ÁSPËJIMAS- Vaiko apsaugos sistemos
patikrinimas
Patikrinkite, ar vaiko apsaugos sistema gerai pritvirtinta, pastumdami
ir patraukdami jà skirtingomis kryptimis. Netinkamai pritvirtintos vaiko
apsaugos sistemos gali siûbuoti,
apsisukti, apsiversti ar atitrûkti ir
sukelti sunkius ar mirtinus kûno
suþalojimus.

2GHA3300L

1. Perveskite vaiko apsaugos sistemos
laikomàjá dirþà per sëdynës atloðà.
Automobiliuose su reguliuojama
galvos atrama perveskite laikomàjá
dirþà tarp atramos strypø, jei galvos
atramø nëra - perveskite laikomàjá
dirþà per sëdynës atloðo virðø.
2. Prisekite laikomojo dirþo kablá prie
kablio laikiklio ant vaiko apsaugos sistemos ir átempkite dirþà, kad vaiko
sëdynë tvirtai laikytøsi.

ÁSPËJIMAS -Laikomasis
dirþas
Niekada netvirtinkite daugiau nei
vienos vaiko apsaugos sistemos
prie vieno laikomojo dirþo arba prie
vieno apatinio tvirtinimo átaiso. Nuo
didesnio keliø sëdyniø svorio laikomasis dirþas gali nutrûkti ar tvirtinimo átaisas sugesti, ir vaikas
sunkiai ar mirtinai susiþalos

ÁSPËJIMAS
-Vaiko sëdynës tvirtinimo
átaisas
• Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimo átaisai gali iðlaikyti tik toká
svorá, koká perduoda tinkamai
pritvirtinta vaiko apsaugos sistema. Jø jokiu bûdu negalima
naudoti suaugusiø keleiviø saugos dirþø prisegimui arba kitokiø
daiktø ar árangos pritvirtinimui
automobilyje.
• Laikomasis dirþas gali tinkamai
neveikti, jeigu jis bus pritvirtintas
ne prie tam skirto tvirtinimo
átaiso.
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1SAE3090A
C030104APB

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas
su “ISOFIX” sistema ir laikomojo dirþo
tvirtinimo átaisu (jei yra)
ISOFIX - tai standartinis vaikø sëdyniø
tvirtinimo automobilyje bûdas, kuomet
nereikia naudoti suaugusiems skirtø
saugos dirþø. Ði sistema leidþia lengviau
ir greièiau pritvirtinti vaiko sëdynæ saugioje ir jai tinkamoje vietoje.
ISOFIX sëdynæ galima pritvirtinti tik tais
atvejais, jeigu ji tinka tam automobiliui
pagal ECE-R44 reikalavimus.
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OPB039034

OPB039035

ISOFIX kortelës yra abiejø galiniø kraðtiniø sëdyniø ðonø apaèioje. Ðiose kortelëse parodyta, kurioje automobilio
vietoje árengti vaikø apsaugos sistemø
apatiniai tvirtinimo átaisai.

Abiejuose galinës sëdynës ðonuose tarp
pagalvës ir atloðo rasite porà ISOFIX tvirtinimo taðkø, o virðutinio laikomojo dirþo
tvirtinimo átaisà - ant grindø uþ galiniø
sëdyniø. Tvirtinant sëdynæ, jà reikia
ákabinti á tvirtinimo átaisus taip, kad
girdëtøsi spragtelëjimas (patikrinkite jà
patraukdami!) ir pritvirtinti virðutiniu
laikomuoju dirþu prie atitinkamo tvirtinimo átaiso ant grindø uþ galiniø sëdyniø.
Vaiko sëdynæ reikia pritvirtinti ir ja naudotis taip, kaip nurodyta ISOFIX sëdynës
tvirtinimo vadove.
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ÁSPËJIMAS
Kai vaiko apsaugos sistema tvirtinama ant galinës sëdynës naudojant “ISOFIX” sistemà, visø nenaudojamø galinës sëdynës saugos
dirþø metaliniai lieþuvëliai ar
plokðtelës turi bûti ákiðti á dirþø
sagtis, o dirþø juostos turi bûti
átemptos uþ vaiko apsaugos sistemos, kad vaikas negalëtø ásitverti
uþ laisvai kabanèiø saugos dirþø.
Vaikas gali pasiimti neuþsegtà
metaliná saugos dirþo lieþuvëlá ar
plokðtelæ ir þaisdamas uþspringti
arba kitaip sunkiai ar mirtinai
susiþaloti.

Vaiko apsaugos sėdynės pritvirtinimas
1. Kad vaiko apsaugos sëdynë uþsifiksuotø ISOFIX tvirtinimo átaise, ákiðkite
vaiko apsaugos sëdynës lieþuvëlá á
ISOFIX tvirtinimo átaisà. Turite iðgirsti
“spragtelëjimà”.

ATSARGIAI
Saugokite, kad tvirtinant vaiko
apsaugos sistemà, ISOFIX sëdynës
kabliai ar ISOFIX tvirtinimo átaisas
nesuplëðytø ar neprispaustø galinës
sëdynës saugos dirþo juostos.
2. Prisekite laikomojo dirþo kablá prie
kablio laikiklio ant vaiko apsaugos sistemos ir átempkite dirþà, kad vaiko
sëdynë tvirtai laikytøsi. (Þiûrëkite
ankstesniame puslapyje.)

ÁSPËJIMAS

(Tæsinys)
Smûgio metu vaiko apsaugos sistemos ISOFIX rankenëlës gali jos
saugiai neiðlaikyti ant vidurinës
galinës sëdynës ir sukelti sunkø
ar mirtinà kûno suþalojimà.
• Prie vieno apatinio tvirtinimo
átaiso tvirtinkite ne daugiau kaip
vienà vaiko apsaugos sistemà.
Tvirtinimo átaisai ar laikomasis
dirþas gali neiðlaikyti didesnio
svorio ir sukelti sunkø ar mirtinà
kûno suþalojimà.
• ISOFIX ar ISOFIX atitinkanèià
vaiko
apsaugos
sistemà
tvirtinkite tik jai skirtose vietose,
parodytose paveikslëlyje.
• Visada
vadovaukitës
vaiko
apsaugos sistemos gamintojo
nurodymais.

• Prie ISOFIX tvirtinimo átaisø
netvirtinkite ant vidurinës galinës
sëdynës padëtos vaiko apsaugos
sistemos. ISOFIX tvirtinimo átaisai
skirti tik ðoninëms galinëms
sëdynëms. Nemëginkite prie
ISOFIX tvirtinimo átaisø prisegti
ant galinës vidurinës sëdynës
padëtos vaiko apsaugos sistemos.
(Tæsinys)
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C030106APB

Vaiko apsaugos sistemos tinkamumas automobilyje árengtoms ISOFIX padëtims - Europai
ISOFIX padëtys automobilyje
Svorio grupë

Dydþio klasë

Neðiojamas
krepðys

F

0 : iki 10 kg

0+ : iki 13kg

I : nuo 9 iki 18 kg

Tvirtinimo elementas

Priekinë keleivio
sëdynë

ISO/L1

-

G

ISO/L2

-

E

ISO/R1

-

E

ISO/R1

-

X

Galinë vidurinë
sëdynë

X

-

X

X

-

IUF

IUF

-

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

-

IUF = Tinka ISOFIX á prieká atgræþtoms universalioms vaiko apsaugos sistemoms, aprobuotoms ðiai svorio grupei.
IL1 = Tinka Fair G0/1 ir konkretiems automobiliams skirtoms ISOFIX vaikų apsaugos
sistemoms. (Patvirtinimo Nr. E4 R44-04443718)
X = ISOFIX elementø padëtis netinka ISOFIX vaiko apsaugos sistemoms ðiai svorio grupei
ir(arba) ðiai dydþio klasei.
* ISO/R2 ir ISO/R3 galima árengti tik iki galo atgal atstumtoje keleivio sëdynëje.
* ISOFIX vaiko apsaugos sistemø dydþio klasës ir tvirtinimo elementai
A - ISO/F3: Didþiausio ilgio á prieká atgræþta vaikðèioti pradedanèio kûdikio apsaugos sistema
(ilgis 720mm)
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Galinë ðoninë sëdynë Galinë ðoninë sëdynë
(Vairuotojo pusëje)
(Keleivio pusëje)

B - ISO/F2: Maþesnio ilgio á prieká atgræþta vaikðèioti pradedanèio kûdikio apsaugos sistema
(ilgis 650mm)
B1 - ISO/F2X: Maþesnio ilgio patobulinta pagal nugaros formà iðlenkta á prieká atgræþta
vaikðèioti pradedanèio kûdikio apsaugos sistema (ilgis 650mm)
C - ISO/R3: Natûralaus dydþio atgal atgræþta vaikðèioti pradedanèio kûdikio apsaugos
sistema
D - ISO/R2: Maþesnio dydþio atgal atgræþta vaikðèiojanèio kûdikio apsaugos
sistema
E - ISO/R1: Kûdikio dydþio atgal atgræþta apsaugos sistema
F - ISO/L1: Kairës pusës á ðonà atgræþta vaiko apsaugos sistema (neðiojamas lopðys)
G - ISO/L2: Deðinës pusës á ðonà atgræþta vaiko apsaugos sistema (neðiojamas lopðys)

PB eng 3_lit_PB eng 3_lit.qxd 7.11.2012 21:29 Page 33

Jūsų automobilio saugos sistema

Rekomenduojamos vaikų apsaugos priemonės – Europai
Svorio grupė

0-1 grupė
(0-18 kg)

1 grupė
(9 - 18 kg)

Pavadinimas

Gamintojas

Tvirtinimo būdas

ECE-R44
Patvirtinimo Nr.

FAIR G0/1 S

Fair S.r.l

Atgręžta į galą su konkretiems automobiliams
skirta C tipo ISOFIX vaikų apsaugos sistema

E4 04443718

“Baby-Safe Plus” su
ISOFIX adapteriu

Britax

Atgręžta į galą su ISOFIX tvirtinimo įrenginiu

E1 04301146

FAIR G0/1 S

Fair S.r.l

Atgręžta į priekį konkretiems automobiliams
skirta C tipo ISOFIX vaikų apsaugos sistema

E4 04443718

“Römer Duo Plus”

Britax

Atgręžta į priekį su ISOFIX ir viršutiniu diržu

E1 04301133

Vaikų apsaugos priemonių gamintojų informacija
FAIR S.r.l
http://www.fairbimbofix.com
Britax
http://www.britax.com
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ORO PAGALVË - PAPILDOMA APSAUGOS SISTEMA (JEI YRA)
C040000AUN

(1) Vairuotojo oro pagalvë*
(2) Keleivio oro pagalvë*
(3) Ðoninio smûgio oro pagalvë*
(4) Oro pagalvë-uþuolaida*
* : jei yra

ÁSPËJIMAS
Netgi jei automobilyje yra oro
pagalvës, jûs ir jûsø keleiviai
visuomet turite uþsisegti saugos
dirþus, kad susidûrimo ar apsivertimo metu bûtø kuo maþesnë suþalojimø rizika.

* Oro pagalvës automobilyje gali bûti iðdëstytos kitaip, nei parodyta paveikslëlyje.
OPB039036
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C040900APB

Kaip veikia oro pagalvës sistema
• Oro pagalvës veikia (iðsiskleidþia, jei
reikia) tik tuomet, kai uþdegimo jungiklis yra ON arba START padëtyje.
• Stipraus priekinio ar ðoninio smûgio
(tik jei yra ðoninës oro pagalvës arba
oro pagalvës-uþuolaidos) metu oro
pagalvës ið karto iðsiskleidþia, kad
apsaugotø keleivius nuo stipraus kûno
suþalojimo.
• Greitis, per kurá iðsiskleidþia oro
pagalvë, nëra nustatytas.
Paprastai oro pagalvës iðsiskleidþia
priklausomai nuo smûgio stiprumo ir
jo krypties. Nuo ðiø dviejø veiksniø
priklauso jutiklio sukuriamas elektroninis iðsiskleidimo signalas.
• Oro pagalvës iðsiskleidimà lemia visa
eilë veiksniø, tokiø kaip automobilio
greitis, smûgio kampas ir automobilio
ar kito objekto, á kurá atsitrenkia jûsø
automobilis, tankis ir kietumas. Taèiau
gali bûti ir kiti, èia neiðvardinti veiksniai.
• Priekinës oro pagalvës iðsiskleidþia ir
subliûkðta ið karto.

Avarijos metu jûs praktiðkai nespësite
pamatyti
iðsiskleidþianèiø
oro
pagalviø. Didesnë tikimybë, kad po
smûgio jûs tiesiog pamatysite ið savo
vietos nukarusias subliuðkusias oro
pagalves.
• Kad apsaugotø stipraus smûgio metu,
oro pagalvës turi greitai iðsiskleisti. Oro
pagalvës iðsiskleidimà lemia labai
trumpas smûgio laikas ir bûtinybë, kad
oro pagalvë atsidurtø tarp keleivio ir
automobilio konstrukcinio elemento
anksèiau, nei keleivis atsitrenks á tà elementà. Oro pagalvës iðsiskleidimo
laikas sumaþina sunkaus ar mirtino
kûno suþalojimo rizikà stipraus smûgio
metu, taigi iðsiskleidimas yra svarbus
oro pagalvës konstrukcijos elementas.
Taèiau iðsiskleidusi oro pagalvë gali ir
suþaloti - nubrozdinti veidà, sutrenkti
minkðtuosius audinius ar sulauþyti
kaulus - kadangi dël trumpo laiko
pagalvë iðsiskleidþia su didele jëga.
• Kai kuriais atvejais vairo oro
pagalvë gali ir mirtinai suþaloti, ypaè
jei vairuotojas sëdi labai arti
vairaraèio.

ÁSPËJIMAS
• Kad susidûrimo metu vairuotojo
sunkiai ar mirtinai nesuþalotø
iðsiskleidusi oro pagalvë, jis turi
sëdëti kuo toliau nuo vaire
sumontuotos oro pagalvës (bent
250 mm atstumu). Priekyje sëdintis keleivis turi atstumti savo
sëdynæ kiek ámanoma atgal ir
sëdëti atsirëmæs á atloðà.
• Susidûrimo metu oro pagalvë
iðsiskleidþia ið karto. Jei keleiviai
sëdi netinkamoje pozoje, juos
gali suþaloti pagalvës iðsiskleidimo jëga.
• Iðsiskleidþianti oro pagalvë gali
subraiþyti veidà ar kûnà, galimi
ápjovimai stiklo ðukëmis ar
nudeginimai.
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C040902APB

Triukðmas ir dûmai
Iðsiskleisdamos oro pagalvës sukelia
didelá triukðmà, o automobilio salone
pasklinda dûmai ir smulkûs milteliai. Taip
atsitinka dël oro pagalvës pripûtiklio
uþsidegimo ir tai yra normalu.
Iðsiskleidus oro pagalvei jums gali bûti
sunku kvëpuoti dël oro pagalvës ir saugos dirþo spaudimo á krûtinæ, o taip pat
dël pasklidusiø dûmø ir milteliø. Po
smûgio kuo greièiau atidarykite duris
ir(arba) langus, kad bûtø lengviau
kvëpuoti ir iðeitø dûmai.
Nors dûmai ir milteliai nëra nuodingi, jie
gali dirginti odà (akis, nosá, gerklæ ir kt.).
Jei taip atsitiktø, nedelsiant nuplaukite
sudirgintas vietas ðaltu vandeniu, o jei
simptomai nepraeis - kreipkitës á gydytojà.
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ÁSPËJIMAS
Iðsiskleidus oro pagalvei, kitos jos
dalys vaire ir(arba) prietaisø skydelyje ir(arba) abiejø stogo rëmo
iðilginiø virð priekiniø ir galiniø durø
yra labai karðtos. Kad nesusiþalotumëte, nelieskite oro pagalvës sistemos vidiniø daliø tik kà iðsiskleidus pagalvei.
1JBH3051
C040903AEN

Netvirtinkite vaiko apsaugos sistemos
ant priekinës keleivio sëdynës.
Netvirtinkite atgal atgræþtos vaiko apsaugos sistemos ant priekinës keleivio
sëdynës. Iðsiskleidusi oro pagalvë gali
smarkiai trenkti á atgal atgræþtà vaiko
apsaugos sistemà ir sunkiai ar mirtinai
suþaloti vaikà.
Taip pat netvirtinkite á prieká atgræþtos
vaiko apsaugos sistemos ant priekinës
keleivio sëdynës. Iðsiskleidusi priekinë
keleivio oro pagalvë gali sunkiai ar mirtinai suþaloti vaikà.
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C040100APB

ÁSPËJIMAS
• Labai pavojinga! Nedëkite atgal
atgræþtos vaiko apsaugos sistemos ant sëdynës, apsaugotos
prieðais jà ádëta oro pagalve.
• Netvirtinkite vaiko apsaugos sistemos ant priekinës keleivio
sëdynës. Iðsiskleidusi priekinë
keleivio oro pagalvë gali sunkiai
ar mirtinai suþaloti vaikà.
• Kai vaikai sodinami ant galiniø
ðoniniø sëdyniø, prie kuriø yra
ðoninës oro pagalvës ir(arba) oro
pagalvës - uþuolaidos, vaiko
apsaugos sistemà dëkite kuo
toliau nuo durø ir saugiai jà
pritvirtinkite.
Iðsiskleidusi ðoninë oro pagalvë
ir(arba) oro pagalvë - uþuolaida
gali sunkiai ar mirtinai suþaloti
vaikà ar kûdiká.

Papildomos apsaugos sistemos
(SRS) elementai ir funkcijos

W7-147
C041000AEN

Oro pagalvës áspëjamoji lemputë
Oro pagalvës áspëjamosios lemputës
prietaisø skydelyje paskirtis - áspëti jus
apie galimà oro pagalvës - papildomos
apsaugos sistemos (SRS) sutrikimà.
Kai uþdegimo jungiklis pasuktas á ON
padëtá, indikacinë lemputë degs apie 6
sekundes, paskui uþges.
Patikrinkite sistemà, jeigu:
• Ájungus degimà lemputë trumpam
neuþsidega.
• Praëjus 6 sekundëms lemputë tebedega.
• Lemputë dega automobiliui vaþiuojant.

Papildomà apsaugos sistemà (SRS)
sudaro ðie elementai:
1. Vairuotojo priekinë oro pagalvë*
2. Keleivio priekinë oro pagalvë*
3. Ðoninio smûgio oro pagalvës*
4. Oro pagalvës - uþuolaidos*
5. Átraukiklio átempiklio mazgai*
6. Oro pagalvës áspëjamoji lemputë*
7. Papildomos apsaugos sistemos
valdymo sistema*
8. Priekinio smûgio jutikliai*
9. Ðoninio smûgio jutikliai*
10. Keleivio priekinës oro pagalvës
iðjungimo (OFF) indikacinë lemputë
(tik priekinës keleivio sëdynës)*
11. Keleivio priekinës oro pagalvës
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF)
jungiklis*
*: jei yra
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Kai uþdegimo jungiklis ájungtas (ON),
papildomos apsaugos sistemos valdymo sistema (SRSCM) nuolat kontroliuoja
visus SRS sistemos elementus ir nustato, ar smûgis yra toks stiprus, kad
reikëtø iðskleisti oro pagalves ar paleisti
saugos dirþø átempiklius.
Pasukus uþdegimo jungiklá á ON padëtá,
SRS oro pagalvës áspëjamoji lemputë
ant prietaisø skydelio degs apie 6 sekundes, o po to turëtø uþgesti.
Jei atsiranda viena ið toliau iðvardintø
aplinkybiø, tai reiðkia papildomos apsaugos sistemos gedimà. Kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad nedelsiant patikrintø oro pagalviø sistemà.
• Ájungus degimà lemputë trumpam
neuþsidega.
• Praëjus 6 sekundëms lemputë tebedega.
• Lemputë dega automobiliui vaþiuojant.
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Vairuotojo priekinë oro pagalvë (1)

Vairuotojo priekinë oro pagalvë (2)

B240B01L

B240B02L

Oro pagalvës yra vairo viduryje ir virð
pirðtiniø dëtuvës panelyje prieðais priekinæ keleivio sëdynæ. Kai SRSCM nustato, kad smûgis á automobilio prieká yra
pakankamai stiprus, oro pagalvës
automatiðkai iðskleidþiamos.

Nuo besiskleidþianèiø pagalviø slëgio
prasiveria plyðys dangtelyje. Atsidarius
dangteliams, oro pagalvës pilnai
iðsiskleidþia.
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Vairuotojo priekinë oro pagalvë (3)

Keleivio priekinë oro pagalvë

ÁSPËJIMAS

B240B03L

Pilnai iðsiskleidusi oro pagalvë, kartu su
tinkamai uþsegtu saugos dirþu, sulëtina
vairuotojo ar keleivio judesá pirmyn, tuo
paèiu sumaþindami galvos ar krûtinës
suþalojimo rizikà.
Iðsiskleidusi oro pagalvë ið karto subliûkðta, kad vairuotojas galëtø matyti,
kas vyksta priekyje ir vairuoti ar kitaip
valdyti automobilá.

B240B05L

ÁSPËJIMAS
• Nemontuokite, neklijuokite ir
nedëkite jokiø priedø (gërimø
laikiklio, kaseèiø dëklo, lipdukø ir
kt.) ant priekinio panelio virð pirðtiniø dëtuvës automobiliuose su
oro pagalvëmis. Tokius daiktus
iðsiskleidþianti oro pagalvë gali
lengvai nusviesti ir jie gali jus
suþaloti.
• Netvirtinkite skysto oro gaiviklio
buteliuko arti prietaisø skydelio
ar ant jo.
Iðsiskleidþianti oro pagalvë gali já
lengvai nusviesti ir jus suþaloti.

• Iðsiskleidus oro pagalvei gali
pasigirsti stiprus garsas, o automobilyje
pasklisti
smulkios
dulkës.
Tai yra normalu ir
nepavojinga - milteliai apsaugo,
kad oro pagalvë nesuliptø. Kai
kuriems asmenims pasklidusios
dulkës gali suerzinti odà ar akis
bei sukelti astmos priepuolá. Po
avarijos, kurios metu iðsiskleidë
oro pagalvë, nusiplaukite neuþdengtas odos vietas drungnu
vandeniu su muilu.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Papildoma apsaugos sistema
(SRS) veiks tik tuomet, kai
uþdegimo jungiklis pasuktas á ON
padëtá. Jei pasukus uþdegimo
jungiklá á ON padëtá SRS oro
pagalvës áspëjamoji lemputë
neuþsidega arba uþsidegusi po 6
sekundþiø neuþgæsta arba, uþvedus variklá, visà laikà dega, SRS
tinkamai neveikia. Jei taip atsitiktø, nedelsdami nuveþkite automobilá
ágaliotajam
HYUNDAI
atstovui, kad patikrintø.
• Prieð keisdami saugiklius ar
atjungdami
akumuliatoriø,
pasukite uþdegimo jungiklá á
LOCK padëtá ir iðimkite uþdegimo
raktelá. Niekada nekeiskite oro
pagalviø saugikliø kai uþdegimo
jungiklis yra ON padëtyje. Jei
nesilaikysite ðio áspëjimo, SRS
oro pagalvës áspëjimo lemputë
uþsidegs.

Vairuotojo priekinë oro pagalvë

Keleivio priekinë oro pagalvë

OPB039038
C040400APB

Vairuotojo ir keleivio priekinë oro
pagalvë (jei yra)
Jûsø automobilyje yra papildoma apsaugos sistema (oro pagalvës). Þodþiai “AIR
BAG” (oro pagalvë), áspausti ant oro
pagalvës dangtelio ant vairo ir ant
priekinio panelio virð pirðtiniø dëtuvës
prieðais keleivio sëdynæ, reiðkia, kad
automobilyje yra ði sistema.
SRS sudaro oro pagalvës, sumontuotos
po dangteliais ant vairo ir ant priekinio
panelio virð pirðtiniø dëtuvës prieðais
keleivio sëdynæ.
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OPB039039

SRS paskirtis - suteikti automobilio
vairuotojui ir priekyje sëdinèiam keleiviui
papildomà apsaugà ðalia saugos dirþø
pakankamai stipraus priekinio smûgio
metu.
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ÁSPËJIMAS
Visuomet naudokite saugos dirþus
ir vaikø apsaugos sistemas kiekvienos kelionës metu, kiekvienà kartà, visi! Oro pagalvës
akimirksniu iðsiskleidþia su didele
jëga. Saugos dirþais prisisegæ
keleiviai sëdi teisingai, kad gautø
didþiausià oro pagalvës teikiamà
apsaugà. Net su oro pagalvëmis
netinkamai prisisegæ ar visai neprisisegæ keleiviai gali sunkiai
susiþaloti iðsiskleidus oro pagalvei.
Visuomet laikykitës ðiame vadove
pateiktø áspëjimø dël saugos dirþø,
oro pagalviø ir keleiviø sëdyniø.
Kad sunkaus ar mirtino suþalojimo
tikimybë bûtø kuo maþesnë, o
apsaugos sistema veiktø kuo efektyviau:
• Niekada nesodinkite vaiko su
vaiko sëdyne ar ant sëdynës
paaukðtinimo priekinëje sëdynëje.
• Visuomet prisekite vaikus galinëje sëdynëje. Tai saugiausiai vieta
veþti bet kokio amþiaus vaikus.
• Priekinës ir ðoninës oro pagalvës
gali suþaloti neteisingai priekinëse
sëdynëse
sëdinèius
keleivius.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Pastumkite sëdynæ kiek ámanoma
atgal, kuo toliau nuo priekiniø oro
pagalviø, bet tokiu atstumu, kad
galëtumëte gerai valdyti automobilá.
• Stenkitës, kad jûs ir keleiviai
nesëdëtumët labai arti oro
pagalviø ar be reikalo prie jø
nesilenktumëte. Iðsiskleidþianèios oro pagalvës gali sunkiai
suþaloti
neteisingai
sëdintá
vairuotojà ir keleivius.
• Nesiremkite á duris ar centrinæ
konsolæ - visuomet sëdëkite tiesiai.
• Neveþkite keleivio priekinëje
sëdynëje, jei dega indikacinë
lemputë, rodanti, kad priekinë
keleivio oro pagalvë yra iðjungta,
nes vidutinio ar stipraus priekinio
smûgio metu oro pagalvë neiðsiskleis. (jei yra)
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Nedëkite jokiø daiktø ðalia ar ant
oro pagalviø dangteliø ant vairo,
prietaisø skydelio ir virð pirðtiniø
dëtuvës ant priekinio panelio, nes
tokie daiktai gali jus suþaloti, jei
automobilis patirs pakankamai
stiprø
smûgá,
nuo
kurio
iðsiskleistø oro pagalvës.
• Nelieskite ir neatjunginëkite SRS
laidø ir kitø papildomos apsaugos sistemos elementø. Netikëtai
iðsiskleidus oro pagalvei, ar sugadinæ
SRS
sistemà
galite
susiþaloti.
• Jei automobiliui vaþiuojant dega
SRS oro pagalvës áspëjamoji lemputë, kreipkitës á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad kuo skubiau patikrintø oro pagalviø sistemà.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Oro pagalvës veikia tik vienà
kartà. Jei oro pagalvë iðsiskleidë,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad nedelsiant jà
pakeistø nauja.
• SRS iðskleis oro pagalves tik tuo
atveju, jei smûgis bus pakankamai stiprus, o smûgio kampas maþesnis nei 30° nuo priekinës
iðilginës automobilio aðies. Be
to, oro pagalvës iðsiskleis tik
vienà kartà. Visuomet reikia prisisegti saugos dirþus.
• Priekinës oro pagalvës neturi
iðsiskleisti ðoninio smûgio metu,
smûgio á galà metu ir automobiiui apsivertus. Be to, priekinës
oro pagalvës neiðsiskleis, jei
priekinis smûgis bus silpnesnis
uþ oro pagalvës iðsiskleidimo
ribà.
(Tæsinys)

Smûgis á galà

OPA037039
Smûgis á ðonà

1JBA3514
Apsivertimas

OEN036104
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(Tæsinys)
• Negalima tvirtinti vaiko apsaugos
sistemos ant priekinës sëdynës.
Avarijos metu iðsiskleidusi oro
pagalvë gali sunkiai ar mirtinai
suþaloti kûdiká ar vaikà.
• 12 metø ir jaunesnius vaikus
reikia sodinti galinëje sëdynëje ir
saugiai
prisegti.
Neleiskite
vaikams
vaþiuoti
priekinëje
keleivio sëdynëje. Jei 12 metø ir
jaunesná vaikà reikia veþti priekinëje sëdynëje, jis/ji turi bûti tinkamai prisegtas saugos dirþu, o
sëdynë turi bûti atstumta atgal
kiek ámanoma toliau.
• Visø smûgiø metu didþiausià
apsaugà visiems keleiviams,
áskaitant vairuotojà, suteikia
uþsegti saugos dirþai, nepriklausomai nuo to, ar keleivio vietoje
yra oro pagalvë, kuri sumaþina
sunkaus ar mirtino suþalojimo
rizikà avarijos metu. Nesëdëkite
arti ir be reikalo nesilenkite prie
oro pagalvës automobiliui vaþiuojant.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Jei sëdësite neteisingai, avarijos
metu galite sunkiai ar mirtinai
susiþaloti. Visi keleiviai turi sëdëti
tiesiai per vidurá sëdynës,
atsirëmæ á sëdynës atloðà horizontalioje padëtyje, uþsisegæ
saugos dirþus, patogiai iðtiesæ
kojas, pëdomis atsirëmæ á grindis
tol, kol automobilis sustos ir bus
iðtrauktas uþdegimo raktelis.
• Kad apsaugotø smûgio metu,
SRS oro pagalvës turi iðsiskleisti
labai greitai. Jei keleivis pasislenka ið savo padëties dël to, kad
nebuvo prisisegæs saugos dirþo,
oro pagalvë gali didele jëga
trenktis á keleivá ir sunkiai ar mirtinai já suþaloti.

OPB032051

OPB039041

Keleivio priekinës oro pagalvës ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklis
(jei yra)
Jei ant priekinës keleivio sëdynës reikia
pritvirtinti vaiko apsaugos sistemà arba
jeigu priekinëje keleivio sëdynëje niekas
nesëdi, pasukite priekinio keleivio oro
pagalvës ájungimo/iðjungimo mygtukà á
OFF (iðjungta) padëtá. Priekinë keleivio
oro pagalvë neveiks.
Jei iðskirtinëmis aplinkybëmis ant priekinës keleivio sëdynës reikia pritvirtinti
atgal atgræþtà vaiko sëdynæ, iðjunkite
priekinæ keleivio oro pagalvæ, kad
apsaugotumët savo vaikà.

Jei norite, kad priekinė keleivio oro
pagalvė neveiktų arba vėl veiktų:
Kad priekinë keleivio oro pagalvë neveiktø, reikia ákiðti pagrindiná raktà á priekinës
keleivio oro pagalvës ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF) jungiklá ir pasukti já á OFF
padëtá. Uþsidegs indikacinë lemputë,
rodanti, kad priekinë keleivio oro pagalvë
iðjungta (OFF) ir degs tol, kol priekinë
keleivio oro pagalvë bus vël ájungta.
Kad priekinë keleivio oro pagalvë vël
veiktø, reikia ákiðti pagrindiná raktà á priekinës
keleivio
oro
pagalvës
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklá ir
pasukti já á ON padëtá. Indikacinë lemputë, rodanti, kad priekinë keleivio oro
pagalvë iðjungta (OFF), uþges.

C040501APA
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ÁSPËJIMAS
Priekinës
oro
pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklá galima paspausti maþu
kietu daiktu. Visuomet patikrinkite
priekinës
oro
pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklio bûsenà ir keleivio priekinës oro pagalvës iðjungimo (OFF)
indikacinæ lemputæ.

 PASTABA
• Kai priekinės keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo (ON/OFF) jungiklis pasuktas į ON padėtį, priekinė
keleivio oro pagalvė vėl veiks, tad ant
priekinės keleivio sėdynės negalima
tvirtinti vaiko ar kūdikio sėdynės.
• Kai priekinės keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo (ON/OFF) jungiklis pasuktas į OFF padėtį, priekinė
keleivio oro pagalvė neveiks
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Indikacinė lemputė, parodanti, kad
keleivio priekinė oro pagalvė išjungta
(OFF) (jei yra)
Pasukus uþdegimo jungiklá á ON padëtá,
indikacinë lemputë, parodanti, kad
keleivio priekinë oro pagalvë iðjungta
(OFF) dega apie 4 sekundes.
Indikacinë lemputë, parodanti, kad
keleivio priekinë oro pagalvë iðjungta
(OFF), taip pat uþsidega, kai priekinës
keleivio oro pagalvës ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF) jungiklis pasukamas á OFF
padëtá, ir uþgæsta, kai priekinës keleivio
oro
pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF) jungiklis pasukamas á ON
padëtá.

ATSARGIAI
• Jei
keleivio
priekinës
oro
pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklis
tinkamai
neveikia, ant prietaisø skydelio
uþsidegs oro pagalvës áspëjamoji
lemputë.
Priekinës keleivio oro pagalvës
iðjungimo indikacinë lemputë
neuþsidegs, SRS valdymo sistema
vël ájungs priekinæ keleivio oro
pagalvæ, kuri priekinio smûgio
metu iðsiskleis net ir tuo atveju, jei
priekinës keleivio oro pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklis buvo nustatytas á OFF
padëtá.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
Jei taip atsitiktø, nuveþkite automobilá
ágaliotajam
HYUNDAI
atstovui, kad kuo skubiau patikrintø priekinës keleivio oro pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklá, saugos dirþø tempikliø ir
SRS oro pagalviø sistemà.
• Jei uþdegimo jungiklá nustaèius á
ON padëtá SRS oro pagalvës áspëjamoji lemputë neuþsidega arba
jeigu ji dega automobiliui vaþiuojant,
kreipkitës
á
ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad kuo skubiau patikrintø priekinës keleivio
oro pagalvës ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF) jungiklá, saugos dirþø
átempikliø ir SRS oro pagalviø sistemà.
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ÁSPËJIMAS
•Vairuotojas atsako uþ tai, kad
priekinës keleivio oro pagalvës
ájungimo/iðjungimo
(ON/OFF)
jungiklis bûtø tinkamoje padëtyje.
• Iðjunkite priekinæ keleivio oro
pagalvæ tik tuomet, kai uþdegimo
jungiklis yra iðjungtas, nes galite
sugadinti SRS valdymo sistemà.
Taip pat yra pavojus, kad vairuotojo ir(arba) priekinë keleivio
ir(arba) ðoninë oro pagalvë ar oro
pagalvë-uþuolaida nesuveiks ar
netinkamai suveiks avarijos
metu.
• Niekada netvirtinkite atgal atgræþtos vaiko sëdynës ant priekinës
keleivio sëdynës, jei priekinë
keleivio oro pagalvë neiðjungta.
Avarijos metu iðsiskleidusi oro
pagalvë gali sunkiai ar mirtinai
suþaloti kûdiká ar vaikà.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Netvirtinkite vaiko apsaugos sistemos ant priekinës keleivio
sëdynës net ir tuo atveju, jei jûsø
automobilyje yra priekinës keleivio oro pagalvës ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklis. Negalima
tvirtinti vaiko apsaugos sistemos
ant priekinës sëdynës. Vaikai,
kurie yra per dideli sëdëti vaiko
apsaugos sistemoje, visuomet
turi sëdëti galinëje sëdynëje, prisisegæ peties/juosmens saugos
dirþus. Avarijos metu vaikai bus
saugiausi, jeigu jie bus tinkamai
prisegti saugos dirþais galinëje
sëdynëje.
• Kai tik vaiko sëdynës nebereikia
laikyti ant priekinës keleivio
sëdynës, vël ájunkite priekinæ
keleivio oro pagalvæ.

ÁSPËJIMAS
• Priekinë keleivio oro pagalvë yra
daug didesnë uþ vaire esanèià
oro pagalvæ ir iðsiskleidþia su
didesne jëga. Ji gali sunkiai ar
mirtinai suþaloti keleivá, kuris
sëdi netinkamoje padëtyje ir
neprisisegæs
saugos
dirþu.
Priekyje sëdintis keleivis turi
atstumti savo sëdynæ kiek
ámanoma atgal ir sëdëti atsirëmæs
á atloðà.
• Automobiliui vaþiuojant, priekyje
sëdintis keleivis visuomet turi
bûti prisisegæs saugos dirþu net
ir tuo metu, kai automobilis
vaþiuoja stovëjimo aikðtelëje ar á
garaþà.
(Tæsinys)

3 45

PB eng 3_lit_PB eng 3_lit.qxd 7.11.2012 21:29 Page 46

Jūsų automobilio saugos sistema

(Tæsinys)
• Vairuotojui netikëtai staigiai stabdant, keleiviai pasvirs á prieká. Jei
priekyje sëdintys keleiviai neprisisegæ saugos dirþais, jie
atsidurs tiesiai prieð besiskleidþianèias oro pagalves. Tokioje
situacijoje galimas sunkus ar
mirtinas suþalojimas.
• Neleiskite priekyje sëdinèiam
keleiviui dëti rankø ar kojø ant
prietaisø skydelio ar veidu
glaustis prie prietaisø skydelio.
Iðsiskleidþianti
oro
pagalvë
trenksis á priekyje sëdintá keleivá.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Neleiskite vaikams, vyresniems
ar
sergantiems
þmonëms,
nëðèioms moterims sëdëti priekinëje keleivio sëdynëje. Taip pat
nedëkite vaiko apsaugos sistemos ant priekinës keleivio
sëdynës. Juos gali sunkiai
suþaloti
iðsiskleidþianti
oro
pagalvë.
• Nedëkite daiktø ir neklijuokite lipdukø ant prietaisø skydelio.
Netvirtinkite jokiø priedø ant
priekinio stiklo ir nemontuokite
papildomø veidrodëliø ar kitokiø
priedø ant gamykloje sumontuoto
galinio vaizdo veidrodëlio.
Jie
gali
trukdyti
oro
pagalvei
iðsiskleisti arba lëkdami dideliu
greièiu trenktis á jûsø kûnà ir
sunkiai ar net mirtinai suþaloti.

OPB039042

OED036107
C040600APB

Ðoninë oro pagalvë (jei yra)
Jûsø automobilyje prie abiejø priekiniø
sëdyniø yra ðoninës oro pagalvës. Oro
pagalvës paskirtis - suteikti automobilio
vairuotojui ir(arba) priekyje sëdinèiam
keleiviui papildomà apsaugà ðalia saugos dirþø.
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Ðoninës oro pagalvës iðsiskleidþia tik
esant tam tikram smûgiui á automobilio
ðonà, priklausomai nuo smûgio stiprumo, kampo, greièio ir smûgio taðko.
Ðoninës oro pagalvës iðsiskleis ne visø
ðoniniø smûgiø metu.

ÁSPËJIMAS
• Ðoninio smûgio saugos oro
pagalvës papildo vairuotojo ir
keleivio saugos dirþø sistemà, o
ne pakeièia jà. Taigi, automobiliui
vaþiuojant,
visuomet
reikia
uþsisegti saugos dirþus. Oro
pagalvës iðsiskleidþia tik tam
tikromis smûgio á ðonà sàlygomis, kai smûgis yra pakankamai stiprus ir kelia keleiviø
suþalojimo pavojø.
• Ðoninio smûgio saugos oro
pagalvës apsaugos geriausiai
apsaugos ir iðsiskleisdamos
nesuþalos keleiviø, jeigu abu
priekyje sëdintys þmonës sëdës
tiesiai su tinkamai uþsegtais saugos dirþais. Vairuotojo rankos turi
bûti ant vairo ties 9 ir 3 val. pagal
laikrodþio ciferblatà. Keleivio
rankos ir plaðtakos turi bûti
sterblëje.
• Ant keleivio sëdynës nedëkite
papildomø sëdyniø apmuðalø,
antklodþiø ar ðildytuvø, nes jie
gali trukdyti ðoninëms oro
pagalvëms iðsiskleisti.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Nemontuokite jokiø priedø ant ar
ðalia ðoninës oro pagalvës.
• Nedëkite jokiø daiktø ten, kur yra
oro pagalvës, arba tarp savæs ir
oro pagalvës.
• Nedëkite jokiø daiktø (skëèio,
krepðio ir pan.) tarp priekiniø
durø ir priekinës sëdynës. Tokius
daiktus
iðsiskleidþianti
oro
pagalvë gali lengvai nusviesti ir
jie gali jus suþaloti.
• Kad ðoninë oro pagalvë netikëtai
neiðsiskleistø ir nesuþalotø,
saugokitës, kad nesutrenktumët
ðoninio smûgio jutiklio, kai
uþdegimo jungiklis ájungtas.
• Jei paþeista sëdynë ar sëdynës
uþdangalas, nuveþkite automobilá
patikrinti ágaliotajam HYUNDAI
atstovui. Informuokite juos, kad
jûsø automobilyje yra ðoninio
smûgio saugos oro pagalvës.
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Oro pagalvës - uþuolaidos iðsiskleidþia
tik esant tam tikram smûgiui á automobilio ðonà, priklausomai nuo susidûrimo
stiprumo, kampo, greièio ir smûgio. Oro
pagalvës - uþuolaidos iðsiskleis ne visø
ðoniniø smûgiø metu, neiðsiskleis esant
smûgiui á prieká ar á galà, o taip pat automobiliui verèiantis.
OPB039024

OUN026090
C040700APB

Oro pagalvë - uþuolaida (jei yra)
Oro pagalvës - uþuolaidos árengtos ant
abiejø stogo rëmo iðilginiø virð priekiniø
ir galiniø durø.
Jø paskirtis - apsaugoti priekinëse
sëdynëse ir ðoninëse galinëse sëdynëse
sëdinèiø þmoniø galvas tam tikrø smûgiø
á automobilio ðonà metu.
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ÁSPËJIMAS
• Kad ðoninio smûgio saugos oro
pagalvës ir oro pagalvës - uþuolaidos teiktø geriausià apsaugà,
priekinëse sëdynëse ir galinëse
ðoninëse sëdynëse vaþiuojantys
keleiviai turi sëdëti tiesiai ir bûti
prisisegæ saugos dirþais. Ypaè
svarbu, kad vaikai sëdëtø vaikø
apsaugos sistemose ant galinës
sëdynës.
• Jei vaikai sodinami ant galiniø
ðoniniø sëdyniø, jie turi bûti tinkamoje vaikø apsaugos sistemoje. Patikrinkite, kad vaiko
apsaugos sistema bûtø kuo toliau
nuo durø ir gerai jà pritvirtinkite.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Neleiskite keleiviams galva ar
kûnu remtis á duris, laikyti rankø
ant durø, kiðti jas per langus ar
dëti daiktus tarp durø ir keleivio,
kai jie sëdi sëdynëse, prie kuriø
yra ðoninës oro pagalvës ar oro
pagalvës - uþuolaidos.
• Nebandykite atidarinëti ar remontuoti ðoninës oro pagalvës elementø. Tai turi atlikti ágaliotasis
HYUNDAI atstovas.
Jei nesilaikysite ðiø nurodymø,
avarijos metu galimos sunkios ar
mirtinos traumos.
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C040800APA

Kodël mano oro pagalvë neiðsiskleidë susidûrimo metu?
(Oro pagalvës iðsiskleidimo ir
neiðsiskleidimo sàlygos)
Gali bûti daugybë ávairiø avarijø, kuriø
metu oro pagalvës iðsiskleidimas ir
papildoma apsauga nëra numatyta.
Tai smûgiai á galà, antrojo ir treèiojo
automobilio susidûrimas daugybiniø
avarijø metu, o taip pat smûgiai,
vaþiuojant nedideliu greièiu. Kitaip
tariant,
nenustebkite,
kad
oro
pagalvës neiðsiskleidë, nors automobilis sugadintas, o kartais - ir nepataisomai.
1

2

3

OPB032044/OPB032046

Oro pagalviø susidûrimo jutikliai
(1) Papildomos apsaugos sistemos oro
pagalvës valdymo modulis*
(2) Priekinio smûgio jutiklis*

(3) Priekinio smûgio jutiklis*
* : jei yra
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ÁSPËJIMAS
• Saugokite tas vietas, kur yra oro
pagalviø jutikliai, nuo smûgiø.
Oro pagalvë gali netikëtai
iðsiskleisti ir sunkiai ar mirtinai
suþaloti.
• Jei jutikliø vieta ar kampas
pakeièiami, oro pagalvës gali
iðsiskleisti, kai nereikia, arba
neiðsiskleisti, kai reikia, ir sunkiai
ar mirtinai suþaloti.
Nebandykite taisyti ar tvarkyti oro
pagalviø jutikliø. Atiduokite automobilá patikrinti ir remontuoti
ágaliotajam HYUNDAI atstovui.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Jei jutikliø padëties kampas
pasikeièia dël priekinio buferio,
këbulo ar vidurinio statramsèio,
kur sumontuoti smûgio jutikliai,
deformacijos, gali kilti problemø.
Atiduokite automobilá patikrinti ir
remontuoti ágaliotajam HYUNDAI
atstovui.
• Jûsø automobilis sukonstruotas
taip, kad tam tikrø susidûrimø
metu jis sugertø smûgá ir
iðsiskleistø
oro
pagalvës.
Papildomos buferiø apsaugos ar
buferio
pakeitimas
neoriginaliomis dalimis gali neigiamai
paveikti automobilio gebëjimà
sugerti smûgá ir oro pagalviø
iðsiskleidimà.

OPA037040
C040801APB

Oro pagalvës iðsiskleidimo sàlygos
Priekinės oro pagalvės
Priekinës oro pagalvës sukonstruotos
taip, kad iðsiskleistø priekinio smûgio
metu, priklausomai nuo smûgio stiprumo, greièio ar kampo.
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OSA038120

OUN026090

Šoninės oro pagalvės (jei yra)
Ðoninës oro pagalvës (ðoninio smûgio
ir(arba) oro pagalvës - uþuolaidos)
sukonstruotos taip, kad iðsiskleistø, kai
ðoninio susidûrimo jutikliai nustato
smûgá, priklausomai nuo jo stiprumo,
greièio ar kampo.

Nors priekinës oro pagalvës (vairuotojo
ir priekyje sëdinèio keleivio) sukonstruotos taip, kad iðsiskleistø tik priekinio
smûgio metu, taèiau jos taip pat gali
iðsiskleisti ir kitø susidûrimø metu, jei
priekinio smûgio jutikliai nustato
pakankamo stiprumo smûgá. Ðoninës
oro pagalvës (ðoninio smûgio ir(arba)
oro pagalvës - uþuolaidos) sukonstruotos taip, kad iðsiskleistø tik ðoninio
susidûrimo metu, taèiau jos taip pat gali
iðsiskleisti ir kitø susidûrimø metu, jei
ðoninio
smûgio
jutikliai
nustato
pakankamo stiprumo smûgá.
Jei automobilio vaþiuoklë siûbuoja nuo
kelio nelygumø ar duobëtø keliø, oro
pagalvës
gali
iðsiskleisti.
Remontuojamais keliais ar automobiliø
eismui
nepritaikytais
pavirðiais
vaþiuokite atsargiai, kad neiðsiskleistø
oro pagalvës.

OPA037041
C040802APB

Oro pagalvës neiðsiskleidimo sàlygos
• Jei susidûrimas ávyko vaþiuojant
nedideliu greièiu, oro pagalvës gali
neiðsiskleisti.
Jø iðsiskleidimas
tokiomis sàlygomis nëra numatytas,
kadangi tokiø susidûrimø metu papildoma apsauga ðalia saugos dirþø
neduos teigiamø rezultatø.
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OPA037042

OSA038121

1JBA3521

• Priekinës
oro
pagalvës
neturi
iðsiskleisti smûgio á galà metu, kadangi smûgio jëgos veikiami keleiviai loðiasi atgal. Tokiu atveju iðsiskleidusios
oro pagalvës nesuteiks papildomos
apsaugos.

• Priekinës oro pagalvës gali neiðsiskleisti smûgio á ðonà metu, kadangi
keleiviai juda ðoninio smûgio kryptimi,
tad iðsiskleidusi priekinë oro pagalvë
papildomos apsaugos nesuteiks.
Taèiau ðoninës oro pagalvës ar oro
pagalvës - uþuolaidos, jei tokios yra,
gali iðsiskleisti, priklausomai nuo smûgio stiprumo, automobilio greièio ir
smûgio kampo.

• Automobiliui patyrus smûgá á kampà,
smûgio jëgos veikiami keleiviai gali
pasvirti tokia kryptimi, kur oro
pagalvës
nesuteiks
papildomos
apsaugos, tad smûgio jutikliai gali
neduoti oro pagalvëms signalo
iðsiskleisti.
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OPA037043

1JBA3522

OSA038122

• Daþnai prieð pat smûgá vairuotojai
staigiai stabdo. Staigaus stabdymo
metu automobilio priekinë dalis
nusileidþia ir automobilis palenda po
aukðtesnæ vaþiuoklæ turinèiu automobiliu. Tokioje “palindimo” situacijoje
oro pagalvës gali neiðsiskleisti, kadangi “palindimas” gali þymiai pakeisti
jutikliø aptinkamas lëtëjimo jëgas.

• Oro pagalvës gali neiðsiskleisti automobiliui verèiantis, kadangi iðsiskleidusios oro pagalvës neapsaugos
automobilio keleiviø.
Vis dëlto, jei automobilyje yra ðoninio
smûgio oro pagalvës ir(arba) oro
pagalvës - uþuolaidos, jos gali
iðsiskleisti, kai automobilis apsiverèia
nuo ðoninio smûgio.

• Oro pagalvës gali neiðsiskleisti, jei
automobilis atsitrenkia á daiktà, toká
kaip elektros stulpas ar medis, kuomet
smûgio jëga sukoncentruota viename
taðke, o jutikliai nenustato visos jëgos.
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C041100APB

Papildomos apsaugos sistemos
(SRS) prieþiûra
Ið esmës SRS nereikalinga jokia
prieþiûra, ir joje nëra tokiø daliø, kurias
saugiai galëtumëte pakeisti patys. Jei
neuþsidega SRS oro pagalvës áspëjamoji lemputë arba lemputë dega visà laikà,
nedelsdami veþkite automobilá ágaliotajam HYUNDAI atstovui, kad patikrintø.
Visus SRS remonto darbus, tokius kaip
jos iðëmimas, sumontavimas, taisymas,
ar vairo remontà turi atlikti ágaliotasis
HYUNDAI atstovas.
Netinkamai
elgdamiesi su SRS galite sunkiai
susiþaloti.

3 54

ÁSPËJIMAS
• SRS elementø ir laidø keitimas,
áskaitant visokiø þenkleliø klijavimà ant oro pagalviø dangteliø,
ar këbulo konstrukcijos pakeitimas, gali neigiamai paveikti SRS
sistemos darbà ir sukelti traumas.
• Oro pagalviø dangtelius valykite
tik minkðta sausa ar paprastu
vandeniu
suvilgyta
ðluoste.
Tirpikliai ar valikliai gali neigiamai
paveikti oro pagalviø dangtelius
ir iðskleidimo sistemà.
• Nedëkite jokiø daiktø ðalia ar ant
oro pagalviø dangteliø ant vairo,
prietaisø skydelio ir virð pirðtiniø
dëtuvës ant priekinio panelio, nes
tokie daiktai gali jus suþaloti, jei
automobilis patirs pakankamai
stiprø
smûgá,
nuo
kurio
iðsiskleistø oro pagalvës.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Jei oro pagalvës iðsiskleidþia, jas
turi pakeisti ágaliotasis HYUNDAI
atstovas.
• Nelieskite ir neatjunginëkite SRS
laidø ir kitø papildomos apsaugos sistemos elementø. Netikëtai
iðsiskleidus oro pagalvei, ar sugadinæ SRS sistemà, galite
susiþaloti.
• Jei oro pagalviø sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei
automobilá
reikia
atiduoti
perdirbëjams, reikia imtis tam
tikrø atsargumo priemoniø. Apie
jas þino ágaliotasis HYUNDAI
atstovas ir gali suteikti jums visà
reikiamà informacijà. Nesiimdami
ðiø atsargumo priemoniø ir nesilaikydami nustatytos tvarkos,
rizikuojate susiþaloti.
• Jei jûsø automobilá uþliejo vanduo ir grindø kilimëliai ðlapi,
nebandykite uþvesti variklio;
nutempkite
automobilá
pas
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.
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C041300AUN

Papildomi áspëjimai dël saugos
• Neleiskite
keleiviams
vaþiuoti
bagaþo skyriuje arba ant nulenktos
galinës sëdynës. Visi keleiviai turi
sëdëti tiesiai, atsirëmæ á sëdyniø
atloðus, prisisegæ saugos dirþais, o
kojas laikyti ant grindø.
• Automobiliui vaþiuojant, keleiviams
negalima iðlipti ar keistis vietomis.
Avarijos ar staigaus stabdymo metu
dirþu neprisisegæs keleivis gali bûti
svaidomas
automobilio
viduje,
atsitrenkti á kitus keleivius arba iðkristi
ið automobilio.
• Vienas saugos dirþas skirtas vieno
keleivio apsaugai. Jei vienu saugos
dirþu prisisega daugiau nei vienas
asmuo, susidûrimo metu jie gali sunkiai susiþaloti arba þûti.
• Nekabinkite ir nesekite jokiø priedø
ant saugos dirþø. Nuo prietaisø,
kurie, kaip teigiama, suteikia daugiau
komforto keleiviui arba dël saugos
dirþø vietos pakeitimo, jø teikiama
apsauga gali pablogëti ir padidës
sunkaus kûno suþalojimo tikimybë
avarijos metu.
• Tarp keleivio ir oro pagalvës negalima laikyti kietø ar aðtriø daiktø.
Iðsiskleidus oro pagalvei, ant keliø ar
burnoje esantys aðtrûs daiktai gali
suþaloti.

• Keleiviai neturi liestis prie oro
pagalviø dangteliø. Visi keleiviai turi
sëdëti tiesiai, atsirëmæ á sëdyniø
atloðus, prisisegæ saugos dirþais, o
kojas laikyti ant grindø. Jei keleiviai
sëdi per arti oro pagalviø dangteliø,
juos gali suþaloti besiskleidþianti oro
pagalvë.
• Nedëkite ir netvirtinkite jokiø daiktø
prie oro pagalviø dangteliø. Ant
priekiniø ar ðoniniø oro pagalviø dangteliø pritvirtinti ar ðalia jø padëti daiktai
trukdys oro pagalvei tinkamai
iðsiskleisti.
• Neperdarinëkite priekiniø sëdyniø.
Perdarytos priekinës sëdynës gali
trukdyti papildomos apsaugos sistemos jutikliams ar ðoninëms oro
pagalvëms.
• Nelaikykite daiktø po priekinëmis
sëdynëmis.
Po
priekinëmis
sëdynëmis padëti daiktai gali trukdyti
papildomos apsaugos sistemos jutikliams arba iðvedþiotiems laidams.
• Nelaikykite vaikø ar kûdikiø ant
keliø. Smûgio metu vaikas ar kûdikis
gali bûti sunkiai ar mirtinai suþalotas.
Visi kûdikiai ir vaikai turi bûti saugiai
prisegti atitinkamose vaikø saugos
sëdynëse arba saugos dirþais galinëje
sëdynëje.

ÁSPËJIMAS
• Jei keleiviai sëdi netinkamai, jie
gali atsidurti per arti iðsiskleidusios oro pagalvës, atsitrenkti á
salono detalæ ar iðlëkti ið automobilio ir sunkiai ar mirtinai
susiþaloti.
• Visuomet
sëdëkite
tiesiai
sëdynës viduryje, atsirëmæ á
atloðà vertikalioje padëtyje,
uþsisegæ saugos dirþà, patogiai
iðtiesæ kojas, o pëdomis atsirëmæ
á grindis.

C041400AUN

Papildoma áranga ir pakeitimai
automobilyje su oro pagalvëmis.
Jei pakeisite automobilio rëmà, buferius,
priekio ar ðono metalines detales ar
vaþiuoklës aukðtá, tokie pakeitimai gali
neigiamai paveikti automobilio oro
pagalviø sistemà.
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OPB039049
C041200AHM

Apie oro pagalves áspëjantis
lipdukas
(jei yra)
Apie oro pagalves áspëjantis lipdukas
atkreipia vairuotojo ir keleiviø dëmesá á
oro pagalviø sistemos keliamà rizikà.
Atkreipkite dëmesá, kad ðie vyriausybës
nustatyti áspëjimai labiausiai skirti
vaikams kylanèiai rizikai. Mes taip pat
norime,
kad
þinotumëte
apie
suaugusiems asmenims kylanèià rizikà,
apraðytà ankstesniuose puslapiuose.
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RAKTELIAI
A tipas

ÁSPËJIMAS - Uþdegimo
raktelis

OFD047002-A
OFD047001

B tipas

D010100AFD

Uþsiraðykite savo raktelio numerá
Raktelio numeris yra ant brûkðninio kodo
kortelës, prikabintos prie jûsø automobilio rakteliø komplekto. Jei pamestumëte raktelius, ágaliotasis HYUNDAI
atstovas galëtø lengvai gauti rakteliø
kopijà. Nuimkite brûkðninio kodo kortelæ
ir laikykite jà saugioje vietoje. Taip pat
uþsiraðykite ðá numerá ir laikykite já saugioje ir patogiai pasiekiamoje vietoje, tik
ne automobilyje.

ÁSPËJIMAS

OPB042170
D010200APB

Raktelio funkcijos
• Naudojamas uþvesti variklá
• Naudojamas uþrakinti ir atrakinti duris
(arba pakeliamas galines duris).

4 2

Pavojinga
palikti
vaikus
be
prieþiûros, automobilyje, kuriame
yra raktelis, nors ir neákiðtas á
uþdegimo jungiklá. Vaikai mëgdþioja
suaugusius ir gali ákiðti raktelá á
jungiklá. Su rakteliu vaikai galës atidarinëti langus ir þaisti su valdymo
svirtimis bei rankenëlëmis ir netgi
uþvesti automobilá, o tai gali baigtis
sunkiu kûno suþalojimu ar mirtimi.
Niekada nepalikite raktelio, jei automobilyje paliekate vienus vaikus.

Naudokite tik originalius HYUNDAI
uþdegimo raktelius. Jei naudojamas ne ið oficialiø atstovø ásigytas
raktelis, po uþvedimo uþdegimo
jungiklis gali nepasisukti á ON
padëtá. Tokiu atveju starteris veiks
ir gali sugesti starterio variklis arba
dël per didelës srovës laidai gali
uþsidegti.
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Imobilizavimo sistemos iðjungimas:
Ákiðkite uþdegimo raktelá á rakto plyðá ir
pasukite já á ON padëtá.
Imobilizavimo sistemos ájungimas:
Pasukite uþdegimo raktelá á OFF padëtá.
Imobilizavimo
sistema
ásijungia
automatiðkai. Neturint tikro jûsø automobilio uþvedimo raktelio, variklis neuþsives.
OFD047001-B
D010300APB

Imobilizavimo sistema (jei yra)
Jûsø automobilyje gali bûti elektroninë
variklio imobilizavimo sistema, kuri
sumaþina automobilio nuvarymo rizikà.
Imobilizavimo sistemà sudaro maþas
atsakiklis uþdegimo raktelyje ir elektroniniai prietaisai automobilyje.
Jei yra imobilizavimo sistema, ákiðus
uþdegimo raktelá á uþdegimo jungiklá ir
pasukus já á ON padëtá, sistema patikrina
ir nustato, ar uþdegimo raktelis tikras ar
ne.
Jei raktelis tikras, variklis uþsives.
Jei raktelis netikras, variklis neuþsives.

ÁSPËJIMAS
Saugodami automobilá nuo vagystës,
automobilyje
nepalikite
atsarginiø rakteliø. Imobilizatoriaus
slaptaþodis yra konfidenciali informacija, kurià reikia saugoti.
Nepalikite uþraðyto slaptaþodþio
automobilyje.

 PASTABA
Užvedant variklį, šalia neturėtų būti
kitų raktelių su imobilizatoriais. Kitaip
variklis gali neužsivesti arba užsivedęs
užgesti. Kiekvieną raktą laikykite
atskirai, kad nebūtų sutrikimų užvedant
variklį.

ATSARGIAI
Nelaikykite metaliniø daiktø prie
uþdegimo jungiklio.
Metaliniai daiktai gali blokuoti
atsakiklio signalà ir trukdys uþvesti
variklá.

 PASTABA
Jei reikalingi papildomi rakteliai arba
pametate raktelius, kreipkitės į įgaliotąjį
HYUNDAI atstovą.
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ATSARGIAI
Uþdegimo raktelyje esantis atsakiklis yra svarbi imobilizatoriaus sistemos dalis. Jis veiks ilgai be problemø, jei bus saugomas nuo drëgmës, statinës elektros krûviø ir
nemëtomas. Imobilizatoriaus sistemos veikimas gali sutrikti.

ATSARGIAI
Nekeiskite, nemodifikuokite ir
nereguliuokite imobilizatoriaus sistemos, nes galite jà sugadinti. Ðios
sistemos techninæ prieþiûrà gali
atlikti tik ágaliotasis HYUNDAI atstovas.
Gamintojo garantija negalios, jei
imobilizatoriaus sistema bus keièiama, modifikuojama ar reguliuojama.

4 4
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BERAKTË ATRAKINIMO SISTEMA (JEI YRA)

OPB042171

Beraktës atrakinimo sistemos
funkcijos
D020101APB

Uþrakinti (1)
Visos durys (ir pakeliamos galinës
durys) uþsirakina, jei paspaudþiamas
uþrakinimo mygtukas.
Jei visos durys (ir pakeliamos galinës
durys) uþdarytos, avariniai þibintai mirkteli vienà kartà parodydami, kad durys
uþrakintos.
Taèiau jei kurios nors durys (ir pakeliamos galinës durys) neuþdarytos,
avariniai þibintai neuþsidegs. Jei visos
durys (ir pakeliamos galinës durys)
uþdaromos po to, kai paspaudþiamas
uþrakinimo mygtukas, avariniai þibintai
mirktelës vienà kartà.

D020102APB

D020200APB

Atrakinti (2)
Visos durys (ir pakeliamos galinës
durys) atsirakina, jei paspaudþiamas
atrakinimo mygtukas.
Avariniai þibintai mirkteli du kartus, parodydami, kad visos durys (ir pakeliamos
galinës durys) atrakintos.
Paspaudus ðá mygtukà, durys (ir pakeliamos galinës durys) automatiðkai uþsirakins, jei per 30 sekundþiø
neatidarysite kuriø nors durø.

Atsargumo priemonës naudojant
siøstuvà

D020104APB

Pakeliamø galiniø durø atrakinimas (3)
Pakeliamos galinës durys atrakinamos,
jei paspaudþiamas mygtukas (ilgiau nei
1 sekundæ).
Avariniai þibintai sumirksës du kartus,
parodydami, kad pakeliamos galinës
durys atrakintos.
Paspaudus ðá mygtukà, pakeliamos galinës durys automatiðkai uþsirakins, jei
per 30 sekundþiø jø neatidarysite.
Taip pat, jei durys uþakinamos ir atrakinamos su siøstuvu kai visos durys (ir
pakeliamos galinës durys) uþdarytos, o
pakeliamos galinës durys atidaromos
per 30 sekundþiø ir vël uþdaromos,
pakeliamos galinës durys automatiðkai
uþsirakins. Avariniai þibintai mirkteli
vienà kartà, parodydami, kad pakeliamos galinës durys uþrakintos.

PASTABA
Siųstuvas neveiks, jeigu:
• Uždegimo raktelis yra uždegimo
jungiklyje.
• Esate už veikimo spindulio (apie 10
m) ribos.
• Siųstuvo
maitinimo
elementas
nusilpęs.
• Signalą blokuoja kiti automobiliai ar
daiktai.
• Oras labai šaltas.
• Siųstuvas yra arti radijo bangų šaltinio, tokio kaip radijo stotis ar oro
uostas, kuris gali trukdyti siųstuvo
darbui.
Jei siųstuvas tinkamai neveikia, duris
atidarykite ir uždarykite uždegimo
rakteliu. Jei siųstuvas kelia problemų,
kreipkitės į įgaliotąjį HYUNDAI
atstovą.

ATSARGIAI
Saugokite, kad siøstuvas nesuðlaptø. Jei beraktë atrakinimo sistema
sugedo nuo drëgmës, automobilio
gamintojo garantija negalios.

4 5

PB eng 4-63_lit_PB eng 4-63_lit.qxd 7.11.2012 21:31 Page 6

Jūsų automobilio charakteristikos

ATSARGIAI

ATSARGIAI

Jei uþ atitiktá reikalavimams
atsakinga
institucija
aiðkiai
neaprobuoja pakeitimø ar modifikavimo, vartotojas neturës teisës
naudoti tokios árangos. Jei beraktë
atrakinimo sistema neveikia dël to,
kad buvo pakeista ar modifikuota, o
pakeitimai nebuvo aiðkiai aprobuoti
uþ atitiktá reikalavimams atsakingos
institucijos, automobilio gamintojo
garantija negalios.

OLM042302
D020300APB

Akumuliatoriaus keitimas
Siøstuve yra 3 voltø lièio maitinimo elementas, kurio paprastai uþtenka keliems
metams. Jei reikia pakeisti elementà,
atlikite ðiuos veiksmus:
1. Ákiðkite plonà áranká á plyðelá ir ðvelniai
atlenkite siøstuvo dëþutës dangtelá (1).
2. Pakeiskite senà elementà nauju.
Keisdami elementà, teigiamà poliø
paþymëtà “+” dëkite á virðø, taip, kaip
parodyta paveikslëlyje.
3. Elementà ádëkite taip, kaip iðëmëte.
Jei reikia pakeisti siøstuvà, kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad já perprogramuotø.

4 6

• Beraktës atrakinimo sistemos
siøstuvas veiks ilgai be problemø,
jei saugosite já nuo drëgmës ir
statinës elektros krûviø. Jei
neþinote, kaip naudotis siøstuvu
ar pakeisti maitinimo elementà,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà.
• Jei ádësite netinkamà maitinimo
elementà, siøstuvas gali sugesti.
Naudokite tinkamà maitinimo elementà.
• Nepaþeiskite siøstuvo já numesdami, suðlapindami, palikæ karðtyje
ar saulëkaitoje.
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APSAUGOS NUO VAGYSÈIØ SISTEMA (JEI YRA)
D030100APB

Ájungta signalizacija
Ájungta
signalizacija

Iðjungta
signalizacija

Apsauga
nuo
vagystës

D030000APB

Sistemos paskirtis - apsaugoti nuo
neteisëto patekimo á automobilá. Sistema
veikia trimis etapais: Pirmasis yra “Ájungtos signalizacijos” etapas, antrasis “Signalizacijos nuo vagystës” etapas, o
treèiasis - “Iðjungtos signalizacijos etapas”. Ájungus sistemà, girdisi garsas ir
sumirksi avariniai þibintai.

Pastatykite automobilá ir uþgesinkite
variklá. Ájunkite signalizacijà taip:
1. Iðtraukite uþdegimo raktelá ið uþdegimo jungiklio ir iðlipkite ið automobilio.
2. Patikrinkite, ar visos durys (ir pakeliamos galinës durys) bei variklio
dangtis gerai uþdarytos.
3. Uþrakinkite duris beraktës atrakinimo
sistemos siøstuvu.
Atlikus ðiuos veiksmus, avariniai þibintai
sumirksës vienà kartà, parodydami, kad
signalizacija ájungta.

Neájunkite signalizacijos, kol visi
keleiviai neiðlipo ið automobilio. Jei
signalizacija ájungiama keleiviams dar
neiðlipus ið automobilio, áspëjimo signalà galësite ájungti tik tuomet, kai
iðlips paskutinis keleivis. Jei kurios
nors durys (ar pakeliamos galinës
durys) arba variklio dangtis atidaromas per 30 sekundþiø po signalizacijos ájungimo, signalizacija iðsijungia,
kad áspëjimo signalas neskambëtø be
reikalo.

Jei kurios nors durys (ar pakeliamos galinës durys) arba variklio dangtis
neuþdarytos, avariniai þibintai nesumirksës ir signalizacija nuo vagystës neásijungs. Jei visos durys (ir pakeliamos galinës durys) uþdaromos po to, kai paspaudþiamas uþrakinimo mygtukas,
avariniai þibintai sumirksës vienà kartà.
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D030200APB

D030400APB

Signalizacija nuo vagystës

Iðjungta signalizacija

Signalizacija ásijungs, kai
•Priekinës ar galinës durys bus atidarytos be siøstuvo.
• Galinës pakeliamos durys bus atidarytos be siøstuvo.
• Bus atidarytas variklio dangtis.
Neiðjungus signalizacijos, apie 27
sekundes skambës signalas ir mirksës
avariniai þibintai. Norëdami iðjungti sistemà, atrakinkite duris su siøstuvu.

Sistema bus iðjungta, kai:
• Paspausite atrakinimo mygtukà ant
siøstuvo. Taèiau, jeigu per 30
sekundþiø neatidarysite kuriø nors
durø (ar pakeliamø galiniø durø), sistema vël ásijungs.
• Paspausite uþrakinimo mygtukà ant
siøstuvo, atidaræ duris (ar pakeliamas
galines duris).
Avariniai þibintai sumirksës du kartus,
parodydami, kad sistema iðjungta.

PASTABA - Sistema be

imobilizatoriaus

• Neužvedinėkite variklio, kai signalizacija įjungta. Kai įjungta signalizacija nuo vagystės, automobilio
variklio užvesti negalima.
Jei signalizacija neišjungiama su
siųstuvu, įkiškite raktelį į uždegimo
jungiklį, pasukite uždegimo jungiklį į
ON padėtį ir palaukite 30 sekundžių.
Signalizacija bus išjungta.
• Jei pamestumėte raktelius, kreipkitės
į įgaliotąjį HYUNDAI atstovą.
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PASTABA - Sistema su imobilizatoriumi

• Jei signalizacija neišjungiama su
siųstuvu, įkiškite raktelį į uždegimo
jungiklį
ir
užveskite
variklį.
Signalizacija bus išjungta.
• Jei pamestumėte raktelius, kreipkitės
į įgaliotąjį HYUNDAI atstovą.

ATSARGIAI
Nekeiskite, nemodifikuokite ir
nereguliuokite
imobilizatoriaus
sistemos, nes galite ją sugadinti.
Šios sistemos techninę priežiūrą
gali atlikti tik įgaliotasis “HYUNDAI”
atstovas.
Gamintojo garantija negalios, jei
imobilizatoriaus
sistema
bus
keičiama,
modifikuojama
ar
reguliuojama.
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DURØ UÞRAKTAI

Atrakinti

• Duris taip pat galima uþrakinti ir atrakinti su siøstuvu (jei yra).
• Atrakinus duris, jas galima atidaryti,
patraukus durø rankenà.
• Uþdarydami duris, spustelkite jas
ranka. Patikrinkite, ar durys gerai uþsidarë.

Uþrakinti

PASTABA
OPB049010
D050100APB

Durø uþraktø valdymas ið lauko
• Atrakindami sukite raktelá link automobilio galo, o uþrakindami - link automobilio priekio.
• Jei vairuotojo (ar keleivio) duris uþrakinate/atrakinate rakteliu, automatiðkai
uþsirakins/atsirakins visos automobilio
durys. (jei yra centrinis durø uþraktas)

• Kai oras šaltas ir drėgnas, dėl šalčio
durų užraktai ir mechanizmai gali tinkamai neveikti.
• Jei durys kelis kartus greitai užrakinamos/atrakinamos rakteliu ar durų
užrakinimo jungikliu, kurį laiką sistema gali nustoti veikus, taip
apsaugodama elektros grandinę ir jos
dalis nuo sugadinimo.

OPB049011

Norëdami uþrakinti duris be rakto, paspauskite viduje esantá durø uþrakinimo
mygtukà (1) á “Lock” padëtá ir uþdarykite
duris (2). (jei nëra centrinio durø uþrakto)

PASTABA
Centrinis durų užraktas veikia tik
tuomet, kai uždarytos visos durys ir
pakeliamos galinės durys.

PASTABA
Palikdami automobilį, visuomet ištraukite uždegimo raktelį, įjunkite stovėjimo
stabdį, uždarykite visus langus ir
užrakinkite visas duris.
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• Jei vidinë durø rankenëlë patraukiama, kai uþrakinimo mygtukas yra
uþrakintoje padëtyje, mygtukas atsirakins ir durys atsidarys. (jei yra)
• Vairuotojo (ar keleivio) durø negalima
uþrakinti, jei kurios nors durys (ar
pakeliamos galinës durys) atidarytos.
(jei yra)

Uþrakinti
Atrakinti

 PASTABA
OPB049012

Centrinis durų užraktas veikia tik
tuomet, kai uždarytos visos durys ir
pakeliamos galinės durys.

Durø uþraktø valdymas ið vidaus
D050201APB

Su durø uþrakinimo mygtuku
• Norëdami atrakinti duris, paspauskite
durø uþrakinimo mygtukà (1) á
“Unlock” padëtá. Ant mygtuko matysite
raudonà juostelæ (2).
• Norëdami uþrakinti duris, paspauskite
durø uþrakinimo mygtukà (1) á padëtá
“Lock” (uþrakinta). Jei durys uþsirakina, ant mygtuko nesimatys raudonos
juostelës (2).
• Norëdami atidaryti duris, patraukite
durø rankenëlæ (3) iðorën.
• Paspaudus vairuotojo (ar keleivio)
durø uþrakinimo mygtukà (1) á “Lock”
arba “Unlock” padëtá , visos automobilio durys uþsirakins arba atsirakins.
(jei yra centrinis durø uþraktas)
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ÁSPËJIMAS-Durø uþrakto
gedimas
Jei elektra valdomas durø uþraktas
sugenda jums sëdint automobilyje,
pabandykite iðlipti atlikdami ðiuos
veiksmus:
• Kelis kartus pabandykite atrakinti
duris (elektroniðkai ir ranka), tuo
paèiu traukdami durø rankenà.
• Pabandykite atrakinti kitø durø priekiniø ir galiniø - uþraktus.
• Atidarykite langà ir pabandykite
ið lauko atrakinti duris rakteliu.

ÁSPËJIMAS - Durys
• Automobiliui vaþiuojant, durys
turi bûti gerai uþdarytos ir uþrakintos, kad neávyktø nelaimingas
atsitikimas. Uþrakintos durys
maþiau masins ásilauþëlius automobiliui sustojus ar sulëtinus
greitá.
• Atidarydami duris apsidairykite,
ar ðalia nëra automobiliø, motociklø, dviraèiø ar pësèiøjø.
Atidarydami duris, galite sugadinti ðalia esanèias transporto
priemones ar suþaloti þmones.
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ÁSPËJIMAS -Atrakinti
automobiliai
Paliktas neuþrakintas automobilis
gali masinti vagis arba ásibrovëlius.
Palikdami automobilá, iðtraukite
uþdegimo raktelá, ájunkite stovëjimo
stabdá, uþdarykite visus langus ir
uþrakinkite visas duris.

ÁSPËJIMAS - Be prieþiûros
palikti vaikai
Uþdarytas automobilis gali labai
ákaisti, o jame be prieþiûros palikti
vaikai ar gyvûnai gali mirti ar sunkiai susiþaloti. Be to, vaikai gali
ájungti automobilio prietaisus ir
susiþaloti arba juos gali nuskriausti
á automobilá ásibrovæ asmenys.
Nepalikite automobilyje vienø vaikø
ir gyvûnø.

D050300AHM

Durø atrakinimo sistema su
smûgio jutikliu (jei yra)
Visos durys automatiðkai atsirakina, nuo
smûgio iðsiskleidus oro pagalvëms.
D050400APB

PASTABA
Įgaliotasis HYUNDAI atstovas gali jums
pasiūlyti daugiau automatinio durų
užrakinimo/atrakinimo funkcijų:
• Automatinis
durų
užrakinimas
pradėjus važiuoti
• Automatinis durų atrakinimas, kai
uždegimo raktelis ištraukiamas iš
uždegimo jungiklio
Jei pageidaujate šių funkcijų, kreipkitės
į įgaliotąjį HYUNDAI atstovą.

Durų rakinimo sistema su greičio
jutikliu (jei yra)
Visos durys automatiškai užsirakina, kai
automobilis pasiekia 15 km/val. greitį, ir
automatiškai atsirakina, kai išjungiamas
variklis arba ištraukiamas užvedimo raktas. (jei yra)

ĮSPĖJIMAS - Durys
• Automobiliui važiuojant, durys
turi būti gerai uždarytos ir
užrakintos,
kad
neįvyktų
nelaimingas atsitikimas. Užrakintos durys mažiau masins įsilaužėlius, automobiliui sustojus ar
sulėtinus greitį.
• Atidarydami duris apsidairykite,
ar šalia nėra automobilių, motociklų, dviračių ar pėsčiųjų.
Atidarydami duris, kai prie jų kas
nors artėja, galite sugadinti šalia
esančias transporto priemones
ar sužaloti žmones.
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D050600APB

3. Uþdarykite galines duris.
Norëdami atidaryti galines duris,
patraukite durø rankenëlæ ið lauko pusës
(1).
Kol neatrakinsite galiniø durø uþrakto
vaikams apsaugoti, galinës durys neatsidarys patraukus durø rankenëlæ (2) ið
vidaus, nors durys ir bus atrakintos.

Dvigubo uþrakinimo sistema
(jei yra)
Kai kuriuose automobiliuose yra dvigubo
uþrakinimo sistema. Dvigubo uþrakinimo sistema - tai papildoma automobilio
apsaugos priemonë. Kai ji veikia, durø
negalima atidaryti nei ið vidaus, nei ið
lauko.
Jei norite automobilá uþrakinti naudodami dvigubo uþakinimo funkcijà, duris
reikia uþrakinti rakteliu arba beraktës
atrakinimo
sistemos
siøstuvu.
Automobilis atrakinamas rakteliu arba
siøstuvu.
Jei norite automobilá uþrakinti nenaudodami dvigubo uþakinimo funkcijos, duris
reikia uþrakinti paspaudþiant durø
uþrakinimo mygtukà ir uþdarant duris.

ÁSPËJIMAS
Jei automobilyje kas nors yra,
neuþrakinkite durø raktu ar siøstuvu. Automobilyje esantis keleivis
negalës atsirakinti durø atrakinimo
mygtuku. Pavyzdþiui, uþrakinus
duris siøstuvu, viduje esantis
keleivis be siøstuvo negalës atrakinti durø.
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ÁSPËJIMAS -Galiniø durø
uþraktai
OPB049013
D050500AEN

Galiniø durø uþraktas vaikams
apsaugoti
Uþraktas vaikams apsaugoti neleis
vaikams netyèia atidaryti galiniø durø ið
vidaus. Jei automobilyje yra vaikø, naudokite galiniø durø uþraktà vaikams
apsaugoti.
1. Atidarykite galines duris.
2. Durø iðoriniame kraðte esantá apsauginá uþraktà pastumkite á uþrakinimo
padëtá.
Kai
uþraktas
vaikams
apsaugoti yra uþrakintoje padëtyje,
patraukus durø rankenëlæ (2) ið
vidaus, galinës durys neatsidarys.

Jei vaikai netyèia atidarytø galines
duris automobiliui vaþiuojant, jie
iðkristø ir sunkiai susiþalotø arba
þûtø. Kad vaikai negalëtø atidaryti
galiniø durø ið vidaus, veþdami
vaikus naudokite galiniø durø
apsauginius uþraktus.
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PAKELIAMOS GALINËS DURYS
PASTABA
Kai oras šaltas ir drėgnas, durų užraktai ir mechanizmai gali tinkamai
neveikti dėl šalčio.

ÁSPËJIMAS

OPB049014

Pakeliamos galinës durys atsidaro
kildamos aukðtyn. Atidarydami
pakeliamas
galines
duris
patikrinkite, ar uþ automobilio nëra
daiktø arba þmoniø.

D070100APB

Pakeliamø galiniø durø atidarymas
• Pakeliamos galinës durys uþakinamos
ir atrakinamos pasukus raktelá á “Lock”
arba “Unlock” padëtá. (jei yra)
• Pakeliamos galinës durys uþrakinamos arba atrakinamos, kai visos
durys uþrakinamos arba atrakinamos
rakteliu, siøstuvu arba vairuotojo (arba
keleivio) durø uþrakinimo mygtuku (jei
yra centrinis durø uþraktas)
• Jei pakeliamos galinës durys atrakintos, jas galima atidaryti patraukus
rankenëlæ.

PASTABA
Centrinis durų užraktas veikia tik
tuomet, kai uždarytos visos durys ir
pakeliamos galinės durys.

ATSARGIAI
Prieð
pradëdami
vaþiuoti
patikrinkite, ar gerai uþdarytos
pakeliamos galinës durys. Jø gerai
neuþdaræ, galite sugadinti pakëlimo
cilindrus ir tvirtinimo mechanizmà.

D070200APB

Pakeliamø galiniø durø uþdarymas
Norëdami uþdaryti pakeliamas galines
duris, nuleiskite jas ir stipriai pastumkite.
Patikrinkite, pakeliamos galinës durys
gerai uþsidarë.

ÁSPËJIMAS Iðmetamosios dujos
Jei vaþiuosite neuþdarytomis pakeliamomis galinëmis durimis, á automobilio vidø pateks nuodingos
iðmetamosios dujos, kurios gali
sunkiai
ar
mirtinai
suþaloti
keleivius.
Jei reikia vaþiuoti atviromis pakeliamomis
galinëmis
durimis,
atidarykite visas vëdinimo angas ir
langus, kad á automobilá patektø
daugiau oro.

ÁSPËJIMAS - Bagaþo
skyrius
Bagaþo skyriuje, kuriame nëra saugos dirþø, negalima veþti þmoniø.
Visi keleiviai turi bûti prisisegæ saugos dirþais, kad, ávykus avarijai ar
staigiai stabdant, nesusiþeistø.
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LANGAI
D080000APB

(1) Vairuotojo durø elektra valdomo
lango jungiklis*
(2) Priekiniø keleivio durø elektra valdomo lango jungiklis*
(3) Galiniø durø (kairës pusës) elektra
valdomo lango jungiklis*
(4) Galiniø durø (deðinës pusës) elektra
valdomo lango jungiklis*
(5) Lango atidarymas ir uþdarymas
(6) Automatinis elektra valdomo lango
pakëlimas*/nuleidimas*
(7) Elektra valdomo lango uþrakinimo
mygtukas*
*: jei yra

PASTABA
Kai oras šaltas ir drėgnas, elektra valdomi langai gali tinkamai neveikti dėl
šalčio.

OPB049015
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D080100APB

Elektra valdomi langai
Kad elektra valdomi langai veiktø,
uþdegimo jungiklis turi bûti ON padëtyje.
Visose duryse yra elektra valdomø langø
jungikliai, kuriais valdomas durø langas.
Vairuotojo duryse yra langø uþrakinimo
mygtukas, kuris uþblokuoja galiniø langø
valdymà.
Iðtraukus uþdegimo raktelá arba pasukus
já á ACC arba LOCK padëtá, elektra valdomi langai veiks dar 30 sekundþiø.
Atidarius priekines duris, elektra valdomi
langai neveiks 30 sekundþiø.

 PASTABA
Jei važiuojant su pravertu langu vienoje
pusėje pajusite automobilyje vėjo
smūgį, truputį praverkite langą kitoje
pusėje.

OPB049016

OPB049017

D080101AUN

D080102APA

Langø atidarymas ir uþdarymas
(jei yra)
Vairuotojo duryse yra pagrindinis visø
automobilio langø valdymo jungiklis.
Norëdami atidaryti ar uþdaryti langà,
nuspauskite arba pakelkite aukðtyn
atitinkamo jungiklio priekinæ dalá iki pirmos fiksavimo padëties (5).

Automatinis lango atidarymas iki galo
(jei yra) (vairuotojo langas)
Trumpam nuspaudus lango jungiklá iki
antros fiksavimo padëties (6), vairuotojo
langas nusileidþia iki galo net atleidus
jungiklá. Jei norite sustabdyti atsidarantá
langà
pageidaujamoje
padëtyje,
pakelkite aukðtyn ir atleiskite jungiklá
lango judëjimui prieðinga kryptimi.
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 PASTABA
Vairuotojo lango automatinio nusileidimo funkcija veikia tik tuomet, kai
naudojama “automatinio pakėlimo”
funk-cija pilnai pakėlus jungiklį. Automatinio nusileidimo funkcija neveiks, jei
langas pakeliamas naudojant lango
atidarymo iki pusės funkciją.

ÁSPËJIMAS
OPB049133
D080103AHM-EE

Automatinis lango pakëlimas/nuleidimas (jei yra)
(Vairuotojo langas)
Trumpam nuspaudus ar pakëlus lango
jungiklá iki antros fiksavimo padëties (6),
vairuotojo langas nusileidþia iki galo
arba pakyla net atleidus jungiklá. Jei
norite sustabdyti langà pageidaujamoje
padëtyje, pakelkite aukðtyn arba nuspauskite ir atleiskite jungiklá.
Jei elektra valdomas langas normaliai
neveikia, automatinæ langø valdymo sistemà reikia nustatyti ið naujo taip:
1. Pasukite uþdegimo raktelá á ON padëtá.
2. Uþdarykite vairuotojo langà ir po to,
kai langas visai uþsidaro, laikykite
pakëlæ vairuotojo lango jungiklá bent
vienà sekundæ.
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OUN026013

Automatinis nusileidimas (jei yra)
Jei langui kylant á virðø, jo kelyje atsiranda daiktas ar kûno dalis, langas aptiks
kliûtá ir nebekils aukðtyn. Tuomet langas
nusileis apie 30 cm, kad bûtø galima
patraukti prispaustà daiktà.
Jei langas aptiks kliûtá tuo metu, kai
keliamas lango valdymo jungiklis, langas nustos kilti aukðtyn ir nusileis apie
2.5 cm. Jei per 5 sekundes po to, kai langas nusileido dël automatinio lango
nusileidimo funkcijos, lango valdymo
jungiklis bus keliamas aukðtyn, automatinis lango nusileidimas neveiks.

Prieð
uþdarydami
langà
patikrinkite,
ar
jam
niekas
netrukdys pakilti, kad nesusiþalotumëte ir nesugadintumëte automobilio. Jei tarp lango stiklo ir virðutinio rëmo bus maþesnis nei 4 mm
skersmens daiktas, automatinio
nusileidimo sistema gali neaptiki
kliûties, o langas nesustos ir
nenusileis.
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ATSARGIAI

OPB049018
D080104APB

Elektra valdomo lango uþrakinimo
mygtukas
• Vairuotojas gali iðjungti galiniø durø
langø valdymo jungiklius, paspausdamas ant vairuotojo durø esantá
lango uþrakinimo mygtukà á LOCK
padëtá (nuspaustas).
• Kai langø uþrakinimo mygtukas yra
LOCK
padëtyje
(nuspaustas),
vairuotojo pagrindiniu valdymo
mygtuku negalima valdyti galiniø
durø langø.

• Vienu metu neatidarinëkite dviejø
ar daugiau langø, kad nesugadintumëte elektrinës valdymo sistemos. Tuo paèiu prailginsite
saugiklio tarnavimo laikà.
• Vienu metu nespauskite pagrindinio jungiklio vairuotojo duryse ir
kitose duryse esanèio langø
jungiklio skirtingomis kryptimis.
Langas sustos ir negalësite jo nei
atidaryti, nei uþdaryti.

ÁSPËJIMAS - Langai
• NIEKADA nepalikite uþdegimo
raktelio automobilyje.
• NIEKADA nepalikite automobilyje
vienø vaikø. Netgi labai maþi
vaikai gali netyèia priversti automobilá
vaþiuoti,
juos
gali
prispausti uþsidarantys langai
arba jie gali susiþeisti patys ar
suþeisti kitus.
• Prieð
uþdarydami
langà
patikrinkite, ar jo kelyje nëra plaðtakø, rankø ir kitokiø kliûèiø.
• Neleiskite vaikams þaisti su elektra valdomais langais. Vairuotojo
durø lango uþrakinimo mygtukas
turi bûti LOCK padëtyje (nuspaustas). Vaikui netyèia atidarius
langà, gali ávykti rimta nelaimë.
• Vaþiuodami nekiðkite pro langà
galvos ar rankø.
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B050A01E
D080200AFD

Mechaniðkai valdomi langai
(jei yra)
Norëdami pakelti ar nuleisti langà,
pasukite lango reguliavimo rankenëlæ
pagal laikrodþio rodyklæ arba prieð
laikrodþio rodyklæ.

ÁSPËJIMAS
Atidarydami ar uþdarydami langus
patikrinkite, ar keleiviai neiðkiðæ
plaðtakø, rankø ar galvos.
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VARIKLIO DANGTIS

(2)
(1)

OPB049020
D090100APB

Variklio dangèio atidarymas
1. Atlaisvinkite dangtá patraukæ uþ
atidarymo svirtelës. Dangtis ðiek tiek
pakils.

OPB049022

OPB042021

2. Nueikite prie automobilio priekio, ðiek
tiek pakelkite dangtá, paspauskite
sklàstá (1) ið vidaus ties dangèio
viduriu ir pakelkite dangtá (2).

3. Iðtraukite atraminá strypà.
4. Atremkite atidarytà dangtá ant strypo.

ÁSPËJIMAS - Karðtos
dalys
Laikykite atraminá strypà uþ plastmase apvyniotos vietos. Jei variklis
karðtas, plastmasë apsaugos jus
nuo nusideginimo.
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D090200APB

Variklio dangèio uþdarymas
1. Prieð nuleisdami dangtá, patikrinkite:
• Visø ápylimo angø dangteliai variklyje turi bûti uþdëti.
• Variklio skyriuje neturi likti pirðtiniø,
skudurø ar kitokiø degiø medþiagø.
2. Nuleiskite atraminá strypà ir ástumkite já
á vietà, kad vaþiuojant netarðkëtø.
3. Nuleiskite dangtá, kol liks apie 30 cm,
ir paleiskite. Patikrinkite, ar jis tvirtai
uþsidarë.
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ÁSPËJIMAS - Variklio
dangtis
• Prieð uþdarydami variklio dangtá
patikrinkite, ar niekas netrukdys
jam uþsidaryti. Jei dangèio
nusileidimo vietoje yra paðaliniø
daiktø, galite sugadinti automobilá ar susiþeisti.
• Variklio skyriuje nepalikite pirðtiniø, skudurø ar kitø degiø
medþiagø. Jie gali uþsidegti nuo
karðèio.

ÁSPËJIMAS
• Visuomet patikrinkite, ar dangtis
gerai uþsidarë. Gerai neuþdarytas
dangtis vaþiuojant gali pakilti ir
uþdengti vaizdà. Dël to gali ávykti
avarija.
• Kai tikrinate variklio skyriø,
ástatykite atraminá strypà á skylæ,
kad dangtis nenukristø ir jûsø
nesuþeistø.
• Nejudinkite automobilio ið vietos,
kai atidarytas variklio dangtis.
Dangtis uþstos vaizdà, gali
nukristi ar susigadinti.
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DEGALØ ÁPYLIMO ANGOS DANGTELIS
D100200AUN

Degalø ápylimo angos dangtelio
uþdarymas
1. Sukite degalø ápylimo angos kamðtá
pagal laikrodþio rodyklæ kol iðgirsite
“spragtelëjimà”. Tai rodo, kad kamðtis
gerai uþsuktas.
2. Lengvu stumtelëjimu uþdarykite
degalø ápylimo angos dangtelá ir
patikrinkite, ar jis gerai uþsidarë.
OPB049023
D100100APB

Degalø ápylimo angos dangtelio
atidarymas
Degalø ápylimo angos dangtelis atidaromas ið automobilio vidaus patraukiant
svirtelæ.

PASTABA

OPB049024

1. Iðjunkite variklá.
2. Patraukite aukðtyn degalø ápylimo
angos atidarymo svirtelæ.
3. Atidarykite degalø ápylimo angos
dangtelá (1).
4. Pasukite degalø ápylimo angos kamðtá
(2) prieð laikrodþio rodyklæ.
5. Ápilkite degalø.

Jei
degalų
užpylimo
dangtelis
neatsidaro dėl to, kad jį padengė ledas,
švelniu patapšnojimu ar stumtelėjimu
sulaužykite ledą ir atlaisvinkite dangtelį.
Neplėškite jėga. Jei reikia, papurkškite
aplink dangtelį aprobuotu atitirpinimo
skysčiu (nenaudokite radiatoriaus
antifrizo) arba nuvežkite automobilį į
šiltą vietą ir leiskite ledui nutirpti.
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D010300APB

ÁSPËJIMAS Pavojai pilant
ÁSPËJIMAS - Degalø
ápylimas
• Suslëgti degalai gali aptaðkyti
jûsø rûbus ar odà ir sukelia gaisro ar nudegimø rizikà. Degalø
angos dangtelá atsukite atsargiai
ir lëtai. Jei pro dangtelá eina
degalø garai arba girdite ðnypðtimà, palaukite, kol jis nurims, ir
tik tada nuimkite dangtelá.
• Kai pistoletas automatiðkai iðsijungia, nebandykite ápilti daugiau
degalø.
• Patikrinkite, ar gerai uþsuktas
dangtelis, kad avarijos metu
degalai neiðsipiltø.
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degalus
Automobiliø degalai - tai degi
medþiaga.
Pildami
degalus,
vadovaukitës ðiais patarimais. Ðiø
patarimø nepaisymas gali baigtis
sunkiu kûno suþalojimu, nudegimais ar mirtimi, kilus gaisrui ar
sprogimui.
• Perskaitykite ir paisykite visø
áspëjimø degalinëje.
• Prieð
pildami
degalus
apþiûrëkite, kur degalinëje yra
avarinis degalø uþsukimo èiaupas.
• Prieð imdami degalø ápylimo pistoletà, palieskite kurià nors metalinæ automobilio dalá, esanèià
atokiau nuo degalø ápylimo
angos, pistoleto ar kito dujø ðaltinio, kad iðkrautumët pavojingà
statinæ elektrà.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Pradëjæ pilti degalus, nelipkite á
automobilá, nes galite sukurti
statinës elektros laukà, liesdami,
trindami ar braukdami per kokià
vietà ar medþiagà (poliesterá, satinà, nailonà ir pan.), ir gali ávykti
statinës elektros iðkrova. Nuo
elektros iðkrovos gali uþsiliepsnoti degalø garai. Jei reikia álipti á
automobilá, vël iðkraukite pavojingà statinæ elektrà, paliesdami
metalinæ
automobilio
dalá,
esanèià atokiau nuo degalø
ápylimo angos, pistoleto ar kito
benzino ðaltinio.
• Jei degalus pilate á aprobuotà
neðiojamà indà, pildami degalus
indà statykite ant þemës. Nuo
indo statinës elektros iðkrovos
gali uþsiliepsnoti degalø garai.
Pradëjæ pilti degalus, lieskite
automobilá, kol baigsite pilti.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
Degalus gabenkite ir laikykite tik
aprobuotuose
neðiojamuose
plastmasiniuose induose.
• Pildami degalus nekalbëkite
mobiliuoju telefonu. Nuo mobiliojo telefono sukurtos elektros
srovës ir (arba) elektromagnetiniø laukø gali uþsiliepsnoti
degalai.
• Pildami
degalus
visuomet
iðjunkite variklá. Nuo variklio
elektriniø daliø sukeltø þieþirbø
gali uþsiliepsnoti degalai. Baigæ
pilti degalus patikrinkite, ar gerai
uþsuktas degalø bako dangtelis ir
uþdaryta degalø ápylimo anga.
• Degalinëje NENAUDOKITE degtukø
ar
þiebtuvëlio
ir
NERÛKYKITE
bei
nepalikite
deganèios cigaretës automobilyje, ypaè pildami degalus.
Automobiliø degalai yra degi
medþiaga, ir gali lengvai uþsiliepsnoti.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Jei pilant degalus ásiplieskia
ugnis, pasitraukite nuo automobilio ir kvieskite degalinës operatoriø
bei
gaisrininkus.
Vadovaukitës jø nurodymais.

(Tæsinys)
• Saugokite, kad neaptaðkytumëte
degalais automobilio ðonø. Bet
kokio tipo degalai gali paþeisti
daþus.
• Patikrinkite, ar gerai uþsuktas
dangtelis, kad avarijos metu
degalai neiðsipiltø.

ATSARGIAI
• Pilkite tik degalus be ðvino (kai
kuriose ðalyse su ðvinu). (Tik benzininiam varikliui)
• Jei degalø bako dangtelá reikia
pakeisti, naudokite tik originalø
HYUNDAI dangtelá ar nurodytà
jam prilygstantá pakaitalà. Su
netinkamu degalø bako dangteliu
degalø sistema arba emisijos
kontrolës sistema gali tinkamai
neveikti.
(Tæsinys)
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STOGLANGIS (JEI YRA)

 PASTABA
• Kai oras šaltas ir drėgnas, stoglangis
gali tinkamai neveikti dėl šalčio.
• Nuplovę automobilį arba po lietaus,
prieš
atidarydami
stoglangį,
nepamirškite nuvalyti nuo jo vandens.

ATSARGIAI

OPB049025

Kai stoglangis visiðkai atidarytas,
uþdarytas
ar
pakeltas,
nebespauskite jo valdymo mygtukø.
Galite sugadinti variklio dalis.

D110000APB

Jei jûsø automobilyje yra stoglangis, já
galima paslinkti arba pakelti valdymo
mygtukais virðutiniame panelyje.
1. Paslinkimo mygtukas
2. Pakëlimo mygtukas
3. Uþdarymo mygtukas
Stoglangá galima atidaryti, uþdaryti arba
pakelti tik tuomet, kai uþdegimo jungiklis
yra ON padëtyje.
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OPB049026
D110100APB

 PASTABA
Jei stoglangis pakeltas, jo negalima pastumti, o jeigu jis atidarytas ar pradarytas - negalima pakelti.

ÁSPËJIMAS
Niekada nereguliuokite stoglangio
ar saulës uþuolaidos vaþiuodami.
Galite nesuvaldyti automobilio ir
sukelti avarijà, sunkiai ar mirtinai
suþaloti þmones arba sugadinti
turtà.

Stoglangio paslinkimas
Stoglangio atidarymas:
• Jei norite atidaryti stoglangá (automatinio paslinkimo funkcija), paspauskite
paslinkimo mygtukà (1) ant virðutinio
panelio ilgiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis automatiðkai slinkdamas
atsivers, bet ne iki galo.
Norëdami
sustabdyti
slenkantá
stoglangá pageidaujamoje vietoje, paspauskite kurá nors stoglangio valdymo
mygtukà.
• Jei norite atidaryti stoglangá (rankinio
paslinkimo funkcija), paspauskite
paslinkimo mygtukà (1) ant virðutinio
panelio trumpiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis ðiek tiek prasivers
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Stoglangio uþdarymas:
• Jei norite uþdaryti stoglangá (automatinio paslinkimo funkcija), paspauskite
paslinkimo mygtukà (3) ant virðutinio
panelio ilgiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis automatiðkai uþsivers.
Norëdami
sustabdyti
slenkantá
stoglangá pageidaujamoje vietoje, paspauskite kurá nors stoglangio valdymo
mygtukà.
• Jei norite uþdaryti stoglangá (rankinio
paslinkimo funkcija), paspauskite
paslinkimo mygtukà (3) ant virðutinio
panelio trumpiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis ðiek tiek uþsivers.

OTQ047028

OPB049027

D110101APB

D110200APB

Automatinis slinkimas atgal
Jei automatiðkai uþsidaranèio stoglangio
kelyje yra daiktas ar kûno dalis, jis
pradës slinkti atgal ir sustos.
Automatinio slinkimo atgal funkcija
neveiks, jei tarp slenkanèio stiklo ir
stoglangio apvado bus koks nors
nedidelis
kliuvinys.
Visuomet
patikrinkite, kad uþdarant stoglangá ðalia
jo nebûtø keleiviø ar daiktø.

Stoglangio pakëlimas
Stoglangio atidarymas pakeliant:
• Jei norite atidaryti stoglangá (automatinio pakëlimo funkcija), paspauskite
pakëlimo mygtukà (2) ant virðutinio
panelio ilgiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis pasikels.
Norëdami sustabdyti kylantá stoglangá
pageidaujamoje
padëtyje,
paspauskite kurá nors stoglangio valdymo
mygtukà.
• Jei norite atidaryti stoglangá (rankinio
pakëlimo
funkcija),
paspauskite
pakëlimo mygtukà (2) ant virðutinio
panelio trumpiau nei 0,5 sekundës.
Stoglangis ðiek tiek pasikels.
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Stoglangio uþdarymas:
Norëdami uþdaryti stoglangá, paspauskite uþdarymo mygtukà (3) ant
virðutinio panelio ir palaikykite nuspaustà, kol stoglangis uþsidarys.

ÁSPËJIMAS Stoglangis
• Saugokite,
kad
uþdarant
stoglangá, jis neprispaustø kieno
nors galvos, rankø ar kûno.
• Vaþiuojant nekiðkite pro stoglangá
veido, kaklo, rankø ar kûno.
• Uþdarydami stoglangá saugokite,
kad plyðyje nebûtø rankø ir
galvos.

ATSARGIAI
• Reguliariai nuvalykite ant stoglangio bëgeliø susikaupusá purvà.
• Jei bandysite atidaryti stoglangá,
kai temperatûra neigiama arba
stoglangis padengtas sniegu ar
ledu, galite sugadinti stiklà arba
varikliukà.
• Stoglangis slenka kartu su saulës
uþuolaida. Nepalikite uþtrauktos
uþuolaidos, kai stoglangis atidarytas.
D110300AEN

Stoglangio uþuolaida
Stoglangio uþuolaida automatiðkai atsidaro kartu su judanèiu stiklu. Jei reikia, ji
uþtraukiama ranka.

OTQ047030
D110500APB

Stoglangio valdymo nustatymas
ið naujo
Jei automobilio akumuliatorius atjungiamas ar iðsikrauna, stoglangio valdymo
sistemà reikia nustatyti ið naujo:
1. Pasukite uþdegimo jungiklá á ON
padëtá.
2. Priklausomai
nuo
stoglangio
padëties, atlikite ðiuos veiksmus:
1) Jei stoglangis uþdarytas ar
pakeltas:
Spauskite pakëlimo mygtukà tol,
kol stoglangis visiðkai pakils.
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2) Jei stoglangis buvo atidarytas:
Paspauskite ir palaikykite nuspaudæ uþdarymo mygtukà tol, kol
stoglangis uþsidarys. Spauskite
pakëlimo mygtukà tol, kol
stoglangis visiðkai pakils.
3. Atleiskite pakëlimo mygtukà.
4. Paspauskite ir palaikykite pakëlimo
mygtukà (ilgiau nei 10 sekundþiø) kol
stoglangis gráð á pradinæ pakëlimo
padëtá po to, kai buvo pakilæs ðiek
tiek aukðèiau uþ didþiausio pakilimo
padëtá. Tuomet atleiskite mygtukà.

5. Paspauskite ir palaikykite pakëlimo
mygtukà (ilgiau nei 5 sekundes) kol
stoglangis judës ðia seka:
NUSILEIDÞIA ÞEMYN→ATSIDARO
SLINKDAMAS→UÞSIDARO
SLINKDAMAS
Tuomet atleiskite mygtukà.
Atlikus ðiuos veiksmus, stoglangio valdymo sistema vël nustatyta.
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VAIRAS
D130200APB

Elektrinis vairo stiprintuvas
(jei yra)
Elektrinis vairo stiprintuvas turi variklá,
kuris palengvina automobilio vairavimà.
Jei variklis iðjungtas arba jei elektrinio
stiprintuvo sistema nustoja veikti, automobilá galima vairuoti, taèiau tam reikës
daugiau jëgos.
Varikliu varomà vairo stiprintuvà valdo
stiprintuvo valdymo árenginys, kuriame
yra vairo sukimo momento ir automobilio
greièio jutikliai, perduodantys signalà
varikliui.
Automobilio greièiui didëjant, vairo
pasukimas yra sunkesnis, o greièiui
maþëjant - lengvesnis, kad vairo valdymas bûtø geresnis.
Jei normaliai vaþiuodami pastebite, kad
vairuoti yra sunkiau nei áprastai, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad
patikrintø vairo stiprintuvà.
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PASTABA
Įprastinės automobilio eksploatacijos
metu galite pastebėti šiuos simptomus:
• Elektrinio vairo stiprintuvo įspėjamoji
lemputė neužsidega.
• Iš karto po degimo įjungimo vairas
sunkiau sukasi. Tai yra dėl to, kad
sistema tikrina elektrinį vairo
stiprintuvą. Tikrinimui pasibaigus,
vairas turėtų suktis normaliai.
• Pasukus uždegimo jungiklį į ON arba
LOCK padėtį, iš elektrinio vairo
stiprintuvo relės gali pasigirsti
spragtelėjimas.
• Automobiliui sustojus ar važiuojant
nedideliu greičiu, gali girdėtis triukšmas iš stiprintuvo variklio.
• Jei sistema patikrinimo metu nustato
elektrinio vairo stiprintuvo gedimą, jo
darbas nutraukiamas, siekiant užkirsti
kelią avarijai. Tokiu atveju pajusite,
kad vairui pasukti reikia daugiau
jėgos.
• Vairui pasukti reikės daugiau jėgos, jei
vairas be perstojo sukamas automob
iliui stovint vietoje. Tačiau po kelių
minučių jis grįš į normalią būklę.

D130300AEN

Vairo pasvirimo kampo reguliavimas (jei yra)
Prieð vairuodami, galite nustatyti jums
tinkamà vairo pasvirimo kampà. Vairà
taip pat galite pakelti, kad álipant ir iðlipant bûtø daugiau vietos kojoms.
Vairà reikia sureguliuoti taip, kad jums
bûtø patogu vairuoti ir geria matytumëte
prietaisø skydelio áspëjamàsias lemputes bei matuoklius.

ÁSPËJIMAS
• Nereguliuokite vairo aukðèio ir
pasvirimo kampo vairuodami.
Galite nesuvaldyti automobilio ir
sukelti avarijà, sunkiai ar mirtinai
suþaloti þmones.
• Sureguliavæ vairà, pajudinkite já
aukðtyn ir þemyn patikrindami, ar
jis uþsifiksavo.
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ATSARGIAI
Nedauþykite ir netrankykite kumðèiu
garso signalo. Nespauskite garso
signalo aðtriu smailu daiktu.

OPB049028

Norëdami pakeisti vairo kampà, nuspauskite þemyn reguliavimo svirtelæ (1),
nustatykite pageidaujamà vairo kampà
(2) ir aukðtá (jei galima) (3), po to
pakelkite reguliavimo svirtelæ ir uþfiksuokite vairo padëtá. Prieð vairuodami
nustatykite vairà á pageidaujamà padëtá.

OPB049029
D130500AUN

Garso signalas
Garso signalas skambës paspaudus signalo þenklu paþymëtà vietà ant vairo.
Reguliariai tikrinkite, ar garso signalas
gerai veikia.

PASTABA
Garso signalas skambės paspaudus
signalo ženklu pažymėtą vietą ant vairo
(žr. paveikslėlį). Signalas skambės tik
tada, kai spaudžiama pažymėta vairo
vieta.
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VEIDRODËLIAI
D140100AHM

Galinio vaizdo veidrodëlis salone
Sureguliuokite galinio vaizdo veidrodëlá
taip, kad matytumëte vaizdo pro galiná
langà centrà. Sureguliuokite veidrodëlá
prieð pradëdami vaþiuoti.

Naktis

ÁSPËJIMAS - Matomumas
per galiná langà
Nedëkite ant galinës sëdynës ir
bagaþo skyriuje tokiø daiktø, kurie
uþstos jums vaizdà per galiná langà.

Diena
OPB049030
D140101AHM

ÁSPËJIMAS
Nereguliuokite galinio vaizdo veidrodëlio automobiliui vaþiuojant.
Galite nesuvaldyti automobilio ir
sukelti avarijà, sunkiai ar mirtinai
suþaloti þmones arba sugadinti
turtà.

4 30

Galinio vaizdo veidrodëlio
dienos/nakties padëtis
Sureguliuokite veidrodëlá prieð pradëdami vaþiuoti, kai dienos/nakties padëties
svirtelë yra dienos padëtyje.
Vairuodami naktá, patraukite dienos/nakties padëties svirtelæ á save, kad neakintø uþpakalyje vaþiuojanèiø automobiliø
þibintø ðviesos.
Kai veidrodëlis yra naktinëje padëtyje,
galinio vaizdo aiðkumas sumaþëja.

Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)
(jei yra)
Elektrinis galinio vaizdo veidrodėlis
automatiškai valdo paskui važiuojančių
automobilių žibintų atspindžio intensyvumą ar matomumą važiuojant tamsoje.
Veidrodėlyje įmontuotas jutiklis seka
šviesos lygį aplink automobilį ir automatiškai valdo paskui važiuojančių automobilių žibintų atspindžio intensyvumą.
Kai variklis veikia, atspindžio intensyvumas valdomas automatiškai galinio
vaizdo veidrodėlyje esančio jutiklio
pagalba.
Kai įjungiama atbulinės eigos pavara (R),
veidrodėlis automatiškai persijungia į
ryškiausią nustatymą, kad vairuotojas
geriau matytų, kas darosi už jo automobilio.

ATSARGIAI
Valykite veidrodėlį popierine servetėle ar panašia medžiaga, sudrėkinta stiklo valikliu. Nepurkškite
stiklo valiklio tiesiai ant veidrodėlio,
nes skystis gali patekti į veidrodėlio
vidų.
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D140200APB

Iðorinis galinio vaizdo veidrodëlis

Indikatorius

OMD040032

Elektrinio galinio vaizdo veidrodėlio
valdymas:
• Paspauskite ON/OFF mygtuką (1), jei
norite įjungti automatinę veidrodėlio
tamsėjimo funkciją. Veidrodėlio indikatorius užsidegs.
Paspauskite ON/OFF mygtuką, jei
norite išjungti automatinę veidrodėlio
tamsėjimo funkciją. Veidrodėlio indikatorius užges.
• Įjungus degimą, veidrodėlis automatiškai įsijungia į ON padėtį.

Sureguliuokite veidrodëliø pasvirimo
kampus prieð pradëdami vaþiuoti.
Jûsø automobilyje yra kairës ir deðinës
pusiø galino vaizdo veidrodëliai.
Veidrodëlius galima reguliuoti nuotolinio
jungiklio (arba svirtelës) pagalba.
Automobiliø plovykloje arba vaþiuojant
siaura gatve veidrodëlius galima
apsaugoti juos uþlenkiant.

ATSARGIAI
Nevalykite ledo nuo veidrodþiø
gremþtuku, nes sugadinsite jø
pavirðiø. Jei veidrodëlis nejuda dël
to, kad priðalæs, nereguliuokite jo
jëga. Paðalinkite ledà apipurkðdami
specialiu skysèiu ar ðiltame vandenyje sumirkyta kempine.

ATSARGIAI
ÁSPËJIMAS - Galinio
vaizdo
veidrodëliai
• Deðinysis iðorinis galinio vaizdo
veidrodëlis yra iðgaubtas. Kai
kuriose ðalyse kairysis iðorinis
galinio vaizdo veidrodëlis taip pat
iðgaubtas. Veidrodëlyje matomi
objektai yra arèiau nei atrodo.
• Keisdami eismo juostà, tikràjá atstumà iki paskui jus vaþiuojanèiø
automobiliø tikrinkite, þiûrëdami á
vidiná galinio vaizdo veidrodëlá
arba pasukæ galvà.

Jei veidrodëlis nejuda dël to, kad
uþðalæs, nereguliuokite jo jëga.
Suðalusá mechanizmà atitirpinkite
aprobuotu purðkiamu atitirpinimo
skysèiu (ne radiatoriaus antifrizu)
arba pastatykite automobilá ðiltoje
vietoje ir palikite, kol ledas atitirps.

ÁSPËJIMAS
Nereguliuokite ir nelenkite iðorinio
galinio vaizdo veidrodëlio automobiliui vaþiuojant. Galite nesuvaldyti
automobilio ir sukelti avarijà, sunkiai ar mirtinai suþaloti þmones
arba sugadinti turtà.
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ATSARGIAI
• Pasiekæ didþiausià reguliavimo
kampà, veidrodëliai daugiau nejuda, bet varikliukas veikia tol, kol
spaudþiamas reguliavimo jungiklis. Nespauskite jungiklio ilgiau,
nei reikia, nes galite sugadinti
varikliukà.
• Nereguliuokite iðorinio galinio
vaizdo veidrodëlio ranka. Galite já
sugadinti.
B510A01E
D140201APB

Nuotolinis valdymas
Mechaninis (jei yra)
Iðorinis veidrodëlis reguliuojamas judinant valdymo svirtelæ.
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OPB049032

Elektrinis (jei yra)
Veidrodëlio elektrinio nuotolinio valdymo
jungikliu galima reguliuoti deðinës ir
kairës pusës iðorinius galinio vaizdo
veidrodëlius. Norëdami sureguliuoti kurá
nors veidrodëlá, pasukite svirtelæ (1) á R
arba L padëtá, taip pasirinkdami deðinæ
arba kairæ pusæ, po to paspauskite
atitinkamà taðkà ant veidrodëlio reguliatoriaus ir pajudinkite veidrodëlá aukðtyn,
þemyn, á kairæ arba deðinæ.
Sureguliavæ graþinkite svirtelæ á neutralià
padëtá, kad netyèia nepakeistumëte
veidrodëlio padëties.

 PASTABA
Veidrodėlio padėtį galima reguliuoti tik
uždegimo jungikliui esant ACC arba
ON padėtyje.
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ATSARGIAI
Jei jûsø iðorinis galinio vaizdo
veidrodëlis
valdomas
elektra,
nelenkite jo ranka. Galite sugadinti
varikliukà.

OPB049034

OPB049033
D140202AHM

Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
sulenkimas
Mechaninis (jei yra)
Iðorinis galinio vaizdo veidrodëlis
sulenkiamas paëmus uþ veidrodëlio korpuso ir lenkiant link automobilio galo.

Elektrinis (jei yra)
Iðorinis galinio vaizdo veidrodëlis
sulenkiamas paspaudus mygtukà.
Veidrodëlis atlenkiamas vël paspaudus
mygtukà.

ATSARGIAI
Elektrinis iðorinis galinio vaizdo
veidrodëlis veikia ir tuomet, kai
uþdegimo jungiklis yra LOCK padëtyje.
Taèiau
nereguliuokite
veidrodëliø ilgiau, nei to reikia, kai
variklis iðjungtas, kad neiðkrautumëte akumuliatoriaus.
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PRIETAISØ SKYDELIS
 Benzininis variklis

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

Tachometras
Variklio temperatûros matuoklis
Degalø lygio matuoklis
Spidometras
Posûkio signalø indikacinë lemputë
Áspëjamosios ir indikacinës lemputës*
Odometras
LCD*

* : jei yra

 Jûsø automobilio prietaisø skydelis gali bûti kitoks, nei matote
paveikslëlyje.Daugiau informacijos rasite skyrelyje “Matuokliai”.
OPB042040L
D150000AFD
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 Dyzelinis variklis

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

Tachometras
Variklio temperatûros matuoklis
Degalø lygio matuoklis
Spidometras
Posûkio signalø indikacinë lemputë
Áspëjamosios ir indikacinës lemputës*
Odometras
LCD*

* : jei yra

 Jûsø automobilio prietaisø skydelis gali bûti kitoks, nei matote
paveikslëlyje.Daugiau informacijos rasite skyrelyje “Matuokliai”.
OPB042041L
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Benzinas

OPB049042

Matuokliai

Dyzelis

OPB049047/OPB049048

D150100APB

D150201AUN-EC

D150202AUN

Prietaisø skydelio apðvietimas
(jei yra)

Spidometras
Spidometras rodo pirmyn judanèio automobilio greitá.
Spidometras sukalibruotas kilometrais
per valandà ir(arba) myliomis per
valandà.

Tachometras
Tachometras rodo apytikrá variklio sûkiø
per minutæ skaièiø (rpm).
Naudokitës tachometru, kad pasirinktumëte tinkamà pavaros perjungimo
momentà ir kad nevaþiuotumëte per
þema ir(arba) per aukðta pavara.
Kai durys atidarytos arba, jei variklis
neuþvedamas per 1 minutæ, tachometro
rodyklë gali ðiek tiek pajudëti link ON
padëties, net jeigu variklis nedirba. Tai
yra normalu, o uþvedus variklá tachometro parodymai bus tikslûs.

Kai dega automobilio stovëjimo arba
priekiniai þibintai, pasukæ apðvietimo
valdymo rankenëlæ sureguliuokite prietaisø skydelio apðvietimo intensyvumà.

ATSARGIAI
Variklio sûkiai turi bûtø tokie, kad
tachometro rodyklë nepereitø á
RAUDONÀ ZONÀ. Tai labai kenkia
varikliui.
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ÁSPËJIMAS
Nenuiminëkite radiatoriaus dangtelio, kol variklis karðtas. Variklio
auðinimo skystis yra suslëgtas,
todël galite apsideginti. Pilkite
skystá á bakelá tik atvësus varikliui.

OPB049049

OPB049050

D150203APB

D150204AHM-EE

Variklio temperatûros matuoklis
Ðis matuoklis rodo variklio auðinimo
skysèio temperatûrà, kai uþdegimo
jungiklis yra ON padëtyje.
Sustabdykite automobilá, jei variklis
kaista. Apie variklio perkaitimà skaitykite
6 dalyje “Jei variklis perkaista”.

Degalø lygio matuoklis
Degalø lygio matuoklis rodo apytikslá
degalø kieká bake. Degalø bako talpa
nurodyta 8 dalyje. Degalø matuoklá
papildo lemputë, áspëjanti apie þemà
degalø lygá bake. Ji uþsidega, kai degalø
bakas beveik tuðèias.
Ákalnëse ar nuokalnëse degalø lygio
matuoklio rodyklë gali svyruoti arba gali
uþsidegti áspëjamoji lemputë, kadangi
degalai bake juda.

ATSARGIAI
Jei matuoklio rodyklë iðeina uþ
áprastiniø ribø ir juda link “130”, tai
rodo perkaitimà, ir variklis gali sugesti.
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D150300APB

ÁSPËJIMAS -

Áspëjamosios ir indikacinës
lemputës

Degalø lygio matuoklis
Pasibaigus degalams, gali kilti
pavojus automobilio keleiviams.
Uþsidegus áspëjamajai lemputei
arba matuoklio rodyklei priartëjus
prie “0”, turite kuo skubiau sustoti
ir ásipilti degalø.

ATSARGIAI
Stenkitës nevaþiuoti su apytuðèiu
degalø baku. Pasibaigus degalams
variklyje, gali nevykti degimas. Dël
to gali sugesti katalizinis konverteris.

OPB049137

Odometras (km arba mylios)
Odometras rodo, koká atstumà nuvaþiavo automobilis.
Odometras taip pat pravers nustatant,
kada reikia atlikti techninæ prieþiûrà.

PASTABA
Draudžiama
keisti
automobilio
odometro duomenis, siekiant nuslėpti,
kiek kilometrų automobilis yra
pravažiavęs. Pakeitus odometro duomenis, garantija negalios.
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Visos áspëjamosios lemputës patikrinamos, pasukus uþdegimo jungiklá á ON
padëtá (neuþveskite variklio) Jei kuri nors
lemputë neuþsidega, jà turi patikrinti
ágaliotasis HYUNDAI atstovas.
Patikrinkite, ar uþvedus variklá, visos
áspëjamosios lemputës uþgæsta. Jei kuri
nors lemputë tebedega, tai rodo, kad yra
problema. Atleidus stovëjimo stabdá,
stabdþiø sistemos áspëjamoji lemputë
turi uþgesti. Degalø lygio áspëjamoji lemputë degs, jei bake maþai degalø.
D150302APB

Oro pagalviø áspëjamoji
lemputë
(jei yra)
Ði lemputë dega apie 6 sekundes
kiekvienà kartà pasukus uþdegimo
jungiklá á ON padëtá.
Ði lemputë taip pat uþsidega, jei tinkamai
neveikia papildoma apsaugos sistema
(SRS). Jei oro pagalviø áspëjamoji lemputë neuþsidega arba dega, praëjus 6
sekundëms po to, kai uþdegimo jungiklis pasukamas á ON padëtá, uþvedus
variklá ar vaþiuojant, kreipkitës á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad patikrintø SRS
sistemà.
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D150303APB

Stabdþiø antiblokavimo
sistemos (ABS) áspëjamoji
lemputë
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega pasukus uþdegimo
jungiklá á ON padëtá ir, jei sistema veikia
normaliai, uþgæsta maþdaug po 3
sekundþiø.
Jei ABS áspëjamoji lemputë neuþgæsta
arba vaþiuojant uþsidega arba neuþsidega, kai uþdegimo jungiklis pasukamas á
ON padëtá, tai rodo ABS gedimà.
Tokiu atveju nedelsdami kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad patikrintø sistemà. Jûsø automobilio stabdþiai
veiks be stabdþiø antiblokavimo
sistemos.

Elektroninė stabdymo jėgos
paskirstymo (EBD) sistemos
įspėjamoji lemputė
Jei vaþiuojant dvi áspëjamosios lemputës uþsidega
vienu metu, tai gali rodyti
ABS ir EBD sistemos gedimà.
Tokiu atveju gali neveikti ABS ir áprastiniai stabdþiai. Kuo skubiau nuveþkite
automobilá ágaliotajam
HYUNDAI
atstovui, kad patikrintø.

ÁSPËJIMAS
Jei dega ABS ir stabdþiø áspëjamosios lemputës, staigaus stabdymo
metu jûsø automobilio stabdþiø sistema tinkamai neveiks. Nevaþiuokite dideliu greièiu ir staigiai
nestabdykite.
Kuo
skubiau
nuveþkite automobilá ágaliotajam
HYUNDAI atstovui, kad patikrintø.

D150304AFD

Saugos dirþo áspëjamoji
lemputë
A tipas
Kiekvienà kartà pasukus uþdegimo
jungiklá á ON padëtá, saugos dirþo áspëjamoji lemputë mirksës apie 6 sekundes,
nepriklausomai nuo to, ar saugos dirþas
uþsegtas, ar ne.
Jei vairuotojo saugos dirþas atsegamas
po to, kai uþdegimo jungiklis pasukamas
á ON padëtá, saugos dirþo áspëjamoji
lemputë vël mirksës apie 6 sekundes (jei
yra)
Jei vairuotojo saugos dirþas neuþsegamas po to, kai uþdegimo jungiklis
pasukamas á ON padëtá, arba atsegamas
po to, kai uþdegimo jungiklis pasukamas
á ON padëtá, apie 6 sekundes skambës
saugos dirþo áspëjamasis signalas.
Uþsegus saugos dirþà, signalas ið karto
nutils (jei yra)
B tipas
Kiekvienà kartà pasukus uþdegimo
jungiklá á ON padëtá, saugos dirþo áspëjamoji lemputë mirksës apie 6 sekundes,
nepriklausomai nuo to, ar saugos dirþas
uþsegtas, ar ne.
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Jei vairuotojo arba priekyje sëdinèio
keleivio saugos dirþas yra neuþsegamas, kai uþdegimo jungiklis pasukamas
á ON padëtá, arba atsegamas po to, kai
uþdegimo jungiklis pasukamas á ON
padëtá, atitinkamos sëdynës saugos
dirþo áspëjamoji lemputë degs tol, kol
dirþas nebus uþsegtas.
Jei neuþsisegsite saugos dirþo ir vaþiuosite didesniu nei 9 km/val. greièiu,
deganti áspëjamoji lemputë pradës mirksëti, kol nesumaþinsite greièio iki 6
km/val.
Jei neuþsisegsite saugos dirþo ir vaþiuosite didesniu nei 20 km/val. greièiu, apie
100 sekundþiø skambës áspëjamasis
signalas ir mirksës áspëjamoji lemputë.

PASTABA
• Priekinės keleivio sėdynės saugos
diržo įspėjamoji lemputė yra prietaisų
skydelio viduryje.
• Saugos diržo įspėjamoji lemputė
mirksės arba degs 6 sekundes net ir
tada, kai priekinėje keleivio sėdynėje
niekas nesėdi.
• Priekinės keleivio sėdynės diržo
įspėjamasis signalas gali veikti, kai
ant sėdynės padėtas bagažas.

D150305AHM

D150307APB

Posûkio signalo indikacinë
lemputë

Variklio alyvos slëgio áspëjamoji lemputë

Mirksinèios þalios strëlytës ant prietaisø
skydelio rodo ájungto posûkio signalo
kryptá. Jei strëlytë dega, bet nemirksi,
mirksi greièiau nei áprastai arba visai
neuþsidega, tai rodo posûkio signalø sistemos gedimà. Kreipkitës á ágaliotàjá
atstovà dël remonto.
D150306AUN

Tolimøjø ðviesø indikacinë
lemputë

ATSARGIAI
Ði lemputë dega, kai ájungti priekiniai
tolimøjø ðviesø þibintai arba kai tolimosios ðviesos ájungiamos posûkio signalo
svirtelës patraukimu á save.
D150348APB

Artimøjø ðviesø indikacinë
lemputë

Ði lemputë dega, kai priekiniuose þibintuose dega artimosios ðviesos.
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Ði lemputë áspëja apie þemà alyvos slëgá.
Jei áspëjamoji lemputë uþsidega vaþiuojant:
1. Vaþiuokite á ðalikelæ ir sustokite.
2. Iðjunkite variklá ir patikrinkite alyvos
lygá. Jei lygis þemas, ápilkite alyvos.
Jei, ápylus alyvos, áspëjamoji lemputë vis
tiek dega arba jeigu neturite alyvos,
skambinkite ágaliotajam HYUNDAI
atstovui.

Jei variklis neiðjungiamas ið karto,
kai uþsidega variklio alyvos slëgio
áspëjamoji lemputë, galite já sugadinti.
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D150308APB

ATSARGIAI
Jei varikliui dirbant dega alyvos slëgio áspëjamoji lemputë, galite sugadinti variklá. Alyvos slëgio áspëjamoji lemputë uþsidega, kai alyvos
slëgis yra per þemas. Paprastai, ði
lemputë turi uþsidegti ájungus
degimà ir uþgesti uþvedus variklá.
Jei varikliui dirbant alyvos slëgio
áspëjamoji lemputë neuþgæsta,
galite sugadinti variklá.
Kuo skubiau sustokite saugioje
vietoje, iðjunkite variklá ir patikrinkite
alyvos lygá. Jei alyvos lygis þemas,
ápilkite alyvos iki reikiamo lygio ir vël
uþveskite variklá. Jei, uþvedus variklá,
lemputë tebedega, ið karto iðjunkite
variklá. Visais atvejais, jei alyvos lemputë dega varikliui dirbant, variklá
turi patikrinti ágaliotasis Hyundai
atstovas.

Stovëjimo stabdþio ir
stabdþiø skysèio
áspëjamoji lemputë
Ði lemputë uþsidega, kai uþdegimo
jungiklis pasukamas á ON padëtá ir
uþgæsta maþdaug po 3 sekundþiø, jei
stovëjimo stabdys nenaudojamas.
Stovėjimo stabdžio įspėjamoji lemputė
Ði áspëjamoji lemputë dega, kai stovëjimo stabdys ájungiamas, uþdegimo
jungikliui esant START arba ON padëtyje. Áspëjamoji lemputë turëtø uþgesti, kai
atleidþiamas stovëjimo stabdys.
Lemputė, įspėjanti apie žemą stabdžių
skysčio lygį
Jei áspëjamoji lemputë dega, ji gali
rodyti, kad þemas stabdþiø skysèio lygis.
Jei áspëjamoji lemputë neuþgæsta:
1. Vaþiuokite á artimiausià saugià vietà ir
sustokite.
2. Iðjunkite variklá ir patikrinkite stabdþiø
skystá, jei reikia - ápilkite. Pakui
patikrinkite visas stabdþiø sistemos
dalis, ar pro jas neteka skystis.
3. Nevaþiuokite automobiliu, jei randate
pratekëjimà, áspëjamoji lemputë
neuþgæsta arba stabdþiai tinkamai
neveikia. Nugabenkite automobilá
ágaliotajam HYUNDAI atstovui, kad
patikrintø ir suremontuotø stabdþiø
sistemà.

Jûsø automobilyje yra dviejø kontûrø
stabdþiø sistemos su ástriþu paskirstymu.
Tai reiðkia, kad sugedus vienai ið dviejø
sistemø, du ratai vis tiek bus stabdomi.
Kai veikia tik viena sistema, stabdþiø
pedalà reikia nuspausti giliau ir su
didesne jëga. Veikiant tik vienai stabdþiø
sistemai, automobilio stabdymo kelias
bus ilgesnis. Jei vaþiuojant sugenda
stabdþiai, kai tik bus saugu - ájunkite
þemesnæ pavarà ir papildomai stabdykite varikliu.
Kai uþdegimo jungiklis ájungtas á ON
padëtá, patikrinkite, ar dega stovëjimo
stabdþio ir stabdþiø skysèio áspëjamosios lemputës.

ÁSPËJIMAS
Pavojinga vaþiuoti automobiliu,
degant áspëjamajai lemputei. Jei
stabdþiø áspëjamoji lemputë dega,
juos nedelsiant turi patikrinti ágaliotasis HYUNDAI atstovas ir suremontuoti.
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D150331AFD

Þemo padangø slëgio
kontrolinë lemputë (jei yra)
Padangos, kurioje yra
þemas slëgis, vietos kontrolinë lemputë (jei yra)
Kai uþdegimo jungiklis ájungtas á ON
padëtá, þemo padangø slëgio ir padangø
vietos kontrolinës lemputës dega 3
sekundes.
Jei kontrolinës lemputës neuþsidega
arba neuþgæsta praëjus 3 sekundëms po
to, kai uþdegimo jungiklis ájungtas á ON
padëtá, padangø slëgio stebëjimo sistema tinkamai neveikia. Tokiu atveju
nedelsdami kreipkitës á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad patikrintø jûsø
automobilá.
Ðios áspëjamosios lemputës taip pat
uþsidegs, jei vienoje ar keliose automobilio padangose slëgis yra gerokai per
þemas. Padangos, kurioje yra þemas
slëgis, vietos kontrolinë lemputë parodo,
kurioje padangoje slëgis yra gerokai per
þemas. Kuo skubiau sustokite ir
patikrinkite padangas. Jei áspëjamosios
lemputës uþsidega vaþiuojant, nedelsiant sumaþinkite automobilio greitá ir
sustokite. Staigiai nestabdykite ir
nesukiokite vairo. Pripûskite padangas
iki tokio slëgio, koks nurodytas automobilio padangø informaciniame lapelyje.
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D150309APB

ÁSPËJIMAS-Þemas padangø slëgis
Esant þemam padangø slëgiui automobilis taps nestabilus, sunkiai valdomas, o stabdymo kelias pailgës.
Jei vaþiuosite esant þemam padangø slëgiui, padangos perkais ir
sprogs.

D150339APA

Iðjungtos greitinanèiosios
pavaros (O/D OFF) indikacinë lemputë
(jei yra)

O/D
OFF

O/D OFF indikacinë lemputë uþsidega,
kai uþdegimo jungiklis ájungiamas á ON
padëtá, taèiau turi uþgesti maþdaug po 3
sekundþiø. Ði indikacinë lemputë uþsidega, kai iðjungiama greitinanèios pavaros
(O/D) sistema.

Priekiniø rûko þibintø
indikacinë lemputë
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega, kai ájungiami
priekiniai rûko þibintai.
D150310APB

Galiniø rûko þibintø
indikacinë lemputë
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega, kai ájungiami galiniai rûko þibintai.
D150350APB

Galiniø rûko þibintø áspëjamasis
signalas (jei yra)
Jei vairuotojo durelës atidaromos, kai
ájungtas galiniø rûko þibintø jungiklis,
pasigirs galiniø rûko þibintø áspëjamasis
signalas. Signalas skambës, kol nebus
iðjungtas galiniø rûko þibintø jungiklis,
uþdarytos vairuotojo durelës arba ájungtas uþdegimo jungiklis.
D150312APB

Pavaros indikacinë lemputë
(jei yra)
Ði lemputë parodo, kuria automatinës
transmisijos pavara vaþiuojama.
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Mechaninės pavarų dėžės
perjungimo svirties
padėties indikatorius
(jei yra)
Šis indikatorius padeda pasirinkti tinkamiausią pavarą važiuojant, kad būtų
taupomi degalai.
Pavyzdžiui
: Rodo, kad reikia įjungti trečią
pavarą (šiuo metu įjungta antra
pavara).
: Rodo, kad reikia įjungti trečią
pavarą (šiuo metu įjungta
ketvirta pavara).

 PASTABA
Jei
sistema
tinkamai
neveikia,
perjungimo aukštyn ir žemyn strėlytės ir
pavaros indikatorius nedega.

D150313APB

D150316AUN

Ákrovimo sistemos áspëjamoji lemputë

Atidarytø durø áspëjamoji
lemputë
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega, kai blogai uþdarytos durys, o uþdegimo jungiklis yra bet
kokioje padëtyje.

Ði lemputë rodo generatoriaus arba elektrinës ákrovimo sistemos gedimà.
Jei lemputë uþsidega automobiliui vaþiuojant:
1. Vaþiuokite iki artimiausios saugios
sustojimo vietos.
2. Iðjunkite variklá ir patikrinkite, ar neatsilaisvinæs arba nenutrûkæs generatoriaus dirþelis.
3. Jei dirþelis nenutrûkæs ir gerai átemptas, tai problema elektrinëje ákrovimo
sistemoje. Kuo skubiau kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad sutvarkytø sistemà.
D150315APB

Atidarytø pakeliamø galiniø
durø áspëjamoji lemputë
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega, kai blogai uþdarytos pakeliamos galinës durys.

D150316APB

Atidarytø durø ir pakeliamø
galiniø durø indikacinë lemputë (jei yra)
Ði indikacinë lemputë uþsidega ir mirksi,
jei neuþdarytos durys ar pakeliamos
galinës durys. Lemputë parodo, kurios
durys neuþdarytos.
D150317APB

Imobilizavimo sistemos
indikacinë lemputë
(jei yra)
Ði indikacinë lemputë uþsidega, kai
ákiðamas imobilizatoriaus raktas ir
pasukamas á ON padëtá uþvedant variklá.
Dabar galima uþvesti variklá. Varikliui
veikiant, lemputë uþgæsta.
Jei ði indikacinë lemputë mirksi, kai
uþdegimo jungiklis ájungiamas á ON
padëtá prieð uþvedant variklá, kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad patikrintø sistemà.
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D150318AHM

D150320APB

Þemo degalø lygio áspëjamoji lemputë

Variklio gedimo indikacinë
lemputë (MIL) (lemputë,
áspëjanti, kad reikia patikrinti variklá)

Ði áspëjamoji lemputë parodo, kad
degalø bakas beveik tuðèias. Kai ji
uþsidega, kuo skubiau ápilkite degalø.
Jei vaþiuosite degant þemo degalø lygio
áspëjamajai lemputei arba degalø lygiui
esant þemiau “E”, degalai variklyje gali
neuþsidegti ir sugadinti kataliziná konverterá (jei yra).

4 44

Ði indikacinë lemputë yra ávairius emisijos sistemos elementus kontroliuojanèios variklio valdymo sistemos dalis.
Jei ði indikacinë lemputë uþsidega vaþiuojant, tai rodo, kad emisijos valdymo
sistemoje yra gedimas.
Ði indikacinë lemputë taip pat uþsidega,
ájungus uþdegimo jungiklá á ON padëtá, ir
uþgæsta po keliø sekundþiø, ájungus
variklá. Jeigu ji dega vaþiuojant arba
neuþsidega ájungus uþdegimo jungiklá á
ON padëtá, veþkite automobilá pas artimiausià ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad
patikrintø sistemà.
Ðiaip automobilis turëtø vaþiuoti, bet
nedelsdami patikrinkite sistemà pas
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

ATSARGIAI
• Jei tæsite kelionæ degant emisijos
valdymo
sistemos
gedimo
indikacinei lemputei, galite sugadinti emisijos valdymo sistemas. Pablogës vaþiavimo kokybë ir (arba) automobilis sunaudos
daugiau degalø.
• Jei emisijos valdymo sistemos
gedimo indikacinë lemputë dega,
gali sugesti katalizinis konverteris
ir sumaþës variklio galia. Kuo skubiau nuveþkite automobilá ágaliotajam Hyundai atstovui, kad patikrintø variklio valdymo sistemà.

ATSARGIAI - Dyzelinis
variklis
Jei emisijos valdymo sistemos gedimo indikacinë lemputë mirksi, gali
bûti ápurðkiamas netinkamas degalø
kiekis. Dël to gali sumaþëti variklio
galia, degimo metu atsiras triukðmas, bus iðmetama daugiau terðalø.
Kuo skubiau nuveþkite automobilá
ágaliotajam HYUNDAI atstovui, kad
patikrintø variklio valdymo sistemà.
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ATSARGIAI - Dyzelinis
variklis
Jei mirksi gedimo indikacinë lemputë, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad patikrintø kietøjø
daleliø filtrà (nevaþiuokite daugiau
kaip 50 km) (jei yra).

D150323APB

D150324APB

ESC (elektroninës stabilumo programos) indikacinë
lemputë
(jei yra)
ESC indikacinë lemputë uþsidega, kai
uþdegimo jungiklis ájungiamas á ON
padëtá, taèiau turi uþgesti maþdaug po 3
sekundþiø. Kai ESC veikia, ji kontroliuoja
vairavimo sàlygas. Áprastinëmis vairavimo sàlygomis ESC indikacinë lemputë
nedega. Kai kelio danga slidi arba blogas ratø sukibimas, ESC pradës veikti, o
indikacinë lemputë mirksës, parodydama, kad ESC veikia.
Jeigu ESC sistemoje yra gedimas,
indikacinë lemputë uþsidegs ir neuþges.
Veþkite automobilá pas ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad patikrintø sistemà.

Iðjungtos ESC sistemos
(ESC OFF) indikacinë lemputë
(jei yra)
ESC OFF indikacinë lemputë uþsidega,
kai uþdegimo jungiklis ájungiamas á ON
padëtá, taèiau turi uþgesti maþdaug po 3
sekundþiø. Jei norite vaþiuoti su iðjungta
ESC sistema, paspauskite ESC OFF
mygtukà. Uþsidegs ESC OFF indikacinë
lemputë, parodydama, kad ESC iðjungta.
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D150327AUN

D150328APB

D150329APB

Palikto rakto áspëjamasis garso signalas (jei yra)
Jei vairuotojo durys atidarytos, kai
uþdegimo raktelis paliktas uþdegimo
jungiklyje (ACC arba LOCK padëtyje),
skambës palikto rakto áspëjamasis garso
signalas. Jis áspëja, kad neuþtrenktumëte rakto automobilyje. Signalas
skamba tol, kol iðimamas raktas arba kol
uþdaromos vairuotojo durys.

Pakaitinimo þvakës indikacinë lemputë
(dyzelinis variklis)
Indikacinë lemputë uþsidega, kai uþdegimo jungiklis pasuktas á ON padëtá. Variklá
galima uþvesti, kai pakaitinimo þvakës
indikacinë lemputë uþgæsta. Lemputës
degimo laikas priklauso nuo vandens
temperatûros, oro temperatûros ir akumuliatoriaus bûklës.

Degalø filtro áspëjamoji
lemputë (dyzelinis variklis)
Ájungus uþdegimo jungiklá á ON padëtá, ði
áspëjamoji lemputë dega 3 sekundes, po
to uþgæsta. Jei lemputë uþsidega varikliui dirbant, tai rodo, kad degalø filtre
susikaupë vanduo. Paðalinkite vandená
ið filtro. Daugiau informacijos rasite 7
dalies skyriuje “Degalø filtras”.

PASTABA
Jei, pasibaigus pašildymui, per 10
sekundžių variklis neužsiveda, dar
kartą pasukite uždegimo raktelį į
LOCK padėtį ir palaukite 10 sekundžių,
po to pasukite į ON padėtį ir dar
pašildykite.

ATSARGIAI
Jei pakaitinimo þvakës indikacinë
lemputë dega arba mirksi varikliui
jau suðilus arba vaþiuojant, kuo skubiau kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad patikrintø sistemà.
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ATSARGIAI
Kai dega degalø filtro áspëjamoji
lemputë, gali sumaþëti variklio galia
(automobilio greitis ir sûkiø skaièius
varikliui dirbant tuðèiàja eiga). Jei
vaþiuosite degant áspëjamajai lemputei, galite sugadinti variklio dalis
ir aukðto slëgio degalø tiekimo sistemos ápurðkimà. Tokiu atveju
nedelsdami kreipkitës á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad patikrintø
jûsø automobilá.
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D150334APB

D150349APB

Elektrinës vairo stiprintuvo
(EPS) sistemos áspëjamoji
lemputë (jei yra)
Ði áspëjamoji lemputë uþsidega, ájungus
uþdegimo jungiklá á ON padëtá, ir uþgæsta, uþvedus variklá.
Ði lemputë taip pat uþsidega esant EPS
gedimui. Jeigu lemputë uþsidega vaþiuojant, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad patikrintø.

Áspëjamasis garso signalas (jei yra)
Áspëjamasis garso signalas skambës, kai
atidaromos vairuotojo durys degant
galiniams þibintams. Taip akumuliatorius
apsaugomas nuo iðsikrovimo. Signalas
skamba tol, kol iðjungiami galiniai þibintai.
D150351APB

Neuþdarytø durø áspëjamasis garso
signalas
(jei yra)
Neuþdarytø durø áspëjamasis garso signalas skambës, jei vaþiuosite greièiau
nei 9 km/val. su neuþdarytomis durimis
ar pakeliamomis galinëmis durimis.
Áspëjamasis signalas skambës apie 6
sekundes su 20 sekundþiø pertrauka 3
kartus. Taip apsaugoma nuo vaþiavimo
su neuþdarytomis durimis.

Informacinis displëjus
D150206APB

Kelionës matuoklis/Kelionës kompiuteris (jei yra)
Kelionës kompiuteris - mikrokompiuteriu valdoma informacijos sistema, parodanti vaþiavimo metu svarbià informacijà, tokià kaip nuvaþiuotas atstumas,
atstumas, kurá galima nuvaþiuoti su bake
esanèiais degalais, vidutinis degalø
sunaudojimas, momentinis degalø
sunaudojimas, vaþiavimo trukmë, kai
uþdegimo jungiklis yra ACC arba ON
padëtyje. Atjungus akumuliatoriø, visa
iðsaugota informacija (atstumas, kurá
galima nuvaþiuoti su bake esanèiais
degalais, ir momentinis degalø sunaudojimas) bus atkurta.
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A kelionës matuoklis

 A tipas

B kelionës matuoklis*

Atstumas, kurá galima nuvaþiuoti
su bake esanèiais degalais*

 B tipas

Vidutinis degalø sunaudojimas*
OPB042051

OPB042052

Paspaudæ TRIP mygtukà trumpiau nei 1
sekundæ, galite pasirinkti kelionës
matuoklio, atstumo, kurá galima nuvaþiuoti su bake esanèiais degalais, vidutinio degalø sunaudojimo, momentinio
degalø sunaudojimo, vaþiavimo trukmës
funkcijas:

Kelionės matuoklis (km arba myliomis)
A TRIP: A kelionës matuoklis:
B TRIP: B kelionës matuoklis:
Ði funkcija parodo pasirinktø kelioniø
atstumà po paskutinio kelionës matuoklio nustatymo.
Matuoklio matuojamas atstumas - nuo
0,0 iki 999,9 km (0,0 iki 999,9 myliø).
Paspaudus TRIP mygtukà ilgiau nei 1
sekundæ, kai rodomas kelionës matuoklis (A TRIP arba B TRIP), kelionës
matuoklis nustatomas á nulinæ padëtá
(0,0).
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Momentinis degalø sunaudojimas*

Vaþiavimo trukmë*
* : jei yra
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 A tipas

 A tipas

 A tipas

 B tipas

 B tipas

 B tipas

OPB042053

OPB042055

OPB042056

Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su bake
esančiais degalais (jei yra)
(km arba myliomis)
Ði funkcija parodo, koká apytikrá atstumà
galima nuvaþiuoti su bake esanèiais
degalais ir á variklá tiekiamà degalø kieká.
Kai atstumas bus maþesnis nei 50 km
(30 myliø), matysite þenklà “—-”, o
indikacinë lemputë mirksës.
Matuoklio matuojamas atstumas - nuo
50 iki 999 km (30 iki 999,9 myliø).

Vidutinis degalų sunaudojimas (jei yra)
(l/100 km arba MPG (mylių su 1 galonu))
Ði funkcija suskaièiuoja vidutiná sunaudojamø degalø kieká pagal visà sunaudotà degalø kieká ir atstumà, nuvaþiuotà
po paskutinio nustatymo. Visi sunaudoti
degalai apskaièiuojami pagal degalø
sunaudojimo duomenis. Kad apskaièiavimas bûtø tikslus, pravaþiuokite daugiau nei 50 m (0,03 mylios).
Matuoklio matuojamas atstumas - nuo
0,0 iki 99,9l/100 km (0,0 iki 99,9 myliø su
1 galonu).
Paspaudus TRIP mygtukà ilgiau nei 1
sekundæ, kai rodomas vidutinis sunaudojamø degalø kiekis, vidutinis sunaudojamø degalø kiekio parodymas nustatomas á nulinæ padëtá (—-).

Momentinis degalų sunaudojimas
(jei yra)
(l/100 km arba MPG (mylių su 1 galonu))
Ði funkcija suskaièiuoja degalø kieká,
sunaudotà per kelias pastaràsias sekundes.
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 PASTABA

 A tipas

 B tipas

OPB042057

Vaþiavimo laikas (jei yra)
Ði funkcija parodo visà laikà, vaþiuotà po
paskutinio laiko nustatymo.
Vaþiavimo laikas skaièiuojamas ir
tuomet, kai automobilis nevaþiuoja, bet
variklis dirba.
Matuoklio
diapazonas
yra
nuo
00:00~99,59.
Paspaudus TRIP mygtukà ilgiau nei 1
sekundæ, kai rodomas vaþiavimo laikas,
vaþiavimo laikas nustatomas á nulinæ
padëtá (00:00).
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• Jei automobilis stovi ne tiesiai arba
akumuliatorius buvo atjungtas,
atstumo, kurį galima nuvažiuoti su
bake esančiais degalais, funkcija gali
tinkamai neveikti.
Jei įpilama mažiau nei 6 litrai (1,6
galono) degalų, kelionės kompiuteris
gali neužfiksuoti tokio kiekio.
• Degalų sunaudojimas ir atstumas,
kurį galima nuvažiuoti su bake
esančiais degalais gali gerokai skirtis,
priklausomai nuo važiavimo sąlygų,
vairavimo įpročių ir automobilio
būklės.
• Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su
bake esančiais degalais, yra apytikris.
Šis atstumas gali skirtis nuo faktiškai
nuvažiuojamo atstumo.

OPB042117
D280600APB

Skaitmeninis kalendorius ir laikrodis
(jei yra)

ÁSPËJIMAS
Nereguliuokite vairuodami. Galite
nesuvaldyti automobilio ir sukelti
avarijà, sunkiai ar mirtinai suþaloti
þmones.
Kai atjungiami akumuliatoriaus gnybtai
ar susijæ saugikliai, datà ir laikà reikia
nustatyti ið naujo.
Kai uþdegimo jungiklis yra ACC arba ON
padëtyje, mygtukai veikia taip:
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AVARINIØ ÞIBINTØ MYGTUKAS
D280601APB

• NUSTATYTI (SET) (1)
Paspaudus “SET” mygtukà ilgiau nei 1
sekundæ,
pasikeièia
kalendoriaus/laikrodþio nustatymo displëjus.
Paspaudus “SET” mygtukà trumpiau nei
1 sekundæ, pakeièiami nustatymai.
Pasirinktas nustatymas mirksës.
 Nustatymø seka yra diena (DAY)→
mënuo (MONTH) → metai (YEAR) →
valanda (HOUR)→minutë (MINUTE).
OPB042058

• / (2)
Paspaudusarba  mygtukà pasikeis
kalendoriaus data ir laikrodis.
Jei arba  mygtukas nepaspaudþiamas per 15 sekundþiø, bus rodomi
pirminiai nustatymai.
Kai nustatysite datà ir laikà, vël paspauskite “SET” mygtukà ilgiau nei 1
sekundæ. Displëjus gráð á pirminæ padëtá.
 Tokiu paèiu bûdu galima pakeisti
lauko temperatûros (°C↔°F) ir atstumo (km↔mylia) matavimo vienetus.

D180000AHM

Avarinius þibintus reikia ájungti tais atvejais, kai jums bûtina sustoti pavojingoje
vietoje. Jei esate priversti netikëtai sustoti,
visuomet,
kiek
ámanoma,
pasitraukite á kelio pakraðtá.
Avariniai þibintai ájungiami paspaudus
jungiklá. Mirksës visi posûkiø signalai.
Avariniai þibintai degs net ir tada, kai raktelis neákiðtas á uþdegimo jungiklá.
Avarinius þibintus iðjungsite vël paspaudæ jungiklá.
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APÐVIETIMAS
D190100APB

Akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija
• Ðios funkcijos tikslas - saugoti, kad
akumuliatorius neiðsikrautø. Sistema
automatiðkai iðjungia iðorines ðviesas,
vairuotojui iðtraukus uþdegimo raktelá
ir atidarius vairuotojo duris.
• Stovëjimo þibintai automatiðkai iðsijungs, naktá vairuotojui sustabdþius
automobilá ðalikelëje.
Jei reikia, kad iðtraukus raktelá þibintai
degtø, atlikite ðiuos veiksmus:
1) Atidarykite vairuotojo duris.
2) Iðjunkite stovëjimo ðviesos þibintus
ir vël juos ájunkite, paspausdami
ðviesos jungiklá ant vairo kolonëlës.
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OED040045

OED040046

D190400AUN

D190401AHM

Apðvietimo valdymas

Stovëjimo ðviesø padëtis (
)
Kai ðviesos jungiklis yra stovëjimo ðviesø
padëtyje (1 padëtis), uþsidegs priekinës
ir uþpakalinës gabaritinës ðviesos, ásijungs numerio ir prietaisø skydelio apðvietimas.

Ðviesos jungiklyje yra priekiniø ðviesø ir
stovëjimo ðviesø padëtys.
Ðios ðviesos ájungiamos pasukant valdymo svirtelës galiukà á vienà ið ðiø
padëèiø:
(1) Iðjungimo (OFF) padëtis
(2) Stovëjimo ðviesø padëtis
(3) Priekiniø ðviesø padëtis
(4) Automatinė žibintų padėtis (jei yra)
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ATSARGIAI

OED040800
D190402AHM

Priekiniø ðviesø padëtis ( )
Kai ðviesos jungiklis yra priekiniø ðviesø
padëtyje (2 padëtis), uþsidegs priekiniai
þibintai, priekinës ir uþpakalinës gabaritinës ðviesos, ásijungs numerio ir prietaisø skydelio apðvietimas.

OFS040084

• Nieko nedėkite ant jutiklio (1),
esančio ant prietaisų skydelio,
kad geriau veiktų automatinio
apšvietimo valdymo sistema.
• Nevalykite jutiklio langų valikliu,
nes jis pasidengs plėvele, kuri
trukdys jam tinkamai veikti.
• Jei jūsų automobilio priekinis
stiklas tonuotas arba metalizuotas, automatinio apšvietimo sistema gali tinkamai neveikti.

Automatinė žibintų padėtis (jei yra)
Kai žibintų jungiklis yra AUTO padėtyje,
galiniai ir priekiniai žibintai įsijungs ir išsijungs automatiškai, priklausomai nuo
apšvietimo lauke.

PASTABA
Kad priekinės šviesos įsijungtų,
uždegimo jungiklis turi būti ON
padėtyje.
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OED040801
D190500AUN

Tolimøjø ðviesø ájungimas
Tolimosios ðviesos ájungiamos pastûmus
svirtelæ nuo savæs. Artimosios ðviesos
ájungiamos patraukus svirtelæ atgal.
Ájungus tolimàsias ðviesas, uþsidegs
tolimøjø ðviesø indikacinë lemputë.
Kad akumuliatorius neiðsikrautø, nepalikite ilgam ájungtø ðviesø, jei variklis
nedirba.
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OED040804

OED040802

Jei norite pamirksëti priekinëmis
ðviesomis, patraukite svirtelæ link savæs.
Atleidus svirtelæ, degs áprastinës (artimosios) ðviesos. Ðá veiksmà galima atlikti ir
neájungus ðviesø.

D190600AHM

Posûkiø ir eismo juostos keitimo
signalai
Kad posûkiø signalai veiktø, uþdegimo
jungiklis turi bûti ájungtas. Posûkiø signalai ájungiami pastûmus svirtelæ aukðtyn arba þemyn (A). Þalios strëlytës ant
prietaisø skydelio rodo, kuris posûkio
signalas ájungtas. Atlikus manevrà,
posûkio signalai iðsijungia patys. Jei
indikacinë lemputë mirksi atlikus
manevrà, iðjunkite signalà patraukdami
svirtelæ atgal.

PB eng 4-63_lit_PB eng 4-63_lit.qxd 7.11.2012 21:31 Page 55

Jūsų automobilio charakteristikos

Norëdami persirikiuoti, ðiek tiek pastumkite ir laikykite posûkio signalo
svirtelæ (B). Paleista svirtelë gráð á pirminæ
padëtá.
Jei indikacinë lemputë dega ir nemirksi
arba mirksi nenormaliai, gali bûti perdegusi kurio nors posûkio signalo þibinto
lemputë, tad jà reikës pakeisti.

PASTABA
Jei indikacinė lemputė mirksi neįprastai
greitai arba lėtai, gali būti perdegusi
lemputė arba bloga jungtis elektros
grandinėje.

OYN049200

OAM049046L

D190700APB

D190800APB

Priekiniai rûko þibintai (jei yra)

Galiniai rûko þibintai (jei yra)

Rûko þibintai pagerina matomumà vaþiuojant per rûkà, lietø, sniegà ir pan.
Rûko þibintø ðviesos ájungiamos
pasukus rûko þibintø jungiklá (1) á (2)
padëtá po to, kai ájungiamos stovëjimo
ðviesos. Uþdegimo jungiklis taip pat turi
bûti ON padëtyje.
Rûko þibintai iðjungiami pasukus jungiklá á iðjungimo padëtá.

Galiniø rûko þibintø ðviesos ájungiamos
ájungus priekiniø ðviesø þibintus ir
pasukus galiniø rûko þibintø jungiklá (1) á
(3) padëtá.

ATSARGIAI
Ájungti rûko þibintai naudoja daug
elektros energijos. Rûko þibintus
ájunkite tik esant blogam matomumui.
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Galiniai rûko þibintai ásijungia ájungus
galiniø rûko þibintø jungiklá po to, kai
ájungiami priekiniai rûko þibintai, o
priekiniø ðviesø jungiklis yra stovëjimo
ðviesø padëtyje.
Galiniai rûko þibintai iðjungiami iðjungiant galiniø rûko þibintø jungiklá arba
priekiniø ðviesø jungiklá.

Kuo didesnis jungiklio padëties skaièius,
tuo þemiau yra priekiniø þibintø spindulys. Priekiniø þibintø ðviesos srauto
pokrypis turi bûti toks, kad neakintø kitø
vairuotojø.
Toliau pateikiami tinkamø jungiklio
padëèiø pavyzdþiai. Jei automobilio
apkrova kitokia, nei èia nurodyta,
parinkite tokià jungiklio padëtá, kad
ðviesos srauto pokrypis bûtø artimiausias sàraðe nurodytoms padëtims.

D190900APB

Dieninës ðviesos
(jei yra)
Su dieninëmis ðviesomis (DRL) jûsø
automobilio priekis bus geriau matomas
dienos metu. (DRL) labai padeda ávairiomis vaþiavimo sàlygomis, o ypaè auðtant ar temstant.
DRL sistema iðjungia priekinius þibintus,
kai:
1. Ájungtas stovëjimo ðviesø jungiklis.
2. Uþgesinamas variklis.

OPB049067
D191000APB

Priekiniø þibintø lygiavimo átaisas
(jei yra)
Norëdami sureguliuoti priekiniø þibintø
pokrypá pagal keleiviø skaièiø ir bagaþo
svorá, pasukite lygiavimo átaiso jungiklá.

Apkrova

Jungiklio padëtis

Tik vairuotojas

0

Vairuotojas + keleivis priekyje

0

Su keleiviais
(áskaitant vairuotojà)

1

Su keleiviais (áskaitant vairuotojà) + pilna bagaþinë (arba leng-

2

va priekaba)
Vairuotojas + pilna bagaþinë
(arba sunki priekaba)
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VALYTUVAI IR APLIEJIKLIAI
Priekinio stiklo valytuvas/apliejiklis

A: Valytuvo greièio valdymas
- Vienas perbraukimas
·
· O – iðjungtas (Off)
· —- – Periodiðkas perbraukimas*
· AUTO* – Automatinis valymas
· 1 – Normalus valytuvo greitis
· 2 – Didelis valytuvo greitis
B: Periodiðkai dirbanèio valytuvo laiko
reguliavimas*

OPB049068

Priekinio stiklo valytuvas/apliejiklis

C: Plovimas su trumpais perbraukimais
D: Galinio lango valytuvo/apliejiklio
valdymas*
·
- Ploviklio purðkimas veikiant
valytuvui
·
- Normalus valytuvo darbas
· O – iðjungtas (Off)
* : jei yra

D200100APB

Priekinio stiklo valytuvai
Kai uþdegimo jungiklis ájungtas, dirba ðia
tvarka.
: Vienam valymo ciklui nulenkite
svirtelæ þemyn ir atleiskite, kai
valytuvas yra O padëtyje (iðjungtas). Jei svirtelæ nulenksite ir
laikysite, valytuvai dirbs nepertraukiamai.
O: Valytuvas nedirba.
—- : Valytuvas dirba periodiðkai vienodais intervalais. Ájunkite valytuvà
ðiuo reþimu nestipriai lyjant arba
esant rûkui. Jei norite pakeisti valytuvo greitá, pasukite greièio valdymo ratukà (1) (jei yra)
1 : Normalus valytuvo greitis
2 : Didelis valytuvo greitis

PASTABA
Jei ant priekinio stiklo yra daug sniego
arba jis apledėjęs, pašildykite stiklą apie
10 minučių ir nutirpinkite sniegą ar
ledą, tik po to įjunkite valytuvus.

OAM049047L/OAM049048L
D20000APB

4 57

PB eng 4-63_lit_PB eng 4-63_lit.qxd 7.11.2012 21:31 Page 58

Jūsų automobilio charakteristikos

ATSARGIAI

Lietaus jutiklis
OEL049900

Automatinis valdymas (AUTO)
(jei yra)
Lietaus jutikliai priekinio stiklo viršutinėje
dalyje seka lietaus stiprumą ir kontroliuoja
valytuvų darbo dažnumą. Kuo stipresnis
lietus, tuo dažniau veikia valytuvai.
Nustojus lyti, valytuvai nebedirbs.
Jei norite pakeisti valytuvo greitį, pasukite
greičio valdymo ratuką (1).
Jei valytuvų jungiklis yra AUTO padėtyje,
įjungus degimą, valytuvai gali vieną kartą
suveikti, nes bus tikrinama sistema.
Išjunkite valytuvus, kai jų nereikia.
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Kai užvedimo jungiklis yra ON padėtyje,
o langų valytuvų jungiklis yra AUTO
režime, nurodytais atvejais būkite itin
atsargūs, kad nesusižalotumėte rankų ar
kitų kūno dalių:
• Nelieskite priekinio stiklo viršutinės
dalies prie lietaus jutiklio.
• Nevalykite priekinio stiklo viršutinės
dalies drėgna ar šlapia šluoste.
• Nespauskite priekinio stiklo.
Kai plaunate automobilį, pasukite
valytuvų jungiklį į OFF padėtį, kad
valytuvai neįsijungtų automatiškai.
Jei paliksite jungiklį AUTO padėtyje,
plaunant automobilį valytuvai gali
įsijungti, o plovimo įrenginys juos
sulaužys.
Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio
stiklo viršuje keleivio pusėje. Nuėmus
dangtelį gali sugesti sistemos dalys, o to
gedimo nepadengs jūsų automobilio
garantija.
Prieš užvesdami variklį žiemą, pasukite
valytuvų jungiklį į OFF padėtį. Jei to
nepadarysit, valytuvai gali įsijungti, o
ledas ant priekinio stiklo juos sugadins.
Prieš įjungdami valytuvus, nuvalykite
sniegą ir ledą ir atitirpinkite priekinį
stiklą.

OXM049048E
D200200APB

Priekinio stiklo apliejikliai
Su periodiðkai veikianèiais valytuvais
Kai valytuvai O padëtyje (iðjungti), ðvelniai patraukite svirtelæ link savæs ir
apipurkðkite priekiná stiklà plovikliu bei
paleiskite 1-3 valymo ciklus.
Be periodiðko veikimo funkcijos
Kai valytuvai O padëtyje (iðjungti), ðvelniai patraukite svirtelæ link savæs ir
apipurkðkite priekiná stiklà plovikliu.
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Naudokite ðià funkcijà, kai priekinis stiklas neðvarus.
Ploviklis purkð ir valytuvai veiks tol, kol
laikysite palenkæ svirtelæ.
Jei apliejiklis neveikia, patikrinkite
ploviklio lygá. Jei skysèio per maþai, á
ploviklio bakelá ápilkite tinkamo langø
plovimo skysèio.
Bakelio pripildymo anga yra variklio
skyriaus priekyje.

ATSARGIAI
• Nejunkite valytuvø, kai stiklas
sausas, kad nesugadintumëte
valytuvø ar stiklo.
• Nevalykite valytuvo ðluoteliø benzinu, þibalu, skiedikliais ar kitais
tirpikliais.
• Nestumkite valytuvø ranka, kad
nesugadintumëte valytuvo koto ir
kitø daliø.

ATSARGIAI
Nejunkite apliejiklio, jei bakelyje nëra
ploviklio, kad nesugadintumëte siurbliuko.

ÁSPËJIMAS
Kai ðàla, nejunkite apliejiklio prieð
tai nepaðildæ priekinio stiklo;
ploviklis gali suðalti ant stiklo ir
pabloginti matomumà.

OXM049103E
D200300APB

Galinio lango valytuvo ir apliejiklio jungiklis (jei yra)
Galinio lango valytuvo ir apliejiklio
jungiklis yra ant valytuvo ir apliejiklio
ájungimo svirtelës galo. Pasukite jungiklá á
pageidaujamà padëtá ir ájunkite galinio
lango valytuvà ir apliejiklá.
- Ploviklio purðkimas veikiant
valytuvui
- Normalus valytuvo darbas
O - Valytuvas iðjungtas
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SALONO APÐVIETIMAS
D210000AUN

ATSARGIAI
Kai
variklis
iðjungtas,
ilgai
nelaikykite ájungtø salono apðvietimo lempø.
Gali iðsikrauti akumuliatorius.

OPA047072
D210100APB

Salono lempa
Priekinë (jei yra)
A tipas
•
Salono lempa ájungiama ir iðjungiama
pastumiant jungiklá.
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•
Ðviesa uþsidega atidarius kurias nors
duris, nepriklausomai nuo uþdegimo
jungiklio padëties.
Kai durys atrakinamos siøstuvu, ðviesa
dega apie 30 sekundþiø, kol neatidaromos durys. Kai durys uþdaromos, maþdaug po 30 sekundþiø ðviesa palaipsniui
uþgæsta. Jei ájungiamas uþdegimo
jungiklis arba visos durys uþrakinamos,
ðviesa uþgæsta ið karto.
Jei durys atidaromos, kai uþdegimo
jungiklis yra ACC arba LOCK padëtyje,
ðviesa dega apie 20 minuèiø. Jei durys
atidaromos, kai uþdegimo jungiklis
ájungtas, ðviesa neuþgæsta.
B tipas
•
Salono lempa ájungiama ir iðjungiama
pastumiant jungiklá.
•
Ðviesa uþsidega atidarius duris.
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OTD049086

Viduryje (jei yra)
A tipas
• ÁJUNGTA (1)
Ðviesa dega visà laikà.

ATSARGIAI

•DURYS (2)
Ðviesa uþsidega atidarius kurias nors
duris, nepriklausomai nuo uþdegimo
jungiklio padëties.
Kai durys atrakinamos siøstuvu, ðviesa
dega apie 30 sekundþiø, kol neatidaromos durys. Kai durys uþdaromos, maþdaug po 30 sekundþiø ðviesa palaipsniui
uþgæsta. Jei ájungiamas uþdegimo
jungiklis arba visos durys uþrakinamos,
ðviesa uþgæsta ið karto.
Jei durys atidaromos, kai uþdegimo
jungiklis yra ACC arba LOCK padëtyje,
ðviesa dega apie 20 minuèiø. Jei durys
atidaromos, kai uþdegimo jungiklis
ájungtas, ðviesa neuþgæsta.

B tipas
• ÁJUNGTA (1)
Ðviesa dega visà laikà.
• DURYS (2)
Ðviesa uþsidega atidarius duris.
• IÐJUNGTA (3)
Ðviesa neuþsidega, netgi atidarius duris.

• IÐJUNGTA (3)
Ðviesa neuþsidega, netgi atidarius duris.

Kai variklis nedirba, ilgai nepalikite
jungiklio ðioje padëtyje.
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OPB049075

OPB042076

D210300AFD

D210500AUN

Bagaþo skyriaus lempa (jei yra)

Pirðtiniø dëtuvës lemputë (jei yra)

Ðviesa bagaþo skyriuje uþsidega, atidarius pakeliamas galines duris.

Ðviesa uþsidega atidarius pirðtiniø dëtuvæ.
Pirðtiniø dëtuvës lemputë uþsidega tik
tuomet, kai ájungti stovëjimo ðviesø ar
priekiniø ðviesø þibintai.

4 62

PB eng 4-63_lit_PB eng 4-63_lit.qxd 7.11.2012 21:31 Page 63

Jūsų automobilio charakteristikos
ÐILDYTUVAS
D220000AHM

A tipas

ATSARGIAI
Nevalykite galinio lango aðtriais
prietaisais ar ðveitikliais, kad nepaþeistumëte ant stiklo priklijuotø
laidø.
Ðildytuvà ájunkite tik varikliui
dirbant, kad neiðsikrautø akumuliatorius.
OPB042078

PASTABA

B tipas

Kaip atšildyti arba nudžiovinti priekinį
stiklą, skaitykite skyrelyje “Priekinio
stiklo atšildymas ir nudžiovinimas”.

Galinio lango ðildytuvas ájungiamas paspaudus galinio lango ðildytuvo mygtukà
prietaisø skyrelio viduryje. Kai ðildytuvas
ájungtas, galinio lango ðildytuvo mygtukas ðvieèia.
Jei ant galinio lango susikaupia daug
sniego, prieð ájungdami ðildytuvà nuvalykite sniegà.
Galinio lango ðildytuvas automatiðkai
iðsijungia maþdaug po 20 minuèiø arba
iðjungus uþdegimo jungiklá. Galinio
lango ðildytuvas iðjungiamas dar kartà
paspaudus ðildytuvo jungiklá.
D220101AEN

OPB042077

Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
ðildytuvas
(jei yra)
Jeigu jûsø automobilio iðoriniai galinio
vaizdo veidrodëliai ðildomi, jie veiks tuo
paèiu metu, kaip ir galinio lango ðildytuvas.

D220100AEN

Galinio lango ðildytuvas.
Kai variklis dirba, ðildytuvas atðildo
langà, nudþiovina, iðtirpina ledà.
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RANKINË KLIMATO KONTROLËS SISTEMA (JEI YRA)

1. Reþimo parinkimo rankenëlë
2. Ventiliatoriaus greièio reguliavimo rankenëlë
3. Temperatûros reguliavimo rankenëlë

4. Oro kondicionavimo mygtukas*
5. Oro átraukimo valdymo mygtukas (cirkuliuojantis oras arba lauko (grynas) oras)
6. Galinio lango ðildytuvo mygtukas

* : jei yra

OPB042079
D230000AFD
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D230100APB

Ðildymas ir oro kondicionierius
1. Uþveskite variklá.
2. Nustatykite pageidaujamà reþimà.
Efektyvesnis ðildymas ir vësinimas:
- Ðildymas:
- Vësinimas:
3. Nustatykite pageidaujamà temperatûrà.
4. Nustatykite oro átraukimo valdymà á
lauko (gryno) oro padëtá.
5. Nustatykite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá.
6. Jei norite, kad oras bûtø kondicionuojamas, ájunkite oro kondicionavimo
sistemà (jei yra).

OPB042080L
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Du lygiai (B, D, C)
Oras puèiamas á veidà ir á grindis.

Grindų lygis (C, A, D)

OPB042081

Didþiausias oro kiekis nukreipiamas á
grindis, o nedidelis oro kiekis nukreipiamas á priekiná stiklà ir ðoniniø langø
ðildytuvus.

D230101APB

Reþimo pasirinkimas
Reþimo pasirinkimo ratuku valdoma oro
srauto kryptis vëdinimo sistemoje.
Oro srautà galima nukreipti á grindis,
priekinio panelio angas ar priekiná stiklà.
Oro kryptis parodoma penkiais paveiksliniais þenklais: Veidas, Du lygiai, Grindys,
Grindys-ðildytuvas ir Ðildytuvas.

Grindų-šildytuvo lygis (C, A, D)
Didþiausias oro kiekis nukreipiamas á
grindis ir priekiná stiklà, o nedidelis oro
kiekis nukreipiamas á ðoniniø langø ðildytuvus.

Šildytuvo lygis (A, D)
Veido lygis (B,D)
Oras puèiamas á virðutinæ kûno dalá ir
veidà. Be to, galima reguliuoti abi oro
angas ir nukreipti orà pageidaujama
kryptimi.
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Didþiausias oro kiekis nukreipiamas á
priekiná stiklà, o nedidelis oro kiekis
nukreipiamas á ðoniniø langø ðildytuvus.

OPB042082

Vėdinimo angos priekiniame panelyje
Vëdinimo angas galima atidaryti ar
uþdaryti atskirai, sukant ratukà.
Taip pat galima reguliuoti ið ðiø angø
einanèio oro kryptá valdymo svirtele, kaip
parodyta
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Cirkuliuojančio oro padėtis
Kai pasirenkamas cirkuliuojantis oras, ant mygtuko
uþsidega indikacinë lemputë.
Kai pasirenkamas cirkuliuojantis oras, oras ið salono
iðtraukiamas per ðildymo
sistemà ir paðildomas arba
atðaldomas, priklausomai
nuo pasirinktos funkcijos.
OPB042083

OPB042084

D230102APB

D230103APB

Temperatûros reguliavimas
Temperatûros reguliavimo ratuku galima
nustatyti ið vëdinimo sistemos sklindanèio oro temperatûrà. Oro temperatûrà salone galima pakeisti, pasukant
ratukà. Sukant á deðinæ, temperatûra
kyla, á kairæ - leidþiasi.

Oro átraukimo valdymas
Galima pasirinkti ið lauko átraukiamo
(gryno) oro padëtá arba cirkuliuojanèio
oro padëtá.
Oro átraukimà galima pakeisti, paspaudus valdymo mygtukà.

Lauko (gryno) oro padėtis
Kai pasirenkama lauko
(gryno)
oro
padëtis,
indikacinë lemputë ant
mygtuko neuþsidega.
Kai pasirenkama lauko
(gryno) oro padëtis, oras á
automobilá patenka ið lauko
ir paðildomas arba atðaldomas, priklausomai nuo
pasirinktos funkcijos.
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PASTABA
Jei cirkuliuojantis oras bus ilgai šildomas (nepasirinkus oro kondicionavimo),
priekinis stiklas ir šoniniai langai gali
aprasoti, o salone pasidarys tvanku.
Jei cirkuliuojančio oro režime ilgai veiks
kondicionierius, oras salone pasidarys
labai sausas.
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ÁSPËJIMAS
• Jei klimato kontrolës sistema
visà laikà veiks su cirkuliuojanèiu
oru, salone gali pakilti drëgmës
lygis, stiklai aprasos ir matomumas pablogës.
• Nemiegokite automobilyje, kai
ájungta oro kondicionavimo ar
ðildymo sistema. Sumaþëjæs
deguonies kiekis ir(arba) nukritusi kûno temperatûra gali neigiamai paveikti sveikatà ar sukelti
mirtá.
• Klimato kontrolës sistemai visà
laikà veikiant su cirkuliuojanèiu
oru, galite apsvaigti arba uþsnûsti
ir
nesuvaldyti
automobilio.
Vaþiuojant reikia siekti, kad, kiek
ámanoma, bûtø átraukiamas lauko
(grynas) oras.

OPB042085L
D230104AUN

Ventiliatoriaus greièio valdymas
Kad ventiliatorius veiktø, uþdegimo
jungiklis turi bûti ON padëtyje.
Ið vëdinimo sistemos patenkanèio oro
judëjimo greitis reguliuojamas ventiliatorius greièio valdymo rankenële. Sukant
rankenëlæ á deðinæ, ventiliatoriaus greitis
didëja, sukant á kairæ - lëtëja.
Ventiliatorius iðjungiamas, pasukus
rankenëlæ á “0” padëtá.
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Sistemos darbas
D230501AUN

Vëdinimas
1. Nustatykite sistemos darbo reþimà á
padëtá.
2. Pasirinkite lauko (gryno) oro padëtá.
3. Pasirinkite pageidaujamà temperatûrà.
4. Pasirinkite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá.
OPB042086
D230105AHM

Oro kondicionierius (jei yra)
Oro kondicionavimo sistema ásijungia
paspaudus A/C mygtukà (uþsidega
indikacinë lemputë). Oro kondicionavimo sistema iðjungiama vël paspaudus
mygtukà.

D230502APB

Ðildymas
1. Nustatykite sistemos darbo reþimà á
padëtá.
2. Pasirinkite lauko (gryno) oro padëtá.
3. Pasirinkite pageidaujamà temperatûrà.
4. Pasirinkite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá.
5. Jei pageidaujate sauso ðildymo,
ájunkite oro kondicionavimo sistemà
(jei yra).
• Jei priekinis stiklas aprasoja, nustatykite sistemos darbo reþimà á
,
padëtá.

Patarimai kaip naudotis sistema
• Kad á automobilá per vëdinimo sistemà
nepatektø dulkës ar nemalonûs kvapai, trumpam nustatykite oro átraukimà
á cirkuliuojanèio oro padëtá. Kai dulkiø
ir kvapø nebebus, gràþinkite sistemà á
lauko (gryno) oro padëtá, kad oras
automobilyje
bûtø
gaivesnis.
Vairuotojas jausis patogiai ir neapsnûs.
• Oras á ðildymo/vësinimo sistemà
átraukiamas pro groteles, esanèias
prieðai priekiná stiklà. Patikrinkite, ar
jos neuþkiðtos lapais, neuþdengtos
sniegu ar ledu ar kuo kitu.
• Kad priekinis stiklas neaprasotø ið
vidaus, nustatykite oro átraukimà á
gryno oro padëtá ir nustatykite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá, ájunkite
oro kondicionavimo sistemà ir nustatykite pageidaujamà temperatûrà.
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D230503APB

Oro kondicionierius (jei yra)
Visose HYUNDAI oro kondicionavimo
sistemose yra aplinkà tausojanti
R-134a ðaldymo medþiaga, kuri neardo
ozono sluoksnio.
1. Uþveskite variklá Paspauskite oro
kondicionavimo mygtukà.
2. Nustatykite sistemos darbo reþimà á
padëtá.
3. Nustatykite átraukiamo oro valdymà á
lauko oro arba cirkuliuojanèio oro
padëtá.
4. Pasirinkite jums labiausiai tinkantá ventiliatoriaus greitá ir temperatûrà.
• Jei pageidaujate didþiausio vësinimo,
pasukite temperatûros reguliavimo
rankenëlæ iki galo á kairæ, pasirinkite
cirkuliuojantá orà, o ventiliatoriø nustatykite didþiausiam greièiui.
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PASTABA
• Kai naudojatės oro kondicionavimo
sistema, atidžiai stebėkite temperatūros matuoklį, kai važiuojate į
kalną arba esate transporto kamštyje,
o lauke karšta. Tokiomis sąlygomis,
veikiant oro kondicionavimo sistemai,
gali perkaisti variklis. Jei temperatūros matuoklis rodo, kad variklis
kaista, išjunkite oro kondicionierių ir
palikite tik ventiliatorių.
• Jei esant drėgnam orui atidarote langus, veikiant oro kondicionieriui automobilio salone gali susidaryti vandens
lašai. Kadangi vandens lašai gali
pažeisti elektros įrangą, neatidarinėkite langų, kai veikia oro kondicionierius.
Patarimai, kaip eksploatuoti oro
kondicionavimo sistemą
• Jei, esant karðtam orui, automobilis
stovi saulëkaitoje, trumpam atidarykite
langus ir iðleiskite karðtà orà ið automobilio.
• Kad lietingu oru langai maþiau rasotø
ið vidaus, ájunkite oro kondicionieriø.
Drëgmë automobilio viduje sumaþës.

• Kai oro kondicionierius ájungtas, kartais galite pastebëti, kad ásijungus
kondicionieriaus
kompresoriui,
pasikeièia variklio greitis. Tai normali
sistemos darbo bûsena.
• Oro kondicionavimo sistema veiks
geriausiai, jei kiekvienà mënesá jà
ájungsite bent kelioms minutëms.
• Veikiant oro kondicionavimo sistemai,
pastebësite laðant vandená (ar net
balutæ) ant þemës po priekine keleivio
sëdyne. Tai normali sistemos darbo
bûsena.
• Didþiausias vësinimas pasiekiamas,
kai oro kondicionavimo sistema dirba
cirkuliuojanèio oro reþimu, taèiau per
ilgesná laikà oras salone pasidarys
tvankus.
• Vësinimo metu galite pastebëti, kad
oro srautas panaðus á rûkà. Taip bûna,
kai greitai atvësinamas drëgnas oras.
Tai normali sistemos darbo bûsena.
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 PASTABA

Lauko oras
Cirkuliuojantis
oras

Klimato kontrolës
sistemos oro filtras
Garintuvo
Ventiliatorius
ðerdis

Ðildytuvo
ðerdis
OPB049140L

D230300APB

Klimato kontrolës sistemos oro
filtras
(jei yra)
Klimato kontrolës oro filtras sulaiko
dulkes ir kitus terðalus, kad jie nepatektø
á automobilio vidø pro ðildymo ir oro
kondicionavimo sistemà. Jei per ilgesná
laikà filtre susikaupia dulkës ir kiti
terðalai, gali sumaþëti pro vëdinimo
angas einanèio oro srautas, o priekinis
stiklas pradës rasoti net ir pasirinkus
lauko (grynà) orà. Kreipkitës á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà, kad pakeistø klimato
kontrolës sistemos oro filtrà.

• Pakeiskite filtrą pagal 7 dalyje
pateikiamą Techninės priežiūros
darbų grafiką.
Jei automobiliu važinėjama dulkėtais,
nelygiais keliais, klimato kontrolės
sistemos oro filtrą reikia dažniau
tikrinti ir keisti.
• Kai oro srauto greitis staiga sumažėja,
reikia, kad sistemą patikrintų
įgaliotasis HYUNDAI atstovas.

D230400APB

Patikrinkite oro kondicionieriaus
ðaldymo medþiagos kieká ir kompresoriaus alyvos lygá.
Kai per maþai ðaldymo medþiagos, oro
kondicionierius blogiau dirba. Per didelis
ðaldymo medþiagos kiekis taip pat
neigiamai veikia oro kondicionavimo sistemà.
Pastebëjæ, kad sistema veikia nenormaliai, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad jà patikrintø.

 PASTABA
Reikia naudoti tinkamos rūšies ir
tinkamą kiekį alyvos ir šaldymo medžiagos.
Kitaip
galite
sugadinti
kompresorių, ir sistema normaliai
neveiks.

ÁSPËJIMAS
Oro kondicionavimo sistemos
prieþiûrà turi atlikti ágaliotasis
HYUNDAI atstovas. Nemokantis
atlikti techninës prieþiûros asmuo
gali sunkiai susiþaloti.
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AUTOMATINË KLIMATO KONTROLËS SISTEMA (JEI YRA)

1. Temperatûros reguliavimo rankenëlë
2. AUTO (automatinio reguliavimo)
mygtukas
3. Iðjungimo (OFF) mygtukas
4. Priekinio stiklo ðildytuvo mygtukas

5. Reþimo pasirinkimo mygtukas
6. Galinio lango ðildytuvo mygtukas
7. Ventiliatoriaus greièio reguliavimo
rankenëlë

8. Oro kondicionavimo mygtukas
9. Átraukiamo oro valdymo mygtukas
10.Oro kondicionieriaus displëjus

OPB049087
D240000AFD
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OPB042088
D240100APB

Automatinis ðildymo ir oro kondicionavimo sistemos valdymas
Automatinë klimato kontrolës sistema
valdoma tiesiog nustatant pageidaujamà
temperatûrà.
Visiðkai
automatinë
temperatûros
kontrolës (FATC) sistema automatiðkai
valdo ðildymo ir vësinimo sistemà:
1. Paspauskite AUTO mygtukà Reþimas,
ventiliatoriaus greitis, oro átraukimas ir
oro kondicionavimas bus valdomi
automatiðkai, nustaèius temperatûrà.

2. Pasukite temperatûros nustatymo
rankenëlæ iki pageidaujamos temperatûros.
Jei pasirenkama þemiausia temperatûra (Lo), oro kondicionavimo
sistema veiks nepertraukiamai.
3. Automatiná veikimà galima iðjungti bet
kuriuo ið ðiø mygtukø ar rankenëliø:
• Reþimo pasirinkimo mygtukas
• Oro kondicionavimo mygtukas
• Priekinio stiklo ðildytuvo mygtukas
• Átraukiamo oro valdymo mygtukas
• Ventiliatoriaus greièio reguliavimo
rankenëlë
Pasirinkta funkcija bus valdoma
rankiniu bûdu, o kitos funkcijos veiks
automatiðkai.

OUN026312

PASTABA
Nieko nedėkite virš jutiklio ant prietaisų
skydelio, kad šildymo ir vėsinimo
sistema veiktų tinkamai.

Klimato kontrolë veiks efektyviau ir jà
bus patogiau valdyti, jei paspausite
AUTO
mygtukà
ir
nustatysite
temperatûrà ties 23°C.
Sistemai veikiant automatiniu reþimu,
nepriklausomai nuo pasirinktos temperatûros, oro kondicionavimo sistema gali
automatiðkai ásijungti, kad sumaþintø
drëgmæ salone, netgi, jei pasirinkta
aukðta temperatûra.
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D240200APB

Rankinis ðildymo ir oro kondicionavimo sistemos valdymas
Ðildymo ir oro kondicionavimo sistemà
galima valdyti rankiniu bûdu, paspaudus
ne AUTO, o kitus mygtukus. Tokiu atveju
sistema ájungiama atitinkamais mygtukais.
1. Uþveskite variklá.
2. Nustatykite pageidaujamà reþimà.
Efektyvesnis ðildymas ir vësinimas:
- Ðildymas:
- Vësinimas:
3. Nustatykite pageidaujamà temperatûrà.
4. Nustatykite oro átraukimo valdymà á
lauko (gryno) oro padëtá.
5. Nustatykite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá.
6. Jei norite, kad oras bûtø kondicionuojamas, ájunkite oro kondicionavimo
sistemà (jei yra).
Paspaudæ AUTO mygtukà, gráðite prie
automatinio sistemos valdymo.
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Veido lygis (B, D)
Oro srautas nukreipiamas á virðutinæ
kûno dalá ir veidà. Be to, galima reguliuoti abi oro angas ir nukreipti orà pageidaujama kryptimi.
Du lygiai (B, D, C)
Oro srautas nukreipiamas á veidà ir á grindis
OPB042090
D240201AFD

Reþimo pasirinkimas
Reþimo pasirinkimo mygtuku valdoma
oro kryptis vëdinimo sistemoje.
Kiekvienà kartà, paspaudus reþimo
pasirinkimo mygtukà, reþimas pasikeis
ðia seka:

Grindų lygis (C, A, D)
Beveik visas oras nukreipiamas á grindis.
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Grindų-šildytuvo lygis (C, A, D)
Didþiausias oro kiekis nukreipiamas á
grindis ir á priekiná stiklà, o nedidelis oro
kiekis nukreipiamas á ðoniniø langø ðildytuvus.
Šildytuvo lygis (A, D)
Beveik visas oras nukreipiamas á priekiná
stiklà.

 Þr. pieðinëlá skyrelyje “Rankinis klimato kontrolës sistemos valdymas”

OPB042091

OPB042082

Didžiausio (MAX) atšildymo režimas
Kai pasirenkamas MAX atðildymo reþimas, sistema automatiðkai atliks ðiuos
veiksmus:
• Ásijungs oro kondicionavimo sistema.
• Bus átraukiamas lauko (grynas) oras.
• Bus nustatytas didþiausias ventiliatoriaus greitis.
Norëdami iðjungti MAX atðildymo
reþimà, paspauskite reþimo pasirinkimo
mygtukà arba MAX atðildymo reþimo
mygtukà arba AUTO mygtukà.

Vėdinimo angos priekiniame panelyje
Vëdinimo angas galima atidaryti arba
uþdaryti atskirai, sukant ratukà.
Taip pat galima reguliuoti ið ðiø angø
einanèio oro kryptá valdymo svirtele, kaip
parodyta
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OPB042094

Temperatūros matavimo vienetų
pakeitimas
Temperatûra gali bûti matuojama pagal
Celsijaus arba Farenheito skales:
Laikydami nuspaudæ OFF mygtukà, paspauskite AUTO mygtukà 3 sekundes ar
ilgiau.
Displëjus pasikeis ið Celsijaus skalës á
Farenheito arba ið Farenheito á Celsijaus
skalæ.
Atjungus
akumuliatoriø
ar
jam
iðsikrovus, temperatûros displëjus gráð á
Celsijaus skalæ.

OPB042095

D240202APB

D240203APB

Temperatûros reguliavimas
Pasukæ rankenëlæ iki galo á deðinæ, nustatysite aukðèiausià (HI) temperatûrà.
Pasukæ rankenëlæ iki galo á kairæ, nustatysite þemiausià (Lo) temperatûrà.
Sukant rankenëlæ, temperatûra kils arba
leisis po 0,5°C.

Oro átraukimo valdymas
Galima pasirinkti ið lauko átraukiamo
(gryno) oro padëtá arba cirkuliuojanèio
oro padëtá.
Oro átraukimà galima pakeisti, paspaudus valdymo mygtukà.
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Cirkuliuojančio oro padėtis
Kai pasirenkamas cirkuliuojantis oras, ant mygtuko
uþsidega indikacinë lemputë.
Kai pasirenkamas cirkuliuojantis oras, oras ið salono
iðtraukiamas per ðildymo
sistemà ir paðildomas arba
atvësinamas, priklausomai
nuo pasirinktos funkcijos.
Lauko (gryno) oro padėtis
Kai pasirenkama lauko
(gryno)
oro
padëtis,
indikacinë lemputë ant
mygtuko neuþsidega.
Kai pasirenkama lauko
(gryno) oro padëtis, oras á
salonà patenka ið lauko ir
paðildomas arba atvësinamas, priklausomai nuo
pasirinktos funkcijos.

 PASTABA
Jei cirkuliuojantis oras bus ilgai šildomas (nepasirinkus oro kondicionavimo),
priekinis stiklas ir šoniniai langai gali
aprasoti, o salone pasidarys tvanku.
Be to, jei cirkuliuojančio oro režime ilgai
veiks kondicionierius, oras salone
pasidarys labai sausas.

ÁSPËJIMAS
•Jei klimato kontrolës sistema visà
laikà veiks su cirkuliuojanèiu oru,
salone gali pakilti drëgmës lygis,
stiklai aprasos ir matomumas
pablogës.
• Nemiegokite automobilyje, kai
ájungta oro kondicionavimo ar
ðildymo
sistema.
Sumaþëjæs
deguonies kiekis ir(arba) nukritusi
kûno temperatûra gali neigiamai
paveikti sveikatà ar sukelti mirtá.
• Klimato kontrolës sistemai visà
laikà veikiant su cirkuliuojanèiu
oru, galite apsvaigti arba uþsnûsti
ir
nesuvaldyti
automobilio.
Vaþiuojant reikia siekti, kad, kiek
ámanoma, bûtø átraukiamas lauko
(grynas) oras.
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OPB042096

OPB042097

OPB042098

D240205APB

D240206AHM

D240208APB

Ventiliatoriaus greièio reguliavimas
Kad ventiliatorius veiktø, uþdegimo
jungiklis turi bûti ON padëtyje.
Ið vëdinimo sistemos patenkanèio oro
greitis reguliuojamas ventiliatorius
greièio valdymo rankenële. Sukant
rankenëlæ á deðinæ, ventiliatoriaus greitis
didëja, sukant á kairæ - lëtëja.

Oro kondicionavimas
Oro kondicionavimo sistema ásijungia
paspaudus A/C mygtukà (uþsidega
indikacinë lemputë).
Oro kondicionavimo sistema iðjungiama
vël paspaudus mygtukà.

IÐJUNGTA
Klimato kontrolës sistema iðjungiama,
paspaudus OFF mygtukà. Taèiau kol
uþdegimo jungiklis yra ON padëtyje,
reþimø ir oro ásiurbimo mygtukai veiks.
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PRIEKINIO STIKLO ÐILDYMAS IR DÞIOVINIMAS
D250000AHM

ÁSPËJIMAS- Priekinio stiklo ðildymas
Vësindami salonà labai drëgno oro
sàlygomis,
nenukreipkite
oro
srauto á
arba
padëtá. Dël
lauko oro ir priekinio stiklo temperatûrø skirtumo priekinis stiklas
gali aprasoti ið lauko, ir pablogës
matomumas. Pasukite reþimø pasirinkimo rankenëlæ ar mygtukà á
padëtá ir sumaþinkite ventiliatoriaus
greitá.
• Labiausiai ðildoma tada, kai temperatûros reguliavimo rankenëlë pasukta iki
galo á deðinæ, o ventiliatorius veikia didþiausiu greièiu.
• Jei lango ðildymo metu norite, kad ðiltas
oras pasiektø grindis, pasirinkite grindøðildytuvo padëtá.
• Prieð vaþiuodami, nuvalykite sniegà nuo
priekinio stiklo, galinio lango, iðoriniø
galinio vaizdo veidrodëliø ir visø ðoniniø
langø.
• Nuvalykite sniegà nuo variklio dangèio ir
radiatoriaus groteliø, kad ðildymas bûtø
efektyvesnis ir kad priekinis stiklas ið
vidaus maþiau rasotø.

OPB042099

Rankinis klimato kontrolës
sistemos valdymas
D250101AFD

Priekinio stiklo dþiovinimas ið vidaus
1. Pasirinkite bet koká ventiliatoriaus
greitá, iðskyrus “0”.
2. Nustatykite pageidaujamà temperatûrà.
3. Pasirinkite
padëtá.
4. Lauko (grynas) oras ir oro kondicionavimas (jei yra) bus nustatyti
automatiðkai.
Jei oro kondicionavimas (jei yra) ir lauko
(grynas) oras nenustatomi automatiðkai,
paspauskite atitinkamà mygtukà ranka.

OPB042100
D250102AFD

Priekinio stiklo iðorinës pusës
ðildymas
1. Pasirinkite didþiausià ventiliatoriaus
greitá (á deðinæ iki galo).
2. Nustatykite aukðèiausià temperatûrà.
3. Nustatykite
padëtá.
4. Lauko (grynas) oras ir oro kondicionavimas (jei yra) bus nustatyti
automatiðkai.
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Jei lauko (gryno) oro átraukimas ir
didþiausias ventiliatoriaus greitis nebus
pasirinkti automatiðkai, paspauskite
atitinkamà mygtukà ar pasukite
rankenëlæ ranka.
Jei pasirenkama padëtis, ventiliatoriaus
greitis pakeièiamas ið maþesnio á
didesná.

OPB042101

Automatinis klimato kontrolës
sistemos valdymas
D250201APB

Priekinio stiklo dþiovinimas ið vidaus
1. Pasirinkite pageidaujamà ventiliatoriaus greitá.
2. Nustatykite pageidaujamà temperatûrà.
).
3. Paspauskite ðildytuvo mygtukà (
4. Oro kondicionierius ásijungs, priklausomai nuo lauko temperatûros,
automatiðkai pasirenkant lauko
(gryno) oro átraukimà ir didþiausià
ventiliatoriaus greitá.
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OPB042102
D250202APB

Priekinio stiklo iðorinës pusës
ðildymas
1. Nustatykite didþiausià ventiliatoriaus
greitá.
2. Nustatykite aukðèiausià (HI) temperatûrà.
3. Paspauskite ðildytuvo mygtukà (
).
4. Oro kondicionierius ásijungs, priklausomai nuo lauko temperatûros,
automatiðkai
pasirenkant
lauko
(gryno) oro átraukimà.
Jei pasirenkama
padëtis, ventiliatoriaus greitis pakeièiamas ið maþesnio á
didesná.
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DAIKTØ DËTUVËS
D270000APB

ATSARGIAI
• Nepalikite vertingø daiktø bagaþo
skyriuje, kad jø nepavogtø.
• Vaþiuodami visuomet uþdenkite
bagaþo skyriaus uþdangalà. Á
bagaþo skyriø kraukite tik tiek
daiktø, kad juos saugiai galëtumët
uþdengti su uþdangalu.
OPB049105
OPB042106

ÁSPËJIMAS - Degios

D270200AEN

medþiagos

Pirðtiniø dëtuvë

Nepalikite automobilyje þiebtuvëliø,
propano balionø ir kitokiø degiø ar
sprogiø medþiagø. Automobiliui
ilgiau stovint aukðtoje temperatûroje, jie gali uþsidegti arba sprogti.

Pirðtiniø dëtuvë atidaroma patraukiant
rankenëlæ. Padëjæ ar iðëmæ daiktus,
uþdarykite pirðtiniø dëtuvæ.

ÁSPËJIMAS
OPB049114
D270100APB

Vaþiuojant pirðtiniø dëtuvë turi bûti
uþdaryta, kad avarijos metu ar
staigiai stabdant nesusiþeistumëte.

Dëtuvë centrinëje konsolëje
(jei yra)
Ðios dëtuvës skirtos maþiems daiktams
laikyti.
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4. Nustatykite aukðtà arba þemà temperatûrà.
Kai dëtuvës nenaudojate vësinimui,
uþdarykite ventiliacijos angà.

 PASTABA
Jei naudojama vėsinimo funkcija,
pirštinių dėtuvėje esantys popieriai gali
sudrėkti.

OPB049108

OPB042141

Pirðtiniø dëtuvës vësinimas (jei yra)
Pirðtiniø dëtuvëje padëtas gërimø skardines ar kà kità galima laikyti ðiltai arba
ðaltai, svirtele atidarius arba uþdarius
dëtuvëje esanèià vëdinimo angà.
1. Ájunkite
ventiliatoriaus
valdymo
jungiklá.
2. Nukreipkite oro srautà á veidà (
).
3. Svirtele atidarykite arba uþdarykite
pirðtiniø dëtuvëje esanèià vëdinimo
angà.
(1) ATIDARYTA
(2) UÞDARYTA
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D270400APB

Daugiafunkcinë dëþutë
Atidarykite dangtelá traukdami svirtelæ.
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OPB049110L
D270500APB

Daiktø dëtuvë (jei yra)
Èia galima laikyti pirmosios pagalbos
rinkiná, avariná trikampá þenklà, árankius ir
kt.
Daiktø dëtuvæ pasieksite pakëlæ bagaþo
skyriaus dugno plokðtæ.
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SALONO ÁRANGA

ÁSPËJIMAS
• Nelaikykite þiebtuvëlio áspausto,
kad jis neperkaistø.
• Jei þiebtuvëlis neiððoka per 30
sekundþiø, iðtraukite já, kad
neperkaistø.

ATSARGIAI
OPB049111
D280100APB

Þiebtuvëlis (jei yra)
Þiebtuvëlis veikia tik tuomet, kai uþdegimo jungiklis yra ACC arba ON padëtyje.
Ástumkite þiebtuvëlá iki galo á lizdà. Kai
kaitinimo elementas ákais, þiebtuvëlis
iððoks ið lizdo.
Jei reikëtø pakeisti sugedusá þiebtuvëlá,
naudokite tik originalø HYUNDAI þiebtuvëlá ar aprobuotà jo atitikmená.

Á þiebtuvëlio lizdà galima kiðti tik
originalø HYUNDAI þiebtuvëlá. Á þiebtuvëlio lizdà jungdami kitus prietaisus (skustuvus, siurblius, arbatinukus) galite sugadinti lizdà arba
elektros sistemà.

OPB049112
D280200APB

Peleninë (jei yra)

ÁSPËJIMAS Peleninës naudojimas
• Nekiðkite á peleninæ ðiukðliø.
• Peleninëje esanèios degios
medþiagos gali uþsidegti nuo
cigaretës ar degtuko.
Peleninë atidaroma pakëlus dangtelá.
Jei reikia iðkratyti peleninæ, iðtraukite jà.
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D280300APB

Puodeliø laikiklis

ÁSPËJIMAS - Karðti
skysèiai
• Automobiliui
vaþiuojant,
á
puodeliø laikiklius nedëkite atvirø
puodeliø su karðtais skysèiais.
Iðsipylæs karðtas skystis gali
nudeginti.
Karðtu
skysèiu
nusideginæs vairuotojas gali
nesuvaldyti automobilio.
• Automobiliui
vaþiuojant,
á
puodeliø laikiklius nedëkite atvirø
buteliukø, stikliniø, skardiniø ir
panaðiø daiktø, kad staigiai stabdant ar susidûrus nesusiþalotumëte.

OPB049113

Á puodeliø laikiklá galima ástatyti puodelá
ar gërimø skardinæ.

OPB049115
D280400APB

Skydelis nuo saulës
Skydelis nuo saulës pridengia tiesioginæ
ðviesà, patenkanèià pro priekiná ar
ðoninius langus.
Nulenkite skydelá nuo saulës þemyn.
Jei norite pridengti ðoniná langà,
nuleiskite skydelá þemyn, iðtraukite já ið
laikiklio (1) ir pasukite á ðonà (2).
Jei norite pasinaudoti skydelyje esanèiu
veidrodëliu, nuleiskite skydelá ir pastumkite á ðonà veidrodëlio dangtelá (3)
(jei yra).
Bilietø laikiklis (4) skirtas mokëjimo uþ
kelius kvitams prisegti. (jei yra)
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Priekinis

ATSARGIAI - Veidrodëlio
apðvietimas skydelyje nuo
saulës (jei yra)
Uþstumkite veidrodëlio dangtelá ir
atlenkite atgal skydelá nuo saulës,
kai jo nenaudojate. Jei veidrodëlio
dangtelis neuþstumtas, lemputë
neuþges. Gali iðsikrauti akumuliatorius ar sugesti apðvietimas.

OPB049130
OPB042134

Galinis

D281200AHM-EE

Lauko termometras
Lauko termometras sugraduotas 1°C
padalomis. Rodomos tempe-ratûros
ribos tarp -40°C ~ 75°C.

OPB049119
D280700AFD

Pirkiniø krepðio laikiklis (jei yra)

ATSARGIAI
Nekabinkite sunkesnio nei 3 kg
krepðio. Galite sulauþyti pirkiniø
krepðio laikiklá.
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D281000AFD

Bagaþo tinklelis (laikiklis)
(jei yra)

OPB049138

Kad bagaþo skyriuje esantys daiktai
nejudëtø, galite prispausti juos tinkleliu,
tvirtinamu prie keturiø laikikliø bagaþo
skyriuje.
Bagaþo tinklelá galite gauti ið ágaliotojo
HYUNDAI atstovo.

OPB049120
D280800AHM

Rûbø pakabo laikiklis

ATSARGIAI
Nekabinkite sunkiø rûbø, nes laikiklis gali nulûþti.

OPB049139

OPB049142
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ATSARGIAI
Rûpestingai supakuokite ar pritvirtinkite trapius ar dideliø gabaritø
daiktus bagaþo skyriuje, kad nesugadintumëte daiktø ir automobilio.

ÁSPËJIMAS
Saugokite akis nuo suþalojimo
Nepertempkite bagaþo tinklelio.
Veidas ir kûnas VISUOMET turi bûti
saugiu atstumu nuo bagaþo tinklelio atatrankos. NENAUDOKITE tinklelio, jei jo virvutës sudilusios ar
sutrûkusios.

OPB049123

OPB049124

D281100APB

Bagaþo skyriaus uþdangalas
(jei yra)
Nedëkite daiktø ant uþdangalo virðaus.
Staigaus stabdymo metu neprispausti ir
nepritvirtinti daiktai gali suþaloti
keleivius.
Bagaþo uþdangalà galima pakelti arba
nuimti.

ÁSPËJIMAS
• Nedëkite daiktø ant bagaþo skyriaus uþdangalo. Avarijos ar stabdymo metu nukritæ palaidi daiktai
gali suþaloti keleivius.
• Neveþkite þmoniø bagaþo skyriuje. Jis skirtas tik bagaþui veþti.

ATSARGIAI
Nedëkite bagaþo ant uþdangalo,
nes galite já sulauþyti.
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GARSO SISTEMA
ATSARGIAI

OPB049135

• Prieð vaþiuodami á þemà patalpà
ar po þemu statiniu, nuimkite
antenà.
• Nuimkite antenà prieð plaudami
automobilá automatinëje plovykloje, kad jos nesugadintø.
• Montuojant antenà, reikia jà gerai
prisukti statmenoje padëtyje, kad
ji tinkamai priimtø radijo signalus.
Paliekant pastatytà automobilá,
antenà patartina nuimti.

OPB049131

Antena

d300200apb

D300102APB

Distancinis garso sistemos
valdymas (jei yra)

Stogo antena
Jûsø automobilio stogo antena yra skirta
priimti AM ir FM bangas. Tai nuimama
antena. Antena nuimama, sukant jà prieð
laikrodþio rodyklæ. Antena uþdedama,
sukant jà pagal laikrodþio rodyklæ.

Ant vairo árengti distancinio garso sistemos valdymo mygtukai uþtikrina saugesná vairavimà.

ATSARGIAI
Vienu metu nespauskite keliø distancinio valdymo mygtukø.
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VOL (+, -) (1)
• Spauskite virðutiná mygtukà (+), jei
norite padidinti garsà.
• Spauskite apatiná mygtukà (-), jei
norite sumaþinti garsà.
NUTILDYMAS (2)
• Paspauskite NUTILDYMO (MUTE)
mygtukà, norëdami iðjungti garsà.
• Jei norite vël ájungti garsà, dar kartà
paspauskite NUTILDYMO (MUTE)
mygtukà.
D300205APB

GARSO ÐALTINIS (3)
Paspauskite
mygtukà,
norëdami
pasirinkti radijà arba kompaktiniø
plokðteliø (CD) grotuvà.
PAIEÐKA (SEEK) (
/
) (4)
PAIEÐKOS (SEEK) mygtukas atlieka
ávairias funkcijas, priklausomai nuo
pasirinkto garso ðaltinio. Ðioms funkcijoms atlikti, mygtukà reikia spausti 0,8
sekundës ar ilgiau.
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RADIJAS
Jis veiks kaip automatinës paieðkos
(AUTO SEEK) mygtukas.
CD grotuvas
Jis veiks kaip sukimo pirmyn/atgal
(FF/REW) mygtukas.
Jei PAIEÐKOS (SEEK) mygtukas
spaudþiamas
trumpiau
nei
0,8
sekundës, priklausomai nuo garso ðaltinio, jis veiks taip:

RADIJAS
Veiks kaip radijo stoties numatytosios
parinkties (PRESET STATION) mygtukas.
CD grotuvas
Veiks kaip kûriniø keitimo (TRACK
UP/DOWN) mygtukas.
Iðsamià informacijà apie garso sistemos
valdymo mygtukus rasite kituose ðio
skyrelio puslapiuose.
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 PASTABA

A modelis

Jei į maitinimo lizdą įjungiamas nešiojamas garso aparatas, grojimo metu gali
girdėtis triukšmas. Tokiu atveju naudokite nešiojamo garso aparato
maitinimo šaltinį.

OPB049118
B modelis

OPB049136
D281400AFD

AUX, USB atmintinë ir iPod
(jei yra)
Jei jûsø automobilyje yra aux ir (arba)
USB (universali nuosekliosios magistralës) jungtis arba iPod jungtis, á aux
jungtá galite jungti garso aparatus, á USB
jungtá - USB atmintinæ, á iPod jungtá - iPod
árenginá.
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FM bangø priëmimas

AM bangø priëmimas

JONOSFERA

FM radijo stotis
Kalnai

JONOSFERA

Pastatai

¢ ¢ ¢

¢ ¢¢

Zona be
kliûèiø

¢ ¢¢

Metaliniai tiltai
JBM001
D300800AFD

Kaip veikia automobilio radijo
aparatas
AM ir FM radijo signalai perduodami ið radijo siøstuvø, esanèiø ávairiose miesto vietose
pastatytuose bokðtuose. Juos pagauna
jûsø automobilio radijo antena. Radijo
aparatas priima signalus ir siunèia á jûsø
automobilio garsiakalbius.
Kai jûsø automobilá pasiekia stiprus radijo signalas, automobilio garso sistema
uþtikrina geriausià ámanomà garso
atgaminimo kokybæ. Taèiau jûsø automobilá pasiekiantis signalas ne visuomet
yra stiprus ir ðvarus. Signalo kokybæ
lemia ávairûs veiksniai, tokie kaip atstumas iki radijo stoties, arti esanèios kitos
radijo stotys, pastatai, tiltai ar kitokios
didelës kliûtys.
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JBM002

JBM003

AM bangos sklinda toliau uþ FM bangas.
Tai yra dël to, kad AM radijo bangos perduodamos þemais daþniais. Ðios ilgos
þemø daþniø radijo bangos sklinda
pagal þemës iðlinkimà, o ne tiesiai á
atmosferà. Be to, jos gali apeiti kliûtis,
todël signalas apima didesná plotà.

FM bangos perduodamos aukðtais daþniais ir neiðlinksta pagal þemës pavirðiø.
Dël to FM bangos pagaunamos tik
nedideliame atstume nuo radijo stoties.
FM signalams taip pat trukdo pastatai,
kalnai ir kitos kliûtys. Dël to kartais gali
atrodyti, kad jûsø radijo aparatas blogai
veikia. Toliau apibûdinamos áprastinës
sàlygos, nesusijusios su radijo aparato
gedimu:
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1 stotis

2 stotis

Mobiliojo telefono arba dvipusio
radijo naudojimas
Kai automobilyje kalbama mobiliuoju
telefonu, ið radijo aparato gali girdëtis
triukðmas. Tai nëra radijo aparato gedimas. Tokiu atveju laikykite mobiløjá telefonà kuo toliau nuo garso árangos.

¢ ¢¢

ATSARGIAI
JBM004

JBM005

• Silpnëjantis garsas - Automobiliui
tolstant nuo radijo stoties, signalas
silpnës ir garsas palaipsniui maþës.
Tokiu
atveju
rekomenduojame
pasirinkti kità stipresnes bangas
siunèianèià stotá.
• Garso virpëjimas/trikdþiai - Dël silpnø
FM signalø ar dideliø kliûèiø tarp siøstuvo ir jûsø radijo aparato gali atsirasti
trikdþiai
ar
garso
virpëjimas.
Sumaþinus aukðtus daþnius, garso
kokybë gali pagerëti.

• Radijo stoèiø persidengimas Silpnëjant FM signalui, jûsø radijo
aparatas gali priimti kitos stoties
stipresná panaðaus daþnio signalà.
Taip yra dël to, kad jûsø radijo
aparatas priima ðvariausià signalà.
Tokiu atveju perjunkite kità radijo stotá,
kurios signalas stipresnis.
• Tiesioginio ir atspindëto signalo faziø
skirtumas - Skirtingà kelià nuëjæ radijo
signalai gali iðkraipyti garsà arba jis
gali trûkinëti. Tokius iðkraipymus
sukuria priimtas tiesioginis ir atspindëtas signalas ið tos paèios stoties arba
panaðiø daþniø signalai ið dviejø
stoèiø. Tokiu atveju pasirinkite kità
stotá.

Jei automobilyje naudojatës kita
ryðio sistema, tokia kaip mobilusis
telefonas ar radijo imtuvas, reikia
dar vienos iðorinës antenos. Jei
mobilusis telefonas ar radijo imtuvas naudojamas tik su vidine antena, jis gali suketi trikdþius automobilio elektros sistemoje ir pabloginti
automobilio eksploatacijos saugumà.

ÁSPËJIMAS
Vairuodami nekalbëkite mobiliuoju
telefonu. Jei reikia pasinaudoti
mobiliuoju telefonu, sustokite saugioje vietoje.
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Kompaktiniø plokðteliø prieþiûra
• Jei automobilyje karðta, prieð ájungdami
garso sistemà atidarykite langus ir
pravëdinkite salonà.
• MP3/WMA failø kopijavimas ir naudojimas be leidimo yra neteisëtas.
Naudokite tik teisëtais bûdais sukurtas
kompaktines plokðteles.
• Nevalykite kompaktiniø plokðteliø su
lakiomis medþiagomis, tokiomis kaip
benzolas ir tirpiklis, valikliai ir magnetiniø daleliø turintys aerozoliai, skirti
vinilinëms plokðtelëms.
• Kaip apsaugoti plokðtelës pavirðiø:
Kompaktines plokðteles imkite uþ
kraðtø ar uþ skylutës viduryje.
• Prieð paleisdami plokðtelæ, nuvalykite
jos pavirðiø sausu audiniu (nuo vidurio
link kraðto).
• Nepaþeiskite plokðtelës pavirðiaus,
neklijuokite ant jos lipnios juostos ar
popieriaus.
• Saugokite, kad á CD grotuvo angà
nepatektø paðaliniai daiktai (vienu
metu nekiðkite daugiau nei vienos
kompaktinës plokðtelës).
• Kompaktines plokðteles laikykite vokeliuose, kad jos nesusibraiþytø ir
neiðsipurvintø.
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• Kai kuriø rûðiø CD-R/CD-RW kompaktinës plokðtelës gali normaliai neveikti
dël skirtingø gamintojø naudojamø
gamybos ir áraðymo technologijø. Jei
vis tiek bandysite groti tokias kompaktinës plokðteles, galite sugadinti automobilio garso sistemà.

 PASTABA - Nesuderinamos

apsaugotos garso kompaktinës
plokðtelës

Kai kurios apsaugotos kompaktinės
plokštelės,
kurios
neatitinka
tarptautinių
garso
kompaktinių
plokštelių rašymo standartų (Raudonoji
knyga), jūsų automobilio garso sistemoje gali negroti. Jeigu bandysite leisti
apsaugotą kompaktinę plokštelę, o jūsų
CD grotuvas blogai veiks, gali būti, kad
plokštelė yra netinkama, o ne CD
grotuvas sugedęs.
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 CD grotuvas : EUROPAI

AM101CNEE / AM111CNEE

 Jei nėra

Iogotipo, Bluetooth® funkcija , RDS nepalaikoma.
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4.

mygtukas ir
rankenėlė (jungimo mygtukas ir
garso rankenėlė)

• Įjungia ir išjungia garso sistemą, kai
užvedimo jungiklis yra ACC arba ON
padėtyje.
• Rankenėlę sukant pagal laikrodžio
rodyklę, garsas didėja, prieš laikrodžio
rodyklę, garsas mažėja.

RADIJAS, SĄRANKA, GARSAS,
GARSO SISTEMOS VALDYMAS

2. DARK (LCD ekrano įjungimo)
mygtukas
DARK

1. FM/AM (LCD ekrano įjungimo)
mygtukas
FM/AM mygtuku pasirenkamos FM
arba AM bangos. Toliau parodyta seka,
kaip
sistema persijungia iš FM į AM bangas ir
grįžta prie FM bangų.
• FM/AM:
FM1FM2FMAAMAMAFM1...
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Mygtuko paspaudimu įjungiamas ir išjungiamas LCD ekranas ir foninis apšvietimas.

3. SEEK (peržvalgos) mygtukas
• Kai paspaudžiamas mygtukas SEEK
, didėjančia dažnių tvarka automatiškai
parenkama radijo stotis. Jei nepavyksta rasti radijo stoties, sustoja ties buvusiu dažniu.
• Kai paspaudžiamas mygtukas TRACK
, mažėjančia dažnių tvarka automatiškai parenkama radijo stotis. Jei
nepavyksta rasti radijo stoties, sustoja
ties buvusiu dažniu.

5. SCAN (peržvalgos) mygtukas
• Paspaudus mygtuką, automatiškai
peržvelgiamos visos radijo stotys į
priekį.
• Peržvalgos funkcija paleidžia 5
sekundėms kiekvieną surastą stotį.
• Paspauskite SCAN mygtuką dar
kartą, jei norite sustabdyti peržvalgos
funkciją ir klausytis dabar girdimos
stoties.
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7. SETUP (informacijos apie
programų pobūdį) mygtukas
Paspaudus šį mygtyką, įjungiamas
slenkantis nustatymų režimas. Jei
paspaudus mygtuką per 5 sekundes
neatliekami jokie veiksmai, grįžtama prie
ankstesnio režimo. (Pasirinkę nustatymo
(SETUP) režimą, keiskite nustatomus
TUNE
dalykus sukdami
garso
rankenėlę kairėn ir dešinėn bei
naudodami PASPAUDIMO funkciją).

6.

AST

(kategorijų) mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, parenkamos
geriausiai priimamos radijo stotys ir
išsaugomos atmintyje išsaugotų radijo
1
stočių (PRESET) mygtukais.
~ 6
Įjungiama 1 mygtuku išsaugota
radijo stotis. Jei paspaudus AST mygtuką
neišsaugoma jokia radijo stotis, bus
paleista buvusi radijo stotis.
• Kai kuriuose modeliuose radijo stotys
1 ~
6
išsaugomos
tik FMA
arba AMA režimuose.

8.

TA

9. MUTE (kategorijų) mygtukas
Paspaudus mygtuką, garsas išjungiamas, o ekrane bus rodoma “Audio
Mute” (garsas išjungtas).

10.

PTY
(informacijos apie
programų pobūdį) mygtukas

• Paspauskite FOLDER mygtuk, kai
ieškote radijo stočių pagal programų
pobūdį (PTY) radijo duomenų sistemos (RDS) programose.
• Paspauskite FOLDER mygtuk, kai
ieškote radijo stočių pagal programų
pobūdį (PTY) radijo duomenų sistemos (RDS) programose.
 Modeliai su RDS funkcija

(peržvalgos) mygtukas

FM, CD, MEDIA režimuose įjungiami ir
išjungiami radijo duomenų sistemos
(RDS) eismo pranešimų (TA) kanalai.
 Modeliai su RDS funkcija
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11.
ir
garso
kokybės
rankenėlė

(parinkties ir
nustatymo)

Sukdami šią rankenėlę veikiant radijui
galite ranka reguliuoti dažnį.
Sukant pagal laikrodžio rodyklę dažnis
aukštėja, prieš laikrodžio rodyklę žemėja.
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12. Atmintyje išsaugotų radijo
stočių (PRESET) mygtukai
1
Paspaudę
~ 6
mygtukus
trumpiau nei 0,8 sekundės, paleisite
kiekviename mygtuke išsaugotą radijo
stotį. Paspaudę parinkties mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, po signalo
išsaugosite atitinkamu mygtuku dabar
girdimą radijo stotį.
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paspauskite dar kartą, jei norite
klausytis prieš tai skambėjusio kūrinio.
• Paspauskite TRACK mygtuką 0,8 sekundės ar ilgiau, jei norite greitai persukti atgal ir surasti skambėjusį kūrinį.
• Paspauskite SEEK mygtuką trumpiau nei 0,8 sekundės, jei norite nuo
klausytis toliau esančio kūrinio.
SEEK
• Paspauskite
mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti pirmyn ir surasti kūrinį.

CD grotuvas
1. MEDIA (CD arba USB režimo)
mygtukas
Jei kompaktinė plokštelė yra CD grotuve,
mygtuku įjungsite CD režimą.
Jei
kompaktinės plokštelės grotuve nėra, tris
sekundes matysite užrašą “No Media”, o
garso sistema grįš prie ankstesnio
režimo.

2. TRACK (kategorijų) mygtukas
TRACK
• Paspauskite
mygtuką
trumpiau nei 0,8 sekundės, jei norite
klausytis dabar skambančio kūrinio
nuo pradžios.
• Paspauskite TRACK mygtuką trumpiau nei 0,8 sekundės ir per 1 sekundę

3. INFO

(peržvalgos) mygtukas

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
rodoma informacija apie dabar grojamą
kūrinį (failą).
• CDDA : CD pavadinimas, Atlikėjas,
Kūrinio pavadinimas, Kūrinio atlikėjas,
Kūrinių skaičius
• MP3/WMA : Failo pavadinimas,
Pavadinimas, Atlikėjas,
Albumas,
Aplankas, Failų skaičius
(jei įraše šios informacijos nėra, ji
nerodoma)

4. SCAN (kategorijų) mygtukas
Kiekvienas plokštelės kūrinys bus
grojamas 10 sekundžių. Jei norite
sustabdyti
peržvalgos
režimą,
paspauskite mygtuką dar kartą.

5. CD išėmimo mygtukas
• Paspauskite
mygtuką, jei
norite išimti CD. Mygtukas veikia
nepriklausomai įjungtas degimas ar
ne.

6. CD įdėjimo plyšys
Įdėkite kompaktinę plokštelę etikete į
viršų ir švelniai pastumkite. Kai užvedimo
jungiklis yra ACC ar ON padėtyje, įdėjus
CD grotuvas automatiškai įsijungia.
Šiam grotuvui tinka tik 12 cm CD. Įdėjus
vaizdo, duomenų CD, ekrane pasirodys
užrašas “Reading Error” (nuskaitymo
klaida), ir CD bus išstumtas.

7. CD indikatorius
Šis indikatorius dega, kai užvedimo
jungiklis yra ACC padėtyje ir CD yra
įdėtas į grotuvą. Išėmus CD, indikatorius
užges.

ATSARGIAI
Nekiškite į CD grotuvą kompaktinės
plokštelės, jeigu dega CD indikatorius.
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13.

8.

1 FF
(greito
pirmyn) mygtukas

Pasukus rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, bus rodomi po dabar
skambančio kūrinio įrašyti kūriniai.
Pasukus rankenėlę prieš laikrodžio
rodyklę, bus rodomi prieš dabar
skambantį kūrinį įrašyti kūriniai.
Paspauskite rankenėlę, jei norite praleisti
kūrinį ir paleisti pasirinktą kūrinį.

prasukimo

Paspauskite
mygtuką 0,8
1 FF
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti pirmyn ir surasti kūrinį.

9.

3 RPT

(kartojimo) mygtukas

Paspaudus mygtuką trumpiau nei 0,8
sekundės, bus kartojamas dabar
grojamas kūrinys.
Paspaudus mygtuką 0,8 sekundės ar
ilgiau, bus kartojamas dabar grojamas
CD.

10. 4 REW
(greito
atgal) mygtukas

prasukimo

Paspauskite
4 REW mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti atgal ir surasti skambėjusį kūrinį.

11. 6 RDM
(atsitiktinio kūrinio
parinkimo) mygtukas
Mygtuku įjungiamas ir išjungiamas
grojamo CD atsitiktinis failų parinkimas.
Jei norite išjungti šį režimą, dar kartą
paspauskite mygtuką.
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ir
(kūrinių
parinkties ir nustatymo)
rankenėlė

12.

FOLDER (aplankų) mygtukas

• Paspaudus FOLDER mygtuką, pereinama prie atidaryto aplanko poaplankio ir
rodomas pirmas jame įrašytas kūrinys.
Jei norite pereiti prie rodomo aplanko,
paspauskite TUNE / ENTER rankenėlę. Bus grojamas pirmasis aplanko
kūrinys.
• Spaudžiant mygtuką, pereinama prie
pagrindinio aplanko ir rodomas pirmas
jame įrašytas kūrinys. Jei norite pereiti
prie rodomo aplanko, paspauskite
TUNE / ENTER
rankenėlę.
Bus
grojamas pirmasis aplanko kūrinys.
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sekundę paspauskite dar kartą, jei
norite klausytis prieš tai skambėjusio
kūrinio.
• Paspauskite TRACK mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
atsukti kūrinį atgal.
SEEK
• Paspauskite
mygtuką
trumpiau nei 0,8 sekundės, jei norite
paleisti toliau esantį kūrinį.
SEEK
• Paspauskite
mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti kūrinį į priekį.

USB įrenginys
1. MEDIA (USB arba CD režimo)
mygtukas
Jei prijungiamas USB įrenginys, sistema
persijungia į USB režimą ir groja USB
laikmenoje išsaugotus muzikinius failus.
Jei neįdedamas CD ar neprijungiamas
išorinis įrenginys, 3 sekundes bus
rodomas užrašas “No Media”, ir sistema
grįš į ankstesnį režimą.

2. TRACK (kategorijų) mygtukas
TRACK
• Paspauskite
trumpiau nei 0,8 sekundės,
paleisti dabar skambantį
naujo.
TRACK
• Paspauskite
trumpiau nei 0,8 sekundės

mygtuką
jei norite
kūrinį iš
mygtuką
ir per 1

3.

INFO

(peržvalgos) mygtukas

Informacija apie dabar grojamą failą
rodoma šia tvarka: failo pavadinimas,
kūrinio pavadinimas, atlikėjas, albumas,
aplankas, failų skaičius, įprastas vaizdas
(jei informacijos nėra, ji nerodoma).

4. SCAN (peržvalgos) mygtukas
Kiekvienas kūrinys, esantis USB laikmenoje, bus grojamas 10 sekundžių.
Jei norite sustabdyti peržvalgos režimą,
paspauskite mygtuką dar kartą.

5.

6.

3 RPT

(kartojimo) mygtukas

Paspauskite šį mygtuką trumpiau nei 0,8
sekundės, jei norite įjungti kūrinio
kartojimo (“RPT”) režimą, arba ilgiau nei
0,8 sekundės, jei norite įjungti viso
aplanko kūrinių kartojimo (“FLD.RPT”)
režimą.
• RPT : Bus kartojamas tik failas.
• FLD.RPT : Bus kartojami visi to aplanko
failai.

7. 4 REW (greito prasukimo atgal)
mygtukas
Paspauskite
4 REW mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti atgal ir surasti skambėjusį kūrinį.

1 FF (greito prasukimo
pirmyn) mygtukas

Paspauskite
mygtuką 0,8
1 FF
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti pirmyn ir surasti kūrinį.
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8. 6 RDM
(atsitiktinio
parinkimo) mygtukas

kūrinio

10.

Paspauskite šį mygtuką trumpiau nei 0,8
sekundės, jei norite įjungti “RDM”
režimą, arba ilgiau nei 0,8 sekundės, jei
norite įjungti “ALL RDM” režimą.
• FLD.RDM : Tik to aplanko failai bus
grojami atsitiktine tvarka.
• ALL RDM : Visi USB laikmenoje įrašyti
failai bus grojami atsitiktine tvarka.

9. FOLDER (peržvalgos)
mygtukas
• Spaudžiant FOLDER mygtuką, pereinama prie atidaryto aplanko poaplankio ir
rodomas pirmas jame įrašytas kūrinys.
• Jei norite pereiti prie rodomo aplanko,
paspauskite TUNE / ENTER rankenėlę. Bus grojamas pirmasis aplanko
kūrinys.
• Spaudžiant FOLDER mygtuką, pereinama prie pagrindinio aplanko ir rodomas
pirmas jame įrašytas kūrinys.
• Jei norite pereiti prie rodomo aplanko,
paspauskite TUNE / ENTER rankenėlę.
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ir

rankenėlė

Pasukus rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, bus rodomi po dabar
skambančio kūrinio įrašyti kūriniai.
Pasukus rankenėlę prieš laikrodžio
rodyklę, bus rodomi prieš dabar
skambantį kūrinį įrašyti kūriniai.
Paspauskite rankenėlę, jei norite praleisti
kūrinį ir paleisti pasirinktą kūrinį.
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PASTABA:
Failų (aplankų) leidimo tvarka:
1. Kūriniai leidžiami šia tvarka:
iš eilės.

iki

2. Aplankų leidimo tvarka:
 Jei aplanke nėra muzikinių failų,
toks aplankas nebus rodomas.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT USB
ĮRENGINĮ
• Jei norite naudoti išorinį USB
įrenginį, nekiškite jo į jungtį tol,
kol neužvesite automobilio. Įkiškite USB įrenginį užvedę automobilį.
• Jei pirma prijungsite USB įrenginį, o po to užvesite automobilį,
galite sugadinti USB įrenginį.
(USB laikmenos yra labai jautrios
elektros iškrovoms).
• Jei automobilio variklis užvedamas arba išjungiamas tuo metu,
kai prijungtas USB įrenginys,
išorinis USB įrenginys gali
neveikti.
• Neoriginalūs MP3 arba WMA failai
gali nepasileisti.
1) Sistema gali paleisti tik tokius
MP3 failus, kurių suspaudimo
laipsnis 8Kbps~320Kbps.
2) Sistema gali paleisti tik tokius
WMA muzikinius failus, kurių
suspaudimo laipsnis 8Kbps~
320Kbps.
• Prijungdami ir atjungdami USB
įrenginį, saugokitės statinės
elektros iškrovų.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Sistema neatkuria užkoduotų
MP3 failų.
• Sistema gali neatpažinti kai kurių
prijungtų išorinių USB įrenginių
dėl jų būklės.
• Jei formatuojant išorinį USB
įrenginį, vartotojo duomenims
skiriama ne 512 arba 2048 baitai,
tokio įrenginio sistema neatpažins.
• Atpažįstami tik FAT 12/16/32
formato USB įrenginiai.
• Sistema gali neatpažinti USB
įrenginio, kurio nėra patvirtinęs
USB taikytojų forumas.
• Saugokite, kad USB įrenginio
jungties neliestų žmogaus kūnas
ar koks kitas daiktas.
• Jei dažnai trumpam prijungiate ir
atjungiate USB įrenginį, galite jį
sugadinti.
• Prijungiant ar atjungiant USB
įrenginį, gali girdėtis keistas
garsas.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jei USB įrenginį atjungiate failų
atkūrimo metu, kai sistema veikia
USB režimu, įrenginys gali blogai
veikti arba sugesti. USB įrenginį
atjunkite, išjungę garso sistemą
arba perjungę ją į kitą režimą
(pavyzdžiui, įjungę radijo imtuvą
arba CD grotuvą).
• Priklausomai nuo USB įrenginio
tipo ir talpos ar nuo jame esančių
failų tipo, įrenginio atpažinimo
laikas gali skirtis, taigi jums teks
palaukti.
• Nenaudokite USB įrenginio kitais
tiksliais, o tik muzikinių failų leidimui.
• Sistema neatkuria vaizdo įrašų iš
USB įrenginio.
• Jei naudojate USB taikytojų forumo pripažintus priedus su USB
jungtimi, tokius kaip įkroviklį arba
šildytuvą, jie gali veikti blogiau ar
sukelti problemų.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Jei naudojate tokius atskirai
įsigytus prietaisus, kaip USB
šakotuvas, automobilio garso
sistema gali jų neatpažinti. USB
įrenginį
junkite
tiesiai
į
automobilio multimedijos lizdą.
• Jei USB įrenginys suskaidytas į
loginius diskus, automobilio
garso sistema atpažins tik
aukščiausio prioriteto muzikinius
failus loginiame diske.
• USB IF nepripažintų įrenginių,
tokių kaip MP3 grotuvas, mobilusis telefonas, skaitmeninis fotoaparatas, sistema gali neatpažinti.
• Kai kurių įrenginių negalima
įkrauti per USB.
 Norint naudotis iPod, būtinas
specialus laidas (esantis komplekte ar perkamas atskirai).
• Garso sistema gali neatpažinti
nestandartinių (su metaliniu
apvalkalu) USB įrenginių.
• USB atminties kortelių skaitytuvų
(tokių kaip CF, SD, microSD ir
kitų) ar išorinių HDD įrenginių
sistema gali neatpažinti.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Sistema neatpažįsta DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)
apsaugotų muzikinių failų.
• Automobilio garso sistema gali
ištrinti USB atmintinėje esančius
duomenis. Visuomet padarykite
svarbių duomenų kopijas kitame
atminties saugojimo įrenginyje.
• Nenaudokite tokių USB laikmenų,
kurios gali būti naudojamos kaip
raktų laikikliai ar mobiliųjų
telefonų priedai, nes galite
sugadinti USB jungtį.
Naudokite gaminius
tik su tokiais kištukais, kaip parodyta
paveikslėlyje.
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iPod
 iPod yra Apple Inc. registruotas prekės

• Paspauskite TRACK mygtuką trumpiau
nei 0,8 sekundės ir dar kartą paspauskite
per vieną sekundę, jei norite pakartoti prieš
tai skambėjusį kūrinį.
• Paspauskite TRACK mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
atsukti kūrinį atgal.
SEEK
• Paspauskite
mygtuką
trumpiau nei 0,8 sekundės, jei norite
paleisti toliau esantį kūrinį.
SEEK
• Paspauskite
mygtuką 0,8
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
pereiti prie tolesnio kūrinio į priekį.

5.

1 FF
(greito
pirmyn) mygtukas

prasukimo

Paspauskite
mygtuką 0,8
1 FF
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti pirmyn ir surasti kūrinį.

6.

3 RPT

(kartojimo) mygtukas

Kartoja dabar grojantį kūrinį.

ženklas.

3.
1. MEDIA (iPod režimo) mygtukas
Jei prijungiamas iPod, tuo metu veikiantis
režimas persijungia į iPod režimą, ir
grojami iPod esantys kūriniai.
Jei iPod nėra prijungiamas, 3 sekundes
ekrane bus rodomas užrašas “NO
Media”, ir sistema grįš į buvusį režimą.

2. TRACK (kategorijų) mygtukas
TRACK
• Paspauskite
mygtuką
trumpiau nei 0,8 sekundės, jei norite
paleisti dabar skambantį kūrinį iš
naujo.
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INFO

(kategorijų) mygtukas

Informacija apie dabar grojamą failą
rodoma šia tvarka:
pavadinimas,
atlikėjas, albumas, įprastas vaizdas (jei
informacijos nėra, ji nerodoma).

4. SCAN (peržvalgos) mygtukas
Kiekvienas kūrinys, esantis USB laikmenoje, bus grojamas 10 sekundžių.
Jei norite sustabdyti peržvalgos režimą,
paspauskite mygtuką dar kartą.

7. 4 REW (greito prasukimo
atgal) mygtukas
Paspauskite
mygtuką 0,8
4 REW
sekundės ar ilgiau, jei norite greitai
persukti atgal ir surasti skambėjusį kūrinį.
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10.
8. 6 RDM (atsitiktinio kūrinio
parinkimo) mygtukas
• Paspaudus mygtuką trumpiau nei 0,8
sekundės, visi šios kategorijos kūriniai
bus
grojami
atsitiktine
tvarka.
(Atsitiktinis kūrinių parinkimas)
• Paspaudus mygtuką 0,8 sekundės ar
ilgiau, visi albumai bus grojami atsitiktine tvarka. (Atsitiktinis albumų parinkimas)
• Jei norite sustabdyti atsitiktinio kūrinio
parinkimo
režimą,
paspauskite
mygtuką dar kartą.

9. FOLDER (kategorijų) mygtukas
Nuo dabar grojamos iPod kategorijos
pereinama prie kitos kategorijos.
Kad pereitumėte (būtų grojami) į
kategoriją (kūriniai) ir ji būtų rodoma
ekrane, paspauskite TUNE / ENTER
rankenėlę.
Galima ieškoti kūrinių dar žemesnėje už
pasirinktą kategoriją. Rodoma iPod
kategorijų seka: Turinys, Atlikėjai,
Albumai, Žanrai, Kūriniai, Autoriai.

rankenėlė ir
mygtukas (PAIEŠKOS rankenėlė ir
ĮVEDIMO mygtukas)

Sukant rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, rodomi kūriniai (kategorijos),
einantys po dabar grojamo kūrinio
(kategorijos tame pačiame lygyje).
Sukant rankenėlę prieš laikrodžio
rodyklę,
bus
rodomi
kūriniai
(kategorijos), prieš dabar grojamą kūrinį
(kategoriją tame pačiame lygyje).
Jei norite klausytis kategorijoje rodomo
kūrinio, paspauskite mygtuką ir pereikite
prie pasirinkto kūrinio.
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 PASTABA APIE iPod
NAUDOJIMĄ
• Kai kurie iPod modeliai nepalaiko
ryšio protokolo, tad failai nebus
atkuriami.
Palaikomi iPod modeliai:
- iPod Mini
- iPod 4th (Photo) ~ 6-os (Classic)
kartos
- iPod Nano 1-os ~ 4-os kartos
- iPod Touch 1-os ~ 2-os kartos
• iPod kūrinių paieškos ar leidimo tvarka gali skirtis nuo paieškos garso sistemoje tvarkos.
• Jei iPod nustoja veikti, perkraukite jį.
(Perkrovimas:
skaitykite
iPod
vartotojo vadovą).
• Jei akumuliatoriuje trūksta įtampos,
iPod gali neveikti.
• Kai kurie iPod įrenginiai, pavyzdžiui,
iPhone, gali būti prijungti per
Bluetooth® belaidės technologijos
sąsają. Įrenginys turi turėti Bluetooth®
belaidės technologijos garso palaikymo galimybę (pavyzdžiui, Bluetooth®
belaidės technologijos stereo ausines).
Toks įrenginys veiks, tačiau jo nebus galima valdyti automobilio garso sistema.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT iPod
ĮRENGINĮ
• Kad iPod įrenginį būtų galima
valdyti automobilio garso sistemos valdymo mygtukais, yra
būtinas HYUNDAI iPod maitinimo
laidas. Su “Apple” USB kabeliu
įrenginys gali tinkamai neveikti,
tad nenaudokite jo HYUNDAI
automobilyje.
 HYUNDAI
iPod
maitinimo
kabelį galite įsigyti iš įgaliotojo
HYUNDAI atstovo.
• Prijungdami įrenginį su iPod
maitinimo kabeliu, gerai įkiškite
kištuką į lizdą. Jei kištukas
tinkamai neįkištas, ryšys tarp iPod
ir garso sistemos gali nutrūkti.
• Derinant iPod ir garso sistemos
garso efektus, abiejų įrenginių
garso efektai gali persidengti ir
pabloginti garso kokybę.
• Reguliuodami garso sistemos
garsą, išjunkite iPod dažnių
vienodintuvo funkciją, o jei
naudojate
iPod
dažnių
vienodintuvą, išjunkite garso
sistemos vienodintuvą.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Prijungus iPod kabelį, sistema gali
persijungti į AUX režimą dar
neprijungus iPod, ir girdėsis
triukšmas. Kai nenaudojate iPod,
ištraukite jo kabelį.
• Kai nenaudojate iPod, atjunkite
iPod
kabelį
nuo
įrenginio.
Neatjungus kabelio, iPod gali išlikti
papildomo įrenginio režime ir tinkamai neveikti.
Atskiri USB/AUX
jungties kištukai

Vienas USB/AUX
jungties kištukas

• Jungdami
iPod,
naudokitės
USB/AUX jungtimi.
• Išjungdami iPod, ištraukite laidą
iš USB/AUX jungties.
• Kad iPod būtų įkraunamas ir
veiktų, iPod kabelis turi būti
įkištas į USB/AUX jungtį.
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(jei yra)



Kas yra Bluetooth® belaidė
technologija?

Bluetooth® yra belaidė technologija, leidžianti sujungti kelis netoli vienas kito
esančius mažo galingumo įrenginius,
tokius kaip laisvų rankų įranga,
stereofoninės
ausinės,
belaidis
nuotolinio valdymo įrenginys ir pan.
Daugiau informacijos rasite Bluetooth®
belaidės technologijos internetinėje
svetainėje www.Bluetooth.com


1.GARSO mygtukas: Sustiprina arba
susilpnina iš garsiakalbių sklindantį
garsą.
2. NUTILDYMAS : Skambinant nutildo
mikrofoną.
3.
mygtukas : Skambina ir perduoda
skambučius.
4.
mygtukas : Baigia pokalbį arba
atšaukia funkcijas.

• Ne visi telefonai visiškai suderinami su
šia sistema.


Telefono nustatymai

Visus su Bluetooth® laisvų rankų technologija susijusius veiksmus galima
atlikti įjungus PHONE (telefonas) meniu.
1) Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.

Bendrosios funkcijos

• Ši garso sistema palaiko Bluetooth®
laisvų rankų įrangos ir stereofoninio
garso sistemos funkcijas.
- LAISVŲ RANKŲ funkcija: Leidžia
skambinti ir priimti skambučius
bevieliu ryšiu.
- STEREOFONINIO GARSO SISTEMOS funkcija: Muzikos grojimas iš
mobiliojo telefono (palaikančio A2DP
funkciją) bevieliu ryšiu.

 PASTABA

2) Sukdami
rankenėlę,
pasirinkite
“PHONE” ir paspauskite rankenėlę.

3) Sukdami rankenėlę, pasirinkite norimą
nustatymą ir paspauskite rankenėlę.

• Prieš naudojant Bluetooth® funkcijas,
telefonas turi būti suderintas su sistema.
• Vienu metu su sistema galima naudoti
tik vieną pasirinktą (susietą) mobilųjį
telefoną.
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• Telefono suderinimas
Kad galėtumėte naudoti Bluetooth®
funkcijas, telefoną reikia suderinti (užregistruoti) su automobilio garso sistema.
Su sistema galima sujungti iki 5 telefonų.

PASTABA:
• Telefono suderinimo procedūros
skiriasi, priklausomai nuo telefono
modelio. Prieš suderindami telefoną, perskaitykite savo telefono
vadovą.
• Kai suderinsite telefoną su automobilio garso sistema, antrą kartą
nereiks jo vėl suderinti, nebent
rankiniu būdu panaikintumėt telefono duomenis iš garso sistemos
(skaitykite skyrelį “Telefono ištrynimas”), arba automobilio informaciją ištrintumėte iš telefono.
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1. Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.
2. Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “PAIR” (Suderinimas) PHONE
meniu.
3. Garso sistemos ekrane bus rodomas
užrašas “searching ---- passkey:
0000”
4. Ieškoma Bluetooth® belaidės technologijos sistema jūsų telefone. Telefono
Bluetooth® belaidės technologijos
įrangos sąraše turi būti rodomas jūsų
[automobilio modelio pavadinimas].
Pradėkite savo telefono suderinimą.

PASTABA:
• Jei telefonas sujungtas su dviem ar
daugiau tokios paties modelio
automobilių, kai kurių telefonų
Bluetooth® sistema gali teisingai
nesuprasti to pavadinimo. Tuomet
reikės pakeisti telefone rodomą
pavadinimą.
Pavyzdžiui, jei automobilio pavadinimas yra HYUNDAI i20, pakeiskite jį
savo telefone į i20_1 ar i20_2.
Skaitykite savo telefono naudotojo
vadovą arba susisiekite su savo
mobiliojo ryšio operatoriumi ar telefono gamintoju.

• Telefono prijungimas
Kai paleista Bluetooth® sistema,
automatiškai parenkamas ir prijungiamas
prieš tai naudotas telefonas. Jei norite
pasirinkti kitą iš anksčiau sujungtų
telefonų, jį galite pasirinkti iš “Select
Phone” (Pasirinkti telefoną) meniu.
Vienu metu su laisvų rankų sistema
galima naudoti tik vieną pasirinktą
telefoną.
1. Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.
2. Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “Select” (Pasirinkti) PHONE meniu.
3. Pasirinkite reikiamą telefoną iš
pateikto sąrašo.
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• Telefono pašalinimas
Suderintą telefoną galima pašalinti.
- Kai telefonas pašalintas, taip pat ištrinama visa su tuo telefonu susijusi
informacija (įskaitant adresų knygutę).
- Jei norite vėl naudoti pašalintą telefoną
su automobilio garso sistema, turite iš
naujo jį suderinti.
1. Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.
2. Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “Delete” (Pašalinti) PHONE meniu.
3. Pasirinkite reikiamą telefoną iš
pateikto sąrašo.

• Prioriteto keitimas
Kai automobilio garso sistemoje užregistruoti keli telefonai, paleidus Bluetooth®
sistemą, automobilio garso sistema prijungs telefonus tokia tvarka:
1) Telefoną, kuriam suteiktas prioritetas.
2) Prieš tai prijungtą telefoną.
3) Neatliks automatinio prijungimo.

• Bluetooth® sistemos įjungimas ir
išjungimas
Su šiuo meniu galima įjungti (ON) arba
išjungti (OFF) Bluetooth® sistemą.
- Jei Bluetooth® išjungta, kiekvieną kartą
duodant nurodymus, susijusius su
Bluetooth®, sistema paklausia, ar jūs
norite įjungti Bluetooth®.

1. Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.
2. Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “Priority” (Prioritetai) PHONE
meniu.
3. Pasirinkite reikiamą telefoną iš
pateikto sąrašo.

1. Paspauskite SETUP mygtuką ir
įjunkite SETUP (nustatymų) režimą.
2. Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “BT OFF” (Bluetooth sistema išjungta) PHONE meniu.
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Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, skambučio signalas
girdimas automobilio garsiakalbiuose, o
automobilio garso sistema pereina į
telefono režimą.
Kai jums skambina, automobilio garso
sistemos ekrane matomas užrašas
“Incoming” (įeinantis skambutis) ir
skambinančio telefono numeris
(jei rodomas).
• Atsiliepimas:
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.
• Skambučio atmetimas:
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.
• Skambėjimo garsumo reguliavimas:
- Reguliuokite VOLUME mygtukais ant
vairo.
• Skambučio peradresavimas į telefoną
(asmeninis pokalbis):
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką ant vairo, kol automobilio
garso sistema peradresuos skambutį į
telefoną.
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Kalbėjimas telefonu

Kai kalbate telefonu, garso sistemos
ekrane matomas pranešimas “Active
Calls” (priimami skambučiai) ir telefono
numeris (jei rodomas).
• Mikrofono užtildymas
- Paspauskite MUTE mygtuką ant
vairo.
• Pokalbio pabaiga
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.


Skambinimas

Perskambinti galima paspaudus
mygtuką ant vairo.
- Tai yra ta pati funkcija, kaip ir mobilaus
telefono
mygtukas.

PASTABA:
Naudojant kai kuriuos telefonų modelius,
mygtuką reikia spausti du
kartus, norint paskambinti.

 PASTABA

Šiomis aplinkybėmis jūs ar jūsų
pašnekovas galite blogai vienas kitą
girdėti:
1. Kalbant vienu metu, balsas gali
nepasiekti pašnekovo. (Tai ne
gedimas). Su pašnekovu kalbėkite
pakaitomis.
2. Bluetooth® sistemos garsumas neturi
būti didelis. Didelis garsumas gali
iškraipyti balsą ir sukurti aidą.
3. Važiuojant duobėtu keliu.
4. Važiuojant dideliu greičiu.
5. Kai langas praviras.
6. Kai klimato kontrolės sistemos
vėdinimo angos nukreiptos į
mikrofoną.
7. Kai garsiai veikia klimato kontrolės
sistemos ventiliatorius.
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Bluetooth® belaidė garso sistema

Automobilio garso sistema palaiko A2DP
(pažangus garso paskirstymo profilis) ir
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis).
XXXXXXXXX Both profiles are available
for listening to the MP3 music via
Bluetooth® Wireless Technology cellular
phone supporting above Bluetooth®
Wireless Technology profiles.
Jei norite klausytis MP3 muzikos per
mobiliojo telefono Bluetooth® sistemą,
spauskite MEDIA mygtuką, kol garso
sistemos ekrane pasirodys užrašas
“MP3 Play”.
Tada pabandykite paleisti muziką iš telefono.
Kai leidžiama muzika iš mobilaus
telefono per Bluetooth® sistemą, automobilio garso sistemos ekrane bus užrašas
MP3 MODE.

PASTABA:
• Per automobilio garso sistemą
galima klausytis ne tik MP3 failų, bet
ir visų kitų garsų, kuriuos palaiko
telefonas.
• Bluetooth® funkciją turintys telefonai turi palaikyti A2DP ir AVRCP
profilius.
• Kai kurie A2DP ir AVRCP profilius
palaikantys mobilieji telefonai su
Bluetooth® funkcija iš pirmo karto
gali
negroti
muzikos
per
automobilio
garso
sistemą.
Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
eikite į
Menu (Meniu)  Filemanager
(Failų tvarkyklė)  Music (Muzika)
 Option (Pasirinkimai)  Play via
Bluetooth® Wireless Technology
(Groti muziką per Bluetooth
sistemą)
• Daugiau informacijos rasite savo
telefono vartotojo vadove.
Jei norite sustabdyti grojimą,
pirmiausia sustabdykite grojimą
telefone,
po
to
pakeiskite
automobilio garso sistemos darbo
režimą (iš “MP3 Play” į, pavyzdžiui,
FM, AM, CD).
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(jei yra)
EUROPAI
Jei Bluetooth funkcija nepalaikoma,
negalėsite ja naudotis.



Bluetooth® yra belaidė technologija, leidžianti sujungti kelis netoli vienas kito
esančius mažo galingumo įrenginius,
tokius kaip laisvų rankų įranga,
stereofoninės ausinės, belaidis nuotolinio valdymo įrenginys ir pan. Daugiau
informacijos rasite Bluetooth® belaidės
technologijos internetinėje svetainėje
www.Bluetooth.com.


1. GARSO mygtukas: Sustiprina arba
susilpnina iš garsiakalbių sklindantį
garsą.
2. NUTILDYMAS : Pokalbio metu
nutildo garsą.
3.
mygtukas : Įjungia balso
atpažinimą.
4.
mygtukas : Skambina ir perduoda
skambučius.
5.
mygtukas : Baigia pokalbį arba
atšaukia funkcijas.
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Kas yra Bluetooth® belaidė
technologija?

Bendrosios funkcijos

• Ši garso sistema palaiko Bluetooth®
laisvų rankų įrangos ir stereofoninio
garso sistemos funkcijas.
- LAISVŲ
RANKŲ
funkcija:
Skambinimas ir atsiliepimas bevieliu
ryšiu su balso atpažinimo funkcija.
- STEREOFONINIO GARSO SISTEMOS funkcija: Muzikos grojimas iš
mobiliojo telefono (palaikančio A2DP
funkciją) bevieliu ryšiu.

• Bluetooth®sistemos balso atpažinimo
įrenginys palaiko 10 kalbų:
PRANCŪZŲ
VOKIEČIŲ
JK ANGLŲ
ISPANŲ
OLANDŲ
ITALŲ
DANŲ
RUSŲ
LENKŲ
ŠVEDŲ

 PASTABA

• Telefonas, prieš naudojant Bluetooth®
funkciją, turi būti suderintas su sistema.
• Vienu metu su sistema galima naudoti
tik vieną pasirinktą (susietą) mobilųjį
telefoną.
• Ne visi telefonai visiškai suderinami
su šia sistema.

PASTABA:
Pakeitus sistemos kalbą, telefoną
reikia suderinti iš naujo.
• Nelaikykite piršto ant
mygtuko,
nes galite netyčia pakeisti kalbą.
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Balso atpažinimo funkcijos
įjungimas

• Bluetooth sistemoje esantis balso
atpažinimo įrenginys aktyvuojamas
taip:
- Aktyvavimas mygtuku
Balso atpažinimo funkcija aktyvuojama spaudžiant
mygtuką, kol
pasigirs pyptelėjimas.
- Aktyvus klausymas
Balso atpažinimo sistema bus aktyvi
tuo metu, kai sistema prašo vartotojo
atsiliepti.
• Sistema atpažįsta vienženklius skaičius
nuo nulio iki devynių, o didesnių nei
dešimt dviženklių skaičių neatpažįsta.

• Sistema nutrauks balso atpažinimo
funkcijos darbo režimą šiais atvejais:
Paspaudus
mygtuką ir pasakius
“atšaukti” po signalo. Neskambinant ir
paspaudus
mygtuką. Kai balso
atpažinimas nesuveikė 3 kartus iš eilės.



Meniu medis

Meniu medyje parodytos balso atpažinimo sistemos Bluetooth® funkcijos.

Setup

• Kiekvieną kartą, kai jūs pasakysite
“help” (pagalbos), sistema praneš,
kokios yra galimos komandos.

Pair phone
Select phone
Delete phone
Change priority
Bluetooth off

Phonebook

Add entry

By voice
By Phone

Change

• Jei sistema neatpažįsta komandos, ji
pasakys “Pardon” (“Atsiprašau”) arba iš
mikrofono girdėsis signalas, reiškiantis
kad nėra įvesties duomenų (Nėra
atsako).

Delete name

Call

By name
By number
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Balso naudojimo patarimai

Kad balso atpažinimo sistema veiktų
geriausiai, vadovaukitės šiais patarimais:
- Salono viduje turi būti tylu. Uždarykite
langus, kad nesigirdėtų triukšmo iš
lauko (važiuojantys automobiliai, garso
bangos ir pan.), kuris gali trukdyti sistemai teisingai suprasti nurodymus
balsu.
- Po signalo pasakykite nurodymą per 5
sekundes.
Vėliau sistema šios
komandos nepriims.
- Kalbėkite natūraliu balsu, nedarydami
pauzių po kiekvieno žodžio.



Informacinis ekranas

<Skambutis>



Telefono nustatymai

Visus su Bluetooth® susijusius veiksmus
galima atlikti, duodant nurodymus balsu
arba nustatant rankiniu būdu.
- Duodant nurodymą balsu:
Paspauskite
mygtuką ant vairo
ir paleiskite balso atpažinimą.

<Balso atpažinimas>
- Rankiniu būdu:
1) Paspauskite TUNE rankenėlę ir
paleiskite SETUP (nustatymų) režimą.

Kai prijungiamas telefonas, garso sistemos ekrano viršuje atsiranda Bluetooth®
ikona.
2) Sukdami TUNE rankenėlę, pasirinkite “PHONE” ir paspauskite rankenėlę.
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TUNE
3) Sukdami
rankenėlę,
pasirinkite norimą nustatymą ir
paspauskite rankenėlę.

• Telefono suderinimas
Kad galėtumėte naudoti Bluetooth®
funkcijas, telefoną reikia suderinti (užregistruoti) su automobilio garso sistema.
Su sistema galima sujungti iki 5 telefonų.

Pastaba:
• Telefono suderinimo procedūros
skiriasi, priklausomai nuo telefono
modelio. Prieš suderindami telefoną, perskaitykite savo telefono
vadovą.
• Kai suderinsite telefoną su automobilio garso sistema, antrą kartą
nereiks jo vėl suderinti, nebent
rankiniu būdu panaikintumėt telefono duomenis iš garso sistemos
(skaitykite skyrelį “Telefono ištrynimas”), arba automobilio informaciją ištrintumėte iš telefono.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Set Up” (Nustatyti).
- Sistema informuos apie galimus
nurodymus.
- Jei norite praleisti informacinį
pranešimą, dar kartą spauskite
, ir
išgirsite signalą.

3. Sakykite “Pair Phone” (“Suderinti
telefoną”).
4. Po nurodymo pasakykite savo
telefono pavadinimą.
- Galite naudoti bet kokį pavadinimą,
aiškiai apibrėžiantį jūsų telefoną.
- Sakykite pilną telefono pavadinimą.
- Nesakykite per trumpo pavadinimo ar
panašiai į nurodymą balsu skambančio pavadinimo.
5. Bluetooth® sistema pakartos jūsų
pasakytą pavadinimą.
6. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (taip).
7. Garso sistemos ekrane bus rodomas
užrašas “searching ---- passkey:
0000” ir sistema paprašys pradėti
derinimą iš telefono.
8. Suraskite Bluetooth® sistemą savo
telefone. Telefono Bluetooth® įrangos
sąraše turi būti jūsų [automobilio
modelio pavadinimas]. Pradėkite
suderinimą savo telefone.
9. Atlikus suderinimo veiksmus, jūsų
telefono adresų knygutė bus perkelta į
garso sistemą.
- Tai gali užtrukti nuo kelių iki dešimties
minučių, priklausomai nuo telefono
modelio ir adresų knygutės sąrašo
ilgio.

10. Rankiniu būdu:
- PHONE (Telefono) meniu pasirinkite
“PAIR” (derinimas) ir tęskite nuo 5
žingsnio.

Pastaba:
• Kol garso sistemos ekrane neatsiras
užrašo “Transfer Complete” (siuntimas baigtas), Bluetooth® sistemos
laisvų rankų funkcija gali tinkamai
neveikti.
• Jei telefonas sujungtas su dviem ar
daugiau tokios paties modelio
automobilių, kai kurių telefonų
Bluetooth sistema gali teisingai
nesuprasti to pavadinimo. Tuomet
reikės pakeisti telefone rodomą
pavadinimą.
Pavyzdžiui, jei automobilio pavadinimas yra HMC, reikės pakeisti
telefone rodomą pavadinimą HMC
kokiu nors kitu.
Skaitykite savo telefono naudotojo
vadovą arba susisiekite su savo
mobiliojo ryšio operatoriumi ar telefono gamintoju.
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• Telefono prijungimas
Kai paleista Bluetooth® sistema,
automatiškai parenkamas ir prijungiamas
prieš tai naudotas telefonas. Jei norite
pasirinkti kitą iš anksčiau sujungtų
telefonų, jį galite pasirinkti iš “Select
Phone” (Pasirinkti telefoną) meniu.
Vienu metu su laisvų rankų sistema
galima naudoti tik vieną pasirinktą
telefoną.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Set Up” (nustatyti).
3. Po raginimo sakykite “Select Phone”
(pasirinkti telefoną).
- Sistema išvardins visų užregistruotų
telefonų pavadinimus.
4. Pasakykite norimo telefono pavadinimą arba numerį iš sąrašo.
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (taip).
6. Rankiniu būdu:
- PHONE (Telefono) meniu pasirinkite
“SELECT” (pasirinkti), tada pasirinkite
norimą prijungti telefoną iš sąrašo.
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• Telefono pašalinimas
Suderintą telefoną galima pašalinti.
- Kai telefonas pašalintas, taip pat ištrinama visa su tuo telefonu susijusi
informacija (įskaitant adresų knygutę).
- Jei norite vėl naudoti pašalintą telefoną
su automobilio garso sistema, turite iš
naujo jį suderinti.

• Prioriteto keitimas
Kai automobilio garso sistemoje užregistruoti keli telefonai, paleidus Bluetooth®
sistemą, automobilio garso sistema prijungs telefonus tokia tvarka:
1) Telefoną, kuriam suteiktas prioritetas.
2) Prieš tai prijungtą telefoną.
3) Neatliks automatinio prijungimo.

1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Set Up” (Nustatyti).
3. Po raginimo sakykite “Delete Phone”
(“Pašalinti telefoną”).
- Sistema išvardins visų užregistruotų
telefonų pavadinimus.
4. Pasakykite norimo pašalinti telefono
pavadinimą arba numerį iš sąrašo.
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).
6. Rankiniu būdu:
- PHONE (Telefono) meniu pasirinkite
“SELECT” (pasirinkti), tada pasirinkite
norimą telefoną iš sąrašo.

1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Set Up” (Nustatyti).
3. Po raginimo sakykite “Change Priority”
(Pakeisti prioritetą).
- Sistema išvardins visų užregistruotų
telefonų pavadinimus.
4. Pasakykite norimo telefono pavadinimą arba numerį iš sąrašo.
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).
6. Rankiniu būdu:
- PHONE (Telefono) meniu pasirinkite
“SELECT” (pasirinkti), tada pasirinkite
norimą telefoną iš sąrašo.
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• Kalbos parinkimas
Pakeiskite Bluetooth ® , pasirinkė “BT
Voice Recognition language” (BT balso
atpažinimo kalba) PHONE meniu.
Sukdami TUNE rankenėlę nustatykite
pageidaujamą kalbą ir patvirtinkite ją,
paspausdami rankenėlę.
pvz.: PRANCŪZŲ/VOKIEČIŲ/
JK ANGLŲ/ISPANŲ/OLANDŲ/
ITALŲ/DANŲ/RUSŲ/LENKŲ/
ŠVEDŲ.

PASTABA:
Pakeitus sistemos kalbą, telefoną
reikia suderinti iš naujo.
• Nelaikykite pirštų ant kalbėjimo
mygtuko, nes galite netyčia
pakeisti kalbą.
• Nelaikykite pirštų ant kalbėjimo
mygtuko, nes galite netyčia
pakeisti kalbą.

• Bluetooth® sistemos įjungimas ir
išjungimas
Su šiuo meniu galima įjungti (ON) arba
išjungti (OFF) Bluetooth® sistemą.
- Jei Bluetooth® išjungta, kiekvieną kartą
duodant nurodymus, susijusius su
Bluetooth® , sistema paklausia, ar jūs
norite įjungti Bluetooth® sistemą.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Set Up” (Nustatyti).
3. Po raginimo sakykite “Bluetooth Off”
(Išjungti Bluetooth).
4. Rankiniu būdu:
- Pasirinkite “PHONE” (Telefonas), po
to “BT OFF” (Bluetooth sistema
išjungta) PHONE meniu.
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Adresų knygutė (automobilyje)

• Naujo adresato įvedimas
Telefonų numerius ir balso žymeklius
galima užregistruoti. Taip pat galima
perkelti adresatus iš telefono.
• Naujo adresato įvedimas balsu
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite
“Phonebook”
(Adresų
knyga).
- Sistema pasako visus galimus
nurodymus.
- Jei norite praleisti informacinį pranešimą, dar kartą spauskite
, ir
išgirsite signalą.
3. Sakykite “Add Entry” (įvesti naują
adresatą).
4. Sakykite “By Voice” (balsu).
5. Po raginimo pasakykite adresato
vardą.
6. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).
7. Po raginimo pasakykite naujo
adresato telefono numerį.
8. Įvedę telefono numerį, sakykite “Store”
(Išsaugoti).
9. Pasakykite telefono numerio tipą.
Galima nurodyti “Home” (Namų),
“Work” (Darbo), “Mobile” (Mobilus),
“Other”
(Kitas)
arba
“Default”
(Nesvarbu).
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10. Įvestą naują adresatą patvirtinkite,
sakydami “Yes” (Taip).
11. Sakykite
“Yes” (Taip) jei norite
išaugoti papildomą vietą šiam
adresatui, arba “Cancel” (Atšaukti),
jei norite baigti.

 PASTABA
• Sistema
atpažįsta
vienženklius
skaičius nuo 0 iki 9. Dviženklių
skaičių nuo 10 sistema neatpažįsta.
• Kiekvieną skaičių galima įvesti atskirai, arba pageidaujamo ilgio skaičių
grupes.
• Kad būtų greičiau, patariama
sugrupuoti
visus
skaičius
į
nepertraukiamą seką.
• Patariama,
įvedamą
numerį
sugrupuoti
į
kelias
grupes,
pavyzdžiui: 995 / 734 / 0000.
• Kiekvienas atliktas veiksmas ekrane
rodomas taip:
• Įvedimo pavyzdys:
1. Sakykite: “Nine, nine, five”
(Devyni, devyni, penki)
 Rodoma: “995”
2. Sakykite: “Seven, three, four”
(Septyni, trys, keturi)
 Rodoma: “995734”

• Naujo adresato įvedimas telefonu
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite
“Phonebook”
(Adresų
knyga).
3. Po raginimo sakykite: “Add Entry”
(Pridėti naują adresatą).
4. Sakykite “By Phone” (Telefonu).
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).
6. Jūsų telefonas pradės perkelti
telefono adresų knygą į automobilio
garso sistemą.
Tai gali užtrukti daugiau nei 10 minučių,
priklausomai nuo telefono modelio ir
adresatų skaičiaus.
7. Palaukite, kol garso sistemos ekrane
pasirodys
pranešimas
“Transfer
Complete” (Perkėlimas baigtas).
• Vardo keitimas
Įvestus vardus galima keisti.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Phonebook” (Adresų knyga).
3. Po raginimo sakykite “Change Name”
(Pakeisti vardą).
4. Pasakykite įrašytą vardą (balso
žymeklis)
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).
6. Pasakykite naują vardą.
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• Vardo panaikinimas
Įvestus vardus galima panaikinti.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Phonebook” (Adresų knyga).
3. Po raginimo sakykite “Delete Name”
(Panaikinti vardą).
4. Pasakykite įrašytą vardą (balso
žymeklis)
5. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip).


Skambinimas

• Skambinimas pasakant vardą
Paskambinti
galima
pasakius
į
automobilio garso sistemą įvestus
vardus.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Call” (Skambinti).
3. Po raginimo pasakykite “Name”
(Vardas).
4. Pasakykite reikiamą vardą (balso
žymeklis).
5. Pasakykite įvesto telefono numerio
tipą. Galima pasirinkti tik išsaugotus
numerių tipus.
6. Patvirtinkite, sakydami “Yes” (Taip), ir
skambinkite.

 Patarimai



Visos šios funkcijos turi trumpąsias
nuorodas:
1. Sakykite “Call Name” (Skambinti
pagal vardą).
2. Sakykite “Call [john]” (Skambinti
Jonui).
3. Sakykite “Call [john] at [home]”
(Skambinti Jonui į namus).

Kai jums skambina, skambučio signalas
girdimas automobilio garsiakalbiuose, o
automobilio garso sistema persijungia į
telefono režimą.
Kai jums skambina, automobilio garso
sistemos ekrane matomas užrašas
“Incoming” (įeinantis skambutis) ir
skambinančio telefono numeris
(jei rodomas).
• Atsiliepimas:
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.
• Skambučio atmetimas:
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.
• Skambėjimo garsumo reguliavimas:
- Reguliuokite VOLUME mygtukais ant
vairo.
• Skambučio peradresavimas į telefoną
(asmeninis pokalbis):
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką ant vairo, kol automobilio
garso sistema peradresuos skambutį į
telefoną.

• Skambinimas pasakant numerį
Galima skambinti, pasakant telefono
numerio skaičius. Sistema atpažįsta
vienženklius skaičius nuo 0 iki 9.
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sakykite “Call” (Skambinti).
3. Po raginimo pasakykite “Number”
(Numeris).
4. Pasakykite telefono numerio skaičius.
5. Sakykite “Dial” (Rinkti numerį) ir skambinkite.
 Patarimai

Atsiliepimas į skambutį

Visos šios funkcijos turi trumpąsias
nuorodas:
1. Sakykite “Dial Number” (Rinkti
numerį),
2. Sakykite “Dial [skaičiai]” (Rinkti
[skaičiai]).
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Kalbėjimas telefonu

Kai kalbate telefonu, garso sistemos
ekrane matomas pranešimas “Active
Calls” (priimami skambučiai) ir telefono
numeris (jei rodomas).
• Mikrofono užtildymas
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.
• Pokalbio pabaiga
- Paspauskite
mygtuką ant vairo.

 PASTABA
Šiomis aplinkybėmis jūs ar jūsų
pašnekovas galite blogai vienas kitą
girdėti:
1. Kalbant vienu metu, balsas gali
nepasiekti pašnekovo. (Tai ne
gedimas).
Su pašnekovu kalbėkite pakaitomis.
2. Bluetooth® sistemos garsumas neturi
būti didelis. Didelis garsumas gali
iškraipyti balsą ir sukurti aidą.
3. Važiuojant duobėtu keliu.
4. Važiuojant dideliu greičiu.
5. Kai langas praviras.
6. Kai klimato kontrolės sistemos
vėdinimo angos nukreiptos į
mikrofoną.
7. Kai garsiai veikia klimato kontrolės
sistemos ventiliatorius.
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 Muzikos

klausymas iš telefono
per Bluetooth ir automobilio
garso sistemą

Automobilio garso sistema palaiko A2DP
(pažangus garso paskirstymo profilis) ir
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis).
Abu profilius galima naudoti klausant
muzikos iš MP3 grotuvo per mobiliojo
telefono Bluetooth sistemą.
Jei norite klausytis MP3 muzikos per
mobiliojo telefono Bluetooth sistemą,
spauskite MEDIA mygtuką, kol garso
sistemos ekrane pasirodys užrašas
“MP3 Play”.
Tada pabandykite paleisti muziką iš telefono.
Kai leidžiama muzika iš mobiliojo
telefono per Bluetooth sistemą,
automobilio garso sistemos ekrane bus
užrašas
MP3 MODE.

PASTABA:
• Per automobilio garso sistemą
galima klausytis ne tik MP3 failų, bet
ir visų kitų garsų, kuriuos palaiko
telefonas.
• Visi mobilūs telefonai su Bluetooth
turi palaikyti A2DP ir AVRCP profilius.
• Kai kurie A2DP ir AVRCP profilius
palaikantys mobilieji telefonai su
Bluetooth iš pirmo karto gali negroti
muzikos per automobilio garso
sistemą. Pabandykite atlikti šiuos
veiksmus:
eikite į
Menu (Meniu)  Filemanager
(Failų tvarkyklė)  Music (Muzika)
 Option (Pasirinkimas) Play via
Bluetooth (Groti per Bluetooth)
• Daugiau informacijos rasite savo
telefono vartotojo vadove.
• Jei nebenorite daugiau klausytis
šios muzikos, sustabdykite muzikos
leidimą iš savo telefono arba perjunkite automobilio garso sistemą į
AM/FM, CD, iPod režimą.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT
BLUETOOTH® BELAIDĖS
TECHNOLOGIJOS
MOBILŲJĮ TELEFONĄ
• Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu ir nenustatinėkite
Bluetooth® belaidės technologijos
parametrų (pvz. telefono suderinimo).
• Kai kurių su Bluetooth® funkcija
telefonų garso sistema gali
neatpažinti arba jų nepalaikyti.
• Prieš naudodami garso sistemos
Bluetooth® belaidės technologijos
funkcijas , paskaitykite telefono
vartotojo vadove, kaip veikia
telefono
Bluetooth®
belaidė
technologija .
• Telefonas turi būti susietas su
garso sistema, kad būtų galima
naudoti Bluetooth®
belaidės
technologijos funkcijas.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Laisvų rankų funkcija neveiks, kai
telefonas (automobilyje) yra už
mobiliųjų
telefonų
signalo
priėmimo zonos (pvz. tunelyje,
požeminiame garaže, kalnuotoje
vietovėje ir pan.).
• Jei mobiliojo telefono signalas silpnas arba automobilio salone per
daug triukšminga, kalbant telefonu
bus sunku girdėti skambinančiojo
asmens balsą.
• Nelaikykite telefono prie metalinių
daiktų ar juose.
Gali nutrūkti ryšys su Bluetooth®
sistema arba mobiliojo telefono signalo perdavimo stotimi.
• Per Bluetooth® belaidę technologiją
sujungtas telefonas gali išsikrauti
greičiau nei paprastai, nes
Bluetooth® belaidės technologijos
sistema atlieka daugiau operacijų.
• Kai kurie telefonai ar kiti įrenginiai
gali sukelti garso sistemos
trikdžius, garso sistema gali tinkamai neveikti. Tokiais atvejais
pabandykite laikyti įrenginį kitoje
vietoje.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Išsaugokite telefono vardą anglų
kalba, priešingu atveju jis gali būti
rodomas neteisingai.
• Laisvų rankų įrangos skambinimo
garsas ir kokybė gali skirtis, priklausomai nuo telefono modelio.
• Jei nustatytas telefono prioritetas,
įjungus degimą (IGN/ACC ON), telefonas su Bluetooth® belaide technologija bus automatiškai prijungtas. Net jei esate lauke, telefonas su
Bluetooth® belaide technologija
prisijungs automatiškai, kai tik
būsite reikiamu atstumu nuo automobilio. Jei nenorite, kad telefonas
būtų
automatiškai
prijungtas
naudojant Bluetooth® belaidę
technologiją išjunkite šią funkciją.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Kai kurių telefono modelių
Bluetooth® belaidės technologijos
ryšys gali trūkinėti. Norėdami
prisijungti vėl, pabandykite atlikti
šiuos veiksmus.
1) Išjunkite
ir
vėl
įjunkite
mobiliajame telefone Bluetooth®
belaidės technologijos funkciją ir
vėl pabandykite prisijungti.
2) Išjunkite ir vėl įjunkite mobilųjį
telefoną
ir
pabandykite
prisijungti.
3) Išimkite ir vėl įdėkite mobiliojo
telefono
akumuliatorių
ir
pabandykite prisijungti.
4) Pakartotinai
įjunkite
garso
sistemą ir pabandykite prisijungti.
5) Pašalinkite visus suderintus
įrenginius iš telefono ir garso
sistemos ir ir suderinkite
telefoną iš naujo.
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ÁSPËJIMAS - VARIKLIO IÐMETAMOSIOS DUJOS GALI BÛTI PAVOJINGOS!
Variklio iðmetamosios dujos yra labai pavojingos. Jeigu automobilio viduje pajutote iðmetamøjø dujø kvapà, nedelsdami
atidarykite langus.
• Nekvëpuokite variklio iðmetamosiomis dujomis.
Iðmetamosiose dujose yra anglies viendeginio, bespalviø ir bekvapiø dujø, kuriomis kvëpuojant galima prarasti sàmonæ ir
mirti.
• Patikrinkite, ar iðmetamøjø dujø sistema nëra kiaura.
Kiekvienà kartà, kai automobilis yra pakeltas alyvos keitimui ar kitu tikslu, bûtina patikrinti ir iðmetamøjø dujø sistemà. Jei
girdite pasikeitusá iðmetamøjø dujø sistemos darbo garsà arba vaþiavote per kliûtá, kuri siekë automobilio dugnà, kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad patikrintø automobilá.
• Nelaikykite uþvesto variklio uþdaroje patalpoje.
Pavojinga leisti varikliui veikti tuðèiàja eiga garaþe, net ir su atviromis durimis. Nelaikykite uþvesto automobilio garaþe ilgiau
nei reikia uþvesti variklá ir iðvaþiuoti ið garaþo.
• Neleiskite varikliui ilgai veikti tuðèiàja eiga, kai automobilyje yra þmoniø.
Jei reikia leisti varikliui veikti tuðèiàja eiga ilgesná laikà, kai automobilyje yra þmoniø, darykite tai atvirame ore, nustatæ lauko
oro ásiurbimà ir didþiausià ventiliatoriaus greitá, kad á automobilá patektø grynas oras.
Jei veþant didesná daiktà tenka vaþiuoti praviromis pakeliamomis galinëmis durimis:
1. Uþdarykite visus langus.
2. Atidarykite ðonines oro angas.
3. Nustatykite oro ásiurbimà á lauko oro padëtá, oro krypties valdymà á grindø arba veido padëtá, o ventiliatoriø paleiskite
didþiausiu greièiu.
Kad vëdinimo sistema tinkamai veiktø, nuo oro átraukimo angø prieðais priekiná stiklà paðalinkite sniegà, ledà, lapus ir kitas
panaðias medþiagas.
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Vairavimas
P
- RIEÐ VAIRUOJANT
E020100AUN

Prieð álipdami á automobilá
• Patikrinkite, ar ðvarûs visi langai, iðorinis (iai) veidrodëlis (iai) bei iðoriniai
þibintai.
• Patikrinkite padangø bûklæ.
• Paþiûrëkite po automobiliu, ar nëra
kokiø nors skysèio iðtekëjimo þenklø.
• Patikrinkite, ar automobilio uþpakalyje
nëra jokiø kliûèiø, jei jums reikës
pavaþiuoti atgal.

• Patikrinkite, ar veikia visi þibintai.
• Patikrinkite visus matavimo prietaisus.
• Patikrinkite, ar nedega áspëjimo lemputës, kai uþdegimo jungiklis pasuktas
á ON padëtá.
• Atleiskite stovëjimo stabdá ir ásitikinkite,
kad uþgeso stabdþiø áspëjamoji lemputë.
Susipaþinkite su automobiliu ir jo prietaisais.

ÁSPËJIMAS
E020200AUN

Privalomas patikrinimas
Reguliariai tikrinkite visø skysèiø, tokiø
kaip variklio alyva, auðinimo skystis,
stabdþiø skystis ir langø plovimo skystis,
lygá. Plaèiau apie tai skaitykite 7dalyje
“Techninë prieþiûra”.

Automobiliui vaþiuojant, visi keleiviai turi bûti prisisegæ saugos
dirþus.
Daugiau
informacijos
ieðkokite 6 dalyje “Saugos dirþai”.

ÁSPËJIMAS
E020300AHM

Prieð uþvesdami variklá
• Uþdarykite ir uþrakinkite visas duris.
• Sureguliuokite sëdynæ, kad patogiai
pasiektumëte visus valdymo prietaisus.
• Prisitaikykite vidinius ir iðorinius veidrodëlius.

Prieð jungdami pavarø svirtá á D
(vaþiavimo) ar R (atbulinës eigos)
padëtá ásitikinkite, ar aplink automobilá nëra þmoniø, ypaè vaikø.

ÁSPËJIMAS - Vairavimas
apsvaigus nuo alkoholio ar
narkotikø
Vairuoti iðgërus yra pavojinga.
Kiekvienais metais pagrindinë
mirèiø greitkeliuose prieþastis yra
vairavimas iðgërus. Net maþas
alkoholio kiekis neigiamai veikia
jûsø refleksus, nuovokà ir gebëjimà
greitai priimti sprendimà.
Taip pat pavojinga ir net labiau
pavojinga nei vairuoti iðgërus yra
vairuoti apsvaigus nuo narkotikø.
Vairuojant iðgërus ar apsvaigus nuo
narkotikø,
smarkiai
padidëja
nelaimingo ávykio tikimybë.
Nevairuokite, jeigu esate iðgëræs ar
apsvaigæs. Nevaþiuokite automobiliu, jei jo vairuotojas yra iðgëræs ar
apsvaigæs nuo narkotikø. Suraskite
neiðgërusá ir neapsvaigusá vairuotojà arba iðsikvieskite taksi.

ÁSPËJIMAS
Jei jûs sustojote, taèiau variklis
veikia, ilgai nespauskite akseleratoriaus pedalo. Variklis ar iðmetamøjø
dujø sistema gali perkaisti, o automobilis gali uþsidegti.
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E030202AUN

ACC (Papildomas)
Atsirakina vairas, pradeda veikti pagalbiniai elektros árenginiai.

 PASTABA
Jei vairas nejuda, kai uždegimo
jungiklis yra ACC padėtyje, pasukite
raktelį ir atpalaiduokite vairą, sukdami
jį į dešinę ir kairę.
OPB059002

RAKTO PADËTYS
Uþdegimo jungiklio padëtis
E030201AUN

UÞRAKINTA
Vairas uþsirakina, kad automobilis bûtø
apsaugotas nuo vagiø. Uþvedimo raktelá
galima iðtraukti tik LOCK padëtyje.
Sukdami uþdegimo jungiklá á LOCK
padëtá, ástumkite raktelá á vidø kai jungiklis yra ACC padëtyje ir pasukite raktelá á
LOCK padëtá.

5 4

E030203AUN

Ájungta (ON)
Áspëjamàsias lemputes galima patikrinti
neuþvedus variklio. Tai áprastinë padëtis
uþvedus variklá.
Kad neiðsikrautø akumuliatorius, nepalikite uþdegimo jungiklio ON padëtyje, kai
variklis iðjungtas.
E030204APB

UÞVEDIMAS
Norëdami uþvesti variklá, pasukite
uþdegimo jungiklá á START padëtá.
Variklis suksis kol neatleisite raktelio;
tuomet jungiklis gráð á ON padëtá. Kai
jungiklis yra ðioje padëtyje, galima
patikrinti stabdþiø áspëjamàjà lemputæ.

E030205APB

ÁSPËJIMAS - Uþvedimo
jungiklis
• Niekada
nesukite
uþvedimo
jungiklio á LOCK ar ACC padëtá
automobiliui vaþiuojant. Galite
prarasti valdymo ir stabdymo kontrolæ ir sukelti avarijà.
• Vairo uþrakinimas nuo vagystës
nepakeis stovëjimo stabdþio. Prieð
palikdami vairuotojo vietà, visada
ájunkite pavarø perjungimo svirtá á
1-àpavarà (jei yra mechaninë
pavarø dëþë) arba á P (Stovëjimas)
padëtá (jei yra automatinë pavarø
dëþë), ájunkite stovëjimo stabdá ir
iðjunkite variklá. Jei nesiimsite ðiø
bûtinø saugos priemoniø, automobilis gali netikëtai pajudëti.
• Niekada
nesiekite
uþvedimo
jungiklio ar kitø valdymo prietaisø
kiðdami rankà per vairà, kai automobilis vaþiuoja. Taip darydami
galite nesuvaldyti automobilio ir
sukelti avarijà, kurios metu galima
susiþeisti ar net þûti.
• Nedëkite judanèiø daiktø aplink
vairuotojo sëdynæ. Vaþiuojant jie
gali pajudëti, sukliudyti vairuotojui
ir sukelti avarijà.
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Vairavimas
VARIKLIO UÞVEDIMAS
E040000APB

E040100AUN

Benzininio variklio uþvedimas

ÁSPËJIMAS
Vairuodami automobilá avëkite tinkamus batus. Netinkama avalynë
(aukðtakulniai bateliai, slidinëjimo
batai ir pan.) gali sutrukdyti laiku
nuspausti stabdþius, akseleratoriaus pedalà ar sankabà (jei yra).

1. Patikrinkite, ar ájungtas stovëjimo
stabdys.
2. Mechaninë pavarø dëþë - Iki galo
nuspauskite sankabos pedalà ir
ájunkite neutralià pavarà. Uþvesdami
variklá, laikykite sankabos ir stabdþiø
pedalus nuspaustus.
Automatinë pavarø dëþë - Perjunkite
pavarø svirtá á P (stovëjimo) padëtá.
Nuspauskite stabdþiø pedalà iki galo.
Automobilá taip pat galite uþvesti, kai
pavarø svirtis yra N (neutrali) padëtyje.
3. Pasukite uþdegimo jungiklá á START
padëtá ir laikykite, kol variklis uþsives
(ne ilgiau, kaip 10 sekundþiø), po to
atleiskite raktelá.
4. Itin ðaltu oru (kai temperatûra
þemesnë nei -18°C / 0°F) arba jei
automobilio variklis nebuvo uþvestas
keletà dienø, nespauskite akseleratoriaus pedalo ir leiskite varikliui áðilti.
Tiek ðiltu, tiek ðaltu oru variklá reikia
uþvesti nespaudþiant akseleratoriaus
pedalo.

ATSARGIAI
Jeigu variklis uþgeso automobiliui
judant, nebandykite ájungti pavarø
perjungimo svirties á P (stovëjimo)
padëtá. Jei sàlygos greitkelyje ar
kelyje leidþia, automobiliui vis dar
judant, jûs galite ájungti pavarø perjungimo svirtá á N (neutralià) padëtá,
pasukti uþvedimo jungiklá á START
padëtá ir pabandyti vël uþvesti variklá.

ATSARGIAI
Neleiskite starteriui dirbti ilgiau nei
10 sekundþiø. Jei nepavyko uþvesti
variklio, palaukite 5 - 10 sekundþiø ir
bandykite dar kartà. Netinkamai naudojamas starteris gali sugesti.
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E040101APB

Dyzelinio variklio uþvedimas
Ðaltu oru dyzeliná variklá prieð uþvedant
reikia paðildyti ir leisti jam áðilti prieð
vaþiuojant.
1. Patikrinkite, ar ájungtas stovëjimo stabdys.
2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalà
ir ájunkite neutralià pavarà. Uþvesdami
variklá, laikykite sankabos ir stabdþiø
pedalus nuspaustus.
3. Paðildykite variklá, pasukæ uþdegimo jungiklá á
ON padëtá. Uþsidegs kaitinimo þvakës indikacinë
W-60
lemputë.
4. Kai kaitinimo þvakës indikacinë lemputë uþges, pasukite uþdegimo
jungiklá á START padëtá ir laikykite, kol
variklis uþsives (ne ilgiau, kaip 10
sekundþiø), po to atleiskite raktelá.

5 6

PASTABA
Jei pašildžius variklis neužsiveda per 10
sekundžių, uždegimo jungiklį pasukite į
LOCK padėtį, palaukite 10 sekundžių ir
bandykite dar kartą.

PASTABA
Kad kuras naudotųsi ekonomiškiau,
jūsų automobilio akseleratoriaus pedale
yra
mechanizmas,
neleidžiantis
pavaroms automatiškai persijungti į
aukštesnę, kai spaudžiamas akseleratoriaus pedalas. Tai apsaugo nuo važiavimo pilnai atidaryta droseline sklende,
kuomet vairuotojui reikia spausti akseleratoriaus pedalą didesne jėga. Tačiau
jei nuspausite pedalą daugiau nei 80%,
droselinė sklendė pilnai atsidarys ir
akseleratoriaus pedalą bus lengviau
nuspausti. Tai ne gedimas, o normali
būsena.

Variklio užvedimas ir užgesinimas su
tarpiniu turbinos aušintuvu.
1. Neapkraukite kà tik uþvesto variklio.
Jei variklis ðaltas, leiskite jam kelias
sekundes dirbti tuðèiàja eiga, kad
prasidëtø turbinos tepimas.
2. Jei vaþiavote dideliu greièiu ar ilgai ir
variklis buvo labai apkrautas, prieð
uþgesindami variklá palikite já 1 minutæ
dirbti tuðèiàja eiga.
Turbina galës atvësti prieð variklio
iðjungimà.

ATSARGIAI
Neiðjunkite ið karto variklio, jeigu jis
dirbo didelëmis apkrovomis. Tai gali
sukelti rimtus variklio ar turbinos
gedimus.
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Vairavimas
MECHANINË TRANSMISIJA (JEI YRA)
E050100APB

A modelis

Mechaninës transmisijos darbas

OPB059015
B modelis

Pavarø svirtá galima perjungti nespaudþiant mygtuko (1).

Mechaninëje transmisijoje yra 5 (arba 6)
vaþiavimo pirmyn pavaros.
Pavarø padëtys parodytos ant pavarø
svirties rankenëlës. Transmisijos diapazonai ir greièiai yra sinchronizuoti visose
vaþiavimo pirmyn pavarose, taigi
nesunkiai perjungsite aukðtesnæ ar
þemesnæ pavarà.
Perjungdami pavaras nuspauskite sankabos pedalà iki galo, po to lëtai já
atleiskite.
Prieð ájungiant pavarø perjungimo svirtá á
R (atbulinës eigos) padëtá, svirtis turi
gráþti á neutralià padëtá.
Jungiant pavarø svirtá á R (atbulinës
eigos) padëtá, pavarø perjungimo svirties
virðuje esantá mygtukà (1) reikia paspausti aukðtyn. (B tipas)
Ásitikinkite, kad automobilis yra visiðkai
sustojæs, kai norite perjungti pavarø perjungimo svirtá á R (atbulinës eigos) padëtá.
Niekada neleiskite varikliui dirbti taip, kad
tachometro (sûkiai/min.) rodyklë bûtø
raudonoje zonoje.

ATSARGIAI
• Kai penkta pavara þeminama á
ketvirtà, reikia saugotis, kad
netyèia pavarø perjungimo svirties nepatrauktumëte kiek á ðonà ir
neájungtumëte antros pavaros.
Toks drastiðkas pavarø paþeminimas privers variklá dirbti labai
aukðtais sûkiais (tachometro
rodyklë atsidurs raudonoje zonoje). Ypaè aukðti ir staigûs variklio
sûkiai gali sugadinti variklá.
• Neþeminkite pavarø daugiau kaip
per dvi pavaras arba nejunkite
þemesnës pavaros, kai variklis
dirba aukðtais sûkiais (5000
aps./min. ar daugiau) Toks pavarø
þeminimas gali sugadinti variklá.

Keièiant pavarø svirties padëtá mygtukà (1) reikia nuspausti aukðtyn.
OPB059003L
E050000AUN
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• Esant ðaltam orui, nesuðilus pavarø
dëþës alyvai gali bûti sunku perjungti
pavaras. Tai yra normalu ir nekenkia
pavarø dëþei.
• Jeigu jûs norite sustoti ir negalite
ájungti 1-os arba R (atbulinës eigos)
pavaros, ájunkite svirtá á N (neutralià)
padëtá ir atleiskite sankabà. Po to vël
nuspauskite sankabos pedalà ir
pavarø perjungimo svirtá ájunkite á 1-à
arba R (atbulinës eigos) padëtá.

ATSARGIAI
• Norëdami iðvengti prieðlaikinio
sankabos susidëvëjimo ir gedimo,
vaþiuodami nelaikykite pëdos ant
sankabos pedalo. Taip pat
nelaikykite nuspausto sankabos
pedalo vaþiuodami ákalnën, laukdami ðviesoforo signalo ir pan.
• Vaþiuodami nelaikykite rankos ant
pavarø perjungimo svirties, nes tai
pagreitins pavarø dëþës ðakutës
susidëvëjimà.

5 8

E050101APB

ÁSPËJIMAS
• Prieð palikdami vairuotojo vietà,
visada pilnai ájunkite stovëjimo
stabdá ir iðjunkite variklá. Po to
patikrinkite, ar ájungta 1-a pavara,
jeigu automobilis stovi lygioje
vietoje arba ákalnëje, arba pavarø
svirtis yra R (atbulinës eigos)
padëtyje, jeigu automobilis stovi
nuokalnëje. Jei nesiimsite ðiø
saugos priemoniø, automobilis
gali netikëtai pajudëti.
• Jeigu jûsø automobilis su mechanine pavarø dëþe neturi uþvedimo
jungiklio
uþrakto,
netikëtai
pajudëjæs automobilis gali sukelti
rimtà avarijà, jei nebus ájungtas
stovëjimo stabdis, o pavarø svirtis bus ne N (neutralioje) padëtyje. Variklis gali pats uþsivesti su
nenuspausta sankaba.

Sankabos naudojimas
Prieð perjungiant pavarà, sankabos
pedalà reikia nuspausti iki galo, po to
lëtai atleisti. Vaþiuojant sankabos pedalà
reikia visiðkai atleisti. Vairuodami
nelaikykite kojos ant sankabos pedalo,
nes sankaba be reikalo dëvësis.
Nenuspauskite sankabos norëdami
sustabdyti
automobilá
nuokalnëje.
Sankaba be reikalo dëvësis. Nuokalnëje
automobilá sustabdykite kojiniu arba
stovëjimo stabdþiu. Nespaudinëkite
sankabos pedalo greitai ir daþnai.
E050102APB

Þemesnës pavaros ájungimas
Jei sumaþëja greitis intensyvaus judëjimo sàlygomis greitkelyje ar kylant á
ákalnæ, þemesnæ pavarà ájunkite anksèiau, nei variklis pradës dirbti. Þemesnës
pavaros ájungimas padës iðvengti sustojimo ir leis lengviau ágauti pagreitá, kai
jums vël reikës padidinti greitá. Kai automobilis vaþiuoja nuokalne, þemesnës
pavaros ájungimas padës palaikyti saugø
greitá, o stabdþiai ilgiau tarnaus.
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E050200APB

Vairavimo patarimai
• Vaþiuodami
nuokalne
niekada
neiðjunkite pavaros. Tai yra ypaè pavojinga. Pavara visada turi bûti ájungta.
• Neriedëkite stabdydami tik stabdþiais.
Jie gali perkaisti ir nustoti veikti. Jei
nuokalnë ilga, leiskitës lëtai, ájungdami
þemesnes pavaras. Tokiu bûdu automobilá stabdys variklis.
• Sumaþinkite greitá, kai norite ájungti
þemesnæ pavarà. Tai leis iðvengti
staigaus variklio darbo dideliais sûkiais, galinèiø paþeisti variklá.
• Sumaþinkite greitá, jei puèia stiprus
ðoninis vëjas. Jûs geriau valdysite
savo automobilá.
• Patikrinkite, ar automobilis yra visiðkai
sustojæs, jei norite pavarø svirtá perjungti á R (atbulinës eigos) padëtá, nes
kitaip galite sugadinti pavarø dëþæ.
Kad ájungtumëte R (atbulinës eigos)
pavarà, nuspauskite sankabà, ájunkite
neutralià pavarà, palaukite keletà
sekundþiø ir tada pavarø perjungimo
svirtá ájunkite á R (atbulinës eigos)
padëtá.
• Atsargiai vairuokite vaþiuodami slidþia
kelio danga. Atsargiai stabdykite,
didinkite greitá ir perjukite pavaras.
Slidþiame kelyje staiga pasikeitus
automobilio greièiui, ratai gali prarasti
sukibimà su danga, ir automobilis taps
nevaldomas.

ÁSPËJIMAS
• Visada uþsisekite saugos dirþus!
Avarijos atveju tikimybë neprisisegusiam þmogui þûti ar rimtai
susiþaloti kur kas didesnë nei prisisegusiam saugos dirþus.
• Sumaþinkite greitá posûkiuose ar
apsisukdami.
• Staigiai nesukinëkite vairo keisdami vaþiavimo juostas ar greitai
áveikdami staigius posûkius.
• Rizika apsiversti gerokai padidës,
jeigu jûs prarasite automobilio
valdymo kontrolæ vaþiuodami
dideliu greièiu.
• Vairavimo kontrolë daþnai prarandama, kai du ar daugiau automobilio ratø nuvaþiuoja nuo kelio
dangos, o vairuotojas per daug
staigiai pasuka vairà, norëdamas
sugràþinti automobilá á kelià.
• Jei jûsø automobilis nuvaþiavo
nuo kelio dangos, nesukite
staigiai vairo.
Vietoje to,
sumaþinkite greitá ir ramiai
gráþkite á kelià.
• Niekada nevirðykite didþiausio
leistino greièio.

5 9

PB eng 5_lit_PB eng 5_lit.qxd 7.11.2012 21:38 Page 10

Vairavimas
AUTOMATINË TRANSMISIJA (JEI YRA)
Atrakinimo mygtukas
Saugo, kad pavarø svirtis nepajudëtø
pirmiau nepaspaudus mygtuko.

O/D
mygtukas

Nuspauskite stabdþiø pedalà ir atrakinimo mygtukà prieð perjungdami pavarà.
(Jeigu jûsø automobilis turi pavarø perjungimo svirties uþrakinimo sistemà)
Atrakinimo mygtukas turi bûti nuspaustas, norint perjungti pavaras.
Pavarø svirtá galima perjungti á kità padëtá nespaudþiant atrakinimo mygtuko.
 Saugumo dëlei perjungdami pavarà visada nuspauskite stabdþiø pedalà.
E060000APB
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OPB059004
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E060100APB

Automatinës transmisijos darbas
Automatinëje transmisijoje yra 4 vaþiavimo pirmyn pavaros ir viena vaþiavimo
atgal pavara. Pavaros perjungiamos
automatiðkai, priklausomai nuo to,
kokioje padëtyje yra pavarø svirtis.
Norint perjungti pavarà ið P (stovëjimo)
padëties, reikia nuspausti stabdþiø
pedalà ir paspausti uþrakto atlaisvinimo
mygtukà.

PASTABA
Naujo automobilio, kurio akumuliatorius buvo atjungtas, pirmieji pavarų
perjungimai gali būti staigūs. Tai
normali būsena. Pavarų perjungimo
seka susireguliuos po kelių transmisijos
valdymo modulio (TCM) arba jėgos
grandinės valdymo modulio (PCM)
darbo ciklų.

Pavaros persijungs sklandþiai, jei ið N
(neutralios) padëties á vaþiavimo pirmyn
arba atgal pavarà jungsite nuspaudæ
stabdþiø pedalà.

ÁSPËJIMAS -Automatinë
transmisija
• Prieð jungdami pavarø svirtá á D
(vaþiavimo) ar R (atbulinës eigos)
padëtá, patikrinkite, ar aplink
automobilá nëra þmoniø, ypaè
vaikø.
• Prieð palikdami vairuotojo vietà,
visada ájunkite pavarø perjungimo svirtá á P (stovëjimo) padëtá,
pilnai ájunkite stovëjimo stabdá ir
iðjunkite variklá. Jei nebus imtasi
ðiø saugos priemoniø, automobilis gali netikëtai pajudëti.

ATSARGIAI
• Kad
nepaþeistumëte
pavarø
dëþës, nespauskite kartu akseleratoriaus pedalo ir stabdþiø pedalo, kai norite ájungti R (atbulinës
eigos) ar kurià nors vaþiavimo
pavarà.
• Jei sustojate ákalnëje, nevaldykite
automobilio varikliu. Naudokite
kojiná arba stovëjimo stabdá.
• Nejunkite pavarø perjungimo svirties ið N (neutralios) ar P (stovëjimo) padëties á D (vaþiavimo) arba
R (atbulinës eigos) padëtá, jeigu
variklis dirba aukðtesniais nei
laisvos eigos sûkiais.
E060101APB

Transmisijos padëtys
Kai uþdegimo jungiklis yra ON padëtyje,
indikacinë lemputë prietaisø skydelyje
rodo pavarø svirties padëtá.
P (stovėjimas)
Visiðkai sustokite prieð jungdami svirtá á P
(stovëjimo) padëtá. Ði padëtis uþblokuoja
transmisijà ir neleidþia suktis priekiniams
ratams.
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Vairavimas

ÁSPËJIMAS
• Ájungdami P (stovëjimo) pavarà,
kai automobilis juda, uþrakinsite
ratus ir galite nesuvaldyti automobilio.
• Nenaudokite
P
(stovëjimo)
pavaros vietoje stovëjimo stabdþio.
Visada ásitikinkite, kad
pavarø perjungimo svirtis yra P
(stovëjimas) padëtyje, o stovëjimo stabdys iki galo ájungtas.
• Niekada nepalikite automobilyje
vaikø be prieþiûros.

ATSARGIAI
Jeigu jungsite á P (stovëjimo) pavarà
automobiliui judant, galite sugadinti
transmisijà.

R (atbulinė eiga)
Kai ájungta ði padëtis, automobilis juda
atgal.

ATSARGIAI
Visiðkai sustokite prieð ájungdami
arba iðjungdami R (atbulinës eigos)
pavarà; galite sugadinti transmisijà,
jeigu bandysite ájungti R (atbulinës
eigos) pavarà automobiliui judant,
iðskyrus skyriuje “Automobilio
siûbavimas” apraðytus atvejus.

N (neutrali)
Ratai ir transmisija nedirba. Automobilis
judës net ir maþiausioje nuokalnëje,
jeigu nebus ájungtas stovëjimo stabdys
ar nuspausti darbiniai stabdþiai.
D (važiavimas)
Tai yra áprasta vaþiavimo padëtis.
Transmisija automatiðkai persijunginës 4
pavarø seka, uþtikrindama optimaliausià
degalø sunaudojimà ir variklio darbà.
Jei reikia daugiau galios lenkiant kità
automobilá ar vaþiuojant á kalnà, nuspauskite akseleratoriaus pedalà iki galo,
o transmisija automatiðkai persijungs á
kità þemesnæ pavarà.

5 12

PASTABA
Visiškai sustokite prieš jungdami svirtį į
D padėtį.
2 (antra pavara)
Ájunkite 2 (antrà pavarà), kai reikia daugiau galios vaþiuojant á kalnà ar stipriau
stabdyti, vaþiuojant nuo kalno. Ðioje
padëtyje ratai taip pat maþiau sukasi ant
slidþios dangos. Kai pavarø svirtis yra 2
(antroje pavaroje), transmisija automatiðkai persijungs ið pirmos á antrà
pavarà.
L (žemoji)
Ájunkite ðià pavarà, kai traukiate sunkø
kroviná arba kylate á statø kalnà.

ATSARGIAI
Nevirðykite 2 (antrai pavarai) arba L
(þemai pavarai) rekomenduojamo
didþiausio greièio. Vaþiuojant greièiau, nei rekomenduojama 2 (antrai
pavarai) arba L (þemai pavarai), galima perkaitinti ir sugadinti automatinæ transmisijà.
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O/D OFF indikacinė lemputė
indikacinë lemputë prieO/D Ði
taisø skydelyje uþsidega, kai
OFF iðjungiamas O/D reþimas.
E060102APB

OPB059005
E060104APB

Greitinanèioji (O/D) pavara
(jei yra)
Paspaudus O/D mygtukà iðjungiama
arba ájungiama greitinanèioji pavara. Kai
greitinanèioji pavara iðjungiama, uþsidega O/D OFF indikacinë lemputë, o transmisijos padëtys apribojamos nuo 1-os iki
3-ios pavaros. Transmisija nepersijungs á
4-à pavarà, kol vël nepaspausite O/D
mygtuko.
Kai vaþiuojate nuo kalno su ájungta greitinanèiàja pavara (4-a), automobilio greitá galite sumaþinti nenaudodami stabdþiø, o paspaudæ O/D mygtukà.
Kai uþdegimo jungiklis pasukamas á OFF
padëtá, O/D OFF reþimas automatiðkai
iðjungiamas.

Pavarø svirties uþrakinimo sistema
(jei yra)
Jûsø saugumui automatinëje transmisijoje yra pavarø svirties uþrakinimo sistema, kuri apsaugo nuo pavarø perjungimo ið P (stovëjimo) padëties á R (atbulinës eigos) padëtá ir leidþia perjungti
pavarà tik tuomet, kai nuspaudþiamas
stabdþiø pedalas.
Jei norite perjungti pavarø svirtá ið P
(stovëjimo) padëties á R (atbulinës eigos)
padëtá:
1. Nuspauskite ir laikykite stabdþiø pedalà.
2. Nuspauskite blokavimo panaikinimo
mygtukà ir perjunkite pavarø svirtá.
Jei kelis kartus nuspausite ir atleisite
stabdþiø pedalà, kai pavarø svirtis yra P
(stovëjimo) padëtyje, girdësite kalenimà
pavarø svirties srityje. Tai normali bûsena.

ÁSPËJIMAS
Visada pilnai nuspauskite stabdþiø
pedalà, kai ruoðiatës perjungti
pavarø perjungimo svirtá ið P
(stovëjimo) padëties á bet kurià kità
padëtá, nes netikëtai pajudëjæs
automobilis gali rimtai suþeisti ðalia
automobilio esanèius þmones.
E060103AUN

Uždegimo raktelio blokavimo sistema
(jei yra)
Uþdegimo raktelá galima iðtraukti tik
tada, kai pavarø svirtis yra P (stovëjimo)
padëtyje.
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Vairavimas

E060200APB

Vairavimo patarimai
• Niekada neperjunkite pavarø svirties ið
P (stovëjimo) ar N (neutrali) padëties á
kurià nors kità padëtá, kai nuspaustas
akseleratoriaus pedalas.
• Niekada nejunkite pavarø svirties á P
(stovëjimo) padëtá, kai automobilis
juda.
• Ásitikinkite, kad automobilis yra visiðkai
sustojæs, jei norite pavarø svirtá perjungti á R (atbulinës eigos) ar D
(vaþiavimo) padëtá.
• Niekada neiðjunkite pavaros vaþiuodami nuokalne. Tai labai pavojinga. Kai
automobilis juda, pavara visada turi
bûti ájungta.
• Vaþiuodami nuokalne, nestabdykite
automobilio tik stabdþiais. Jie gali
perkaisti ir nustoti veikti. Jei nuokalnë
ilga,
leiskitës
lëtai,
ájungdami
þemesnes pavaras. Tokiu bûdu automobilá stabdys variklis.
• Sumaþinkite greitá, kai norite ájungti
þemesnæ pavarà. Jei variklio apsukos
bus per didelës, þemesnës pavaros
gali nepavykti ájungti.
• Sustojæ visada ájunkite stovëjimo stabdá. Nepasikliaukite vien ájungæ pavarø
svirtá á P (stovëjimo) padëtá; automobilis gali pradëti judëti.
• Atsargiai vairuokite vaþiuodami slidþia
kelio danga. Atsargiai stabdykite,
didinkite greitá ir perjukite pavaras.
Slidþiame kelyje staiga pasikeitus
automobilio greièiui, ratai gali prarasti
sukibimà su danga, ir automobilis taps
nevaldomas.
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• Automobilio
eksploatacija
bus
ekonomiðkiausia, jeigu vengsite
staigiø greitëjimø ir daþnø stabdymø.

ÁSPËJIMAS
• Visada uþsisekite saugos dirþus!
Avarijos atveju neprisisegusiam
þmogui yra kur kas didesnë
tikimybë suþeisti ar þûti, nei prisisegusiam.
• Sumaþinkite greitá posûkiuose ar
apsisukdami.
• Staigiai nesukite vairo, keisdami
vaþiavimo juostas ar greitai áveikdami posûkius.
• Jei vaþiuodami dideliu greièiu
nesuvaldysite automobilio, bus
didesnë rizika apsiversti.
• Automobilá sunku suvaldyti, kai
du ar daugiau automobilio ratø
nuvaþiuoja nuo kelio dangos, o
vairuotojas per daug staigiai
pasuka vairà, norëdamas sugràþinti automobilá á kelià.
• Jei jûsø automobilis nuvaþiavo
nuo kelio dangos, staigiai
nesukite vairo. Sumaþinkite greitá
ir lëtai gráþkite á kelià.
• Niekada nevirðykite didþiausio
leistino greièio.

ÁSPËJIMAS
Jei jûsø automobilis ástrigo sniege,
purve, smëlyje ir pan., pabandykite
já ásiûbuoti vaþiuodami pirmyn ir
atgal. Nesiûbuokite automobilio, jei
netoli jo yra þmonës ar stambûs
objektai. Iðsilaisvinæs siûbuojamas
automobilis gali staigiai pajudëti á
prieká arba atgal ir suþaloti greta
esanèius þmones ar daiktus.

E060203AFD

Pajudëjimas á ákalnæ.
Norëdami pajudëti á ákalnæ, nuspauskite
stabdþiø pedalà, pavarø perjungimo
svirtá ájunkite á D (vaþiavimo) padëtá.
Pasirinkite tinkamà pavarà, atsiþvelgdami á automobilio apkrovimà bei ákalnës
statumà, ir iðjunkite stovëjimo stabdá.
Pamaþu spauskite akseleratoriaus pedalà, kartu atleisdami darbinius stabdþius.
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Vairavimas
STABDÞIØ SISTEMA
E070100AUN

Stabdþiø stiprintuvas
Jûsø automobilyje yra stabdþiai su
stiprintuvu, kuris ima veikti uþvedus
variklá.
Jeigu stabdþiø stiprintuvas neveiks dël
uþgesusio variklio ar kokios nors kitos
prieþasties, jûs galësite sustabdyti automobilá, spausdami stabdþiø pedalà kur
kas stipriau, nei áprasta, taèiau stabdymo
kelias gerokai pailgës.
Varikliui uþgesus, stabdþiø stiprintuvo
galia silpnës kiekvienà kartà paspaudus
stabdþiø pedalà. Stenkitës kuo maþiau
naudotis stabdþiais, kai stabdþiø stiprintuvas neveikia.
Spauskite ir atleiskite stabdþio pedalà tik
tada, kai automobilá reikia suvaldyti
slidþiame kelyje.

(Tæsinys)
• Leisdamiesi ilga ar staèia
nuokalne,
ájunkite
þemesnæ
pavarà ir venkite nuolat naudoti
stabdþius. Ilgai nuspausti stabdþiai gali perkaisti ir laikinai
neveikti.
• Ðlapi stabdþiai pablogina saugø
stabdymà; stabdant automobilis
gali slysti ðonu. Iðbandyti, ar tinkamai veikia stabdþiai, galima
ðvelniai
juos
nuspaudþiant.
Visada taip iðbandykite stabdþius, kai pervaþiuojate gilø vandená. Norëdami iðdþiovinti stabdþius, kiek nuspauskite juos ir
palaikykite, vaþiuodami saugiu
greièiu. Pakartokite tai, kol stabdþiai ims normaliai veikti.

E070101AUN

Jeigu “dingsta” stabdþiai
Jeigu vaþiuojant nustoja veikti stabdþiai,
kritiðku atveju jûs galite sustabdyti automobilá stovëjimo stabdþiu. Atsiminkite,
kad ðiuo atveju stabdymo kelias gerokai
pailgës.

ÁSPËJIMAS - Stovëjimo
stabdys
Ájungæ stovëjimo stabdá, kai automobilis vaþiuoja normaliu greièiu,
galite nesuvaldyti automobilio.
Imkitës
papildomø
saugumo
priemoniø ir elkitës atsargiai, jeigu
reikia stabdyti automobilá stovëjimo
stabdþiu.

ÁSPËJIMAS - Stabdþiai
• Vairuodami nelaikykite pëdos ant
stabdþiø pedalo. Stabdþiai gali
per daug ákaisti, be reikalo dils
stabdþiø trinkelës, gerokai pailgës stabdymo kelias.
(Tæsinys)
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Vairavimas
E070102AUN

Diskiniø stabdþiø nusidëvëjimo
indikacinë lemputë
Jûsø automobilyje yra diskiniai stabdþiai.
Kai jûsø automobilio stabdþiø trinkelës
susidëvi ir jas bûtina keisti, jûs iðgirsite
ðaiþø garsà ið priekiniø arba galiniø
stabdþiø (jei yra). Ðis garsas gali pasigirsti ir iðnykti arba girdëtis kiekvienà
kartà, kai nuspausite stabdþiø pedalà.
Atsiminkite, kad ðis garsas gali atsirasti
dël tam tikrø vaþiavimo ar oro sàlygø
pirmà kartà paspaudus (ar lengvai paspaudus) stabdþius. Tai normalu ir
nereiðkia, kad stabdþiø sistemoje yra
gedimas.

ATSARGIAI
• Jei norite iðvengti brangiai kainuojanèio stabdþiø remonto,
nevaþinëkite nusidëvëjusiomis
stabdþiø trinkelëmis.
• Keièiant priekiniø ar galiniø ratø
stabdþiø trinkeles, reikia pakeisti
abiejø ratø trinkeles.

ÁSPËJIMAS - Stabdþiø
susidëvëjimas
Kai pasigirsta apie stabdþiø
susidëvëjimà áspëjantis garsas,
jûsø automobiliui reikia techninës
prieþiûros. Jei nepaisysite ðio áspëjamojo signalo, stabdþiai nustos
tinkamai veikti, o tai gali sukelti
rimtà avarijà.

E070106APB

Galiniai bûgniniai stabdþiai (jei yra)
Jûsø automobilio galiniai bûgniniai
stabdþiai neturi nusidëvëjimo indikacinës lemputës. Patikrinkite galinius
stabdþius, jeigu girdite trynimosi garsà.
Patikrinkite galinius stabdþius kiekvienà
kartà, kai keièiate padangas ar priekiniø
ratø stabdþiø trinkeles.
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OPB059006

Stovëjimo stabdys
E070201APB

Stovëjimo stabdþio naudojimas
Norëdami ájungti stovëjimo stabdá, pirmiausia nuspauskite kojiná stabdá ir, nespausdami stovëjimo stabdþio atleidimo
mygtuko, traukite stovëjimo stabdþio
svirtá kiek ámanoma aukðtyn. Jei automobilis stovi nuokalnëje, rekomenduojama,
kad be stovëjimo stabdþio dar bûtø
ájungta þema pavara, jei automobilyje yra
mechaninë transmisija arba pavarø svirtis bûtø P (stovëjimo) padëtyje, jei yra
automatinë transmisija.

ATSARGIAI
Vaþiuojant su ájungtu stovëjimo
stabdþiu, intensyviai dëvësis ne tik
stabdþiø trinkelës, bet ir visa stabdþiø sistema.
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ÁSPËJIMAS

OPB059007
E070202APB

Stovëjimo stabdþio iðjungimas
Norëdami iðjungti stovëjimo stabdá, pirmiausia truputá pakelkite stovëjimo
stabdþio svirtá aukðtyn. Po to nuspauskite stabdþio atleidimo mygtukà (1)
ir, laikydami já nuspaustà, nuspauskite
stovëjimo stabdþio svirtá þemyn (2).

• Ájungta pavara be ájungto stovëjimo stabdþio negarantuoja, kad
paliktas automobilis staiga nepajudës. Ájunkite stovëjimo stabdá IR
ájunkite automobilio su mechanine transmisija pavarø perjungimo svirtá á 1-à arba R (atbulinës
eigos) padëtá, o su automatine
transmisija - á P (stovëjimo)
padëtá.
• Neleiskite
apie
automobilá
nenusimanantiems
asmenims
liesti stovëjimo stabdþio. Jei
netyèia iðjungiamas stovëjimo
stabdys, galima rimtai susiþaloti.
• Visø
pastatytø
automobiliø
stovëjimo stabdys turi bûti ájungtas, kad automobilis staiga nepajudëtø ir nebûtø suþaloti keleiviai
ar pëstieji.

WK-23

Patikrinkite stabdþiø áspëjamàjà lemputæ,
pasukæ uþdegimo jungiklá á ON padëtá
(neuþvesdami variklio). Kai stovëjimo
stabdys yra ájungtas, stabdþiø áspëjamoji lemputë degs, kai uþdegimo jungiklis
yra START arba ON padëtyje.
Prieð vaþiuodami patikrinkite, ar stovëjimo stabdys yra visiðkai iðjungtas ir áspëjamoji stabdþiø lemputë nedega.
Jeigu stabdþiø áspëjamoji lemputë dega,
kai automobilio variklis dirba, o stovëjimo stabdys yra iðjungtas, jûsø automobilio stabdþiø sistema gali bûti sugedusi.
Nedelsdami pasirûpinkite tuo.
Kai tik bus galima, tuojau pat sustokite.
Jeigu sustoti neámanoma, atsargiai vaþiuokite toliau, kol rasite saugià sustojimo vietà arba servisà.
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E070300APB

Stabdþiø antiblokavimo sistema
(ABS) (jei yra)

ÁSPËJIMAS
ABS (arba ESC) neapsaugos nuo
avarijø, jei pavojingai manevruosite. Net ir su papildomomis
automobilio valdymo priemonëmis
avarinio stabdymo metu iðlaikykite
saugø atstumà tarp automobilio ir
priekyje
esanèiø
objektø.
Sudëtingomis vairavimo sàlygomis
visuomet sumaþinkite automobilio
greitá.
Automobiliø su stabdþiø antiblokavimo sistema (Elektroninës
stabilumo programos sistema)
stabdymo kelias toliau iðvardintomis sàlygomis gali bûti ilgesnis
nei automobiliø, kuriuose nëra ðiø
sistemø.
Ðiomis sàlygomis reikia vaþiuoti
lëèiau:
• Prasti keliai, þvyrkeliai, snieguota
danga.
• Su grandinëmis ant ratø.
• Duobëtais ar nelygaus pavirðiaus
keliais.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
Nebandykite, kaip veikia ABS (ar
ESC) sistemos vaþiuodami dideliu
greièiu ar staigiuose posûkiuose.
Taip darydami keliate pavojø sau ir
kitiems.

ABS sistema pastoviai seka jûsø ratø
greitá. Jei stabdþiai gali uþsiblokuoti, ABS
sistema moduliuoja oro slëgá hidraulinëje stabdþiø sistemoje.
Spaudþiant stabdþiø pedalà tokiomis
sàlygomis, kai stabdþiai gali uþsiblokuoti, gali pasigirsti “tik-tik” garsas
stabdþiuose arba galite pajusti, kad
stabdþiø pedalas atðoka. Tai normalu ir
reiðkia, kad ABS veikia.
Kad gautumëte didþiausià naudà ið
stabdþiø
antiblokavimo
sistemos
avarinio stabdymo metu, nekaitaliokite
slëgio stabdþiø sistemoje ir nespauskite
bei neatleidinëkite stabdþiø pedalo. Kuo
stipriau nuspauskite stabdþiø pedalà,
kiek tai ámanoma avarinio stabdymo
situacijoje, ir leiskite ABS valdyti stabdymo jëgà.
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 PASTABA

ATSARGIAI

Kai, užvedus variklį, automobilis pajuda, variklio skyriuje gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normali būsena,
rodanti, kad stabdžių antiblokavimo sistema veikia tinkamai.
• Net su stabdþiø antiblokavimo sistema
jûsø automobilio sustabdymui reikalingas pakankamas atstumas. Visuomet
iðlaikykite saugø atstumà iki prieð jus
vaþiuojanèio automobilio.
• Posûkyje visuomet sumaþinkite greitá.
Stabdþiø antiblokavimo sistema neapsaugos nuo avarijos, jei vaþiuosite
virðydami saugø greitá.
• Þvyrkeliuose automobilio su stabdþiø
antiblokavimo sistema stabdymo atstumas gali bûti ilgesnis nei automobilio su áprastine stabdþiø sistema.

W-78

ATSARGIAI
• Jei ABS áspëjamoji lemputë dega ir
neuþgæsta, gali bûti ABS gedimas.
Tokiu atveju áprastiniai stabdþiai
veiks normaliai.
• Pasukus uþdegimo jungiklá á ON
padëtá, ABS áspëjamoji lemputë
degs apie 3 sekundes. Per tà laikà
ABS sistema bus patikrinta ir, jei
viskas tvarkoje, lemputë uþges. Jei
lemputë neuþgæsta, tai reiðkia ABS
gedimà. Kuo skubiau kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

• Kai vaþiuojate blogo ratø sukibimo su kelio danga sàlygomis,
pavyzdþiui apledëjusiu keliu, ir
nuolat naudojate stabdþius, ABS
veiks visà laikà ir áspëjamoji lemputë gali degti.
Vaþiuokite á
saugià sustoti vietà ir uþgesinkite
variklá.
• Vël uþveskite variklá. Jei ABS áspëjamoji lemputë uþgæsta, jûsø ABS
sistema veikia normaliai. Jei lemputë neuþgæsta, ABS sistemoje
yra gedimas. Kuo skubiau kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

 PASTABA
Jei, išsikrovus akumuliatoriui, automobilį užvedate nuo išorinio maitinimo
šaltinio, variklis gali dirbti nesklandžiai,
ir tuo pačiu metu gali užsidegti ABS
įspėjamoji lemputė. Taip yra dėl
nepakankamos įtampos akumuliatoriuje. Tai nėra ABS gedimas.
• Nespauskite bei neatleidinėkite
stabdžių pedalo!
• Prieš važiuodami, įkraukite akumuliatorių.
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ÁSPËJIMAS

OPB052008
E070500AHM-EE

Elektroninë stabilumo programa
(ESC) (jei yra)
Elektroninë stabilumo programa padeda
automobiliui
iðlaikyti
vaþiavimo
trajektorijà posûkyje. ESC seka, ar
automobilio vaþiavimo trajektorija atitinka
vairo pasukimo kampà. ESC pristabdo
vienà arba kelis automobilio ratus ir,
ásiterpdama á variklio valdymo sistemà,
iðtaiso jo vaþiavimo posûkyje trajektorijà.
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Ávertinkite vairavimo sàlygas ir
nevaþiuokite per greitai bei neatlikite posûkio dideliu greièiu.
Elektroninë stabilumo programa
(ESC) neapsaugos nuo avarijø. Per
didelis greitis posûkyje, staigus
manevravimas ir slydimas ðlapiais
pavirðiais gali sukelti rimtas avarijas. Tik saugiai ir dëmesingai
vairuodami iðvengsite avarijø,
nedarydami tokiø judesiø, dël kuriø
automobilis gali tapti nevaldomas.
Net su ESC sistema visuomet
vairuokite saugiai ir vaþiuokite kelio
sàlygas atitinkanèiu saugiu greièiu.

Elektroninë stabilumo programa (ESC) tai elektroninë automobilio vaþiavimo
dinamikos valdymo sistema, padedanti
vairuotojui suvaldyti automobilá posûkyje
ir tuo paèiu iðvengti eismo nelaimiø. Ði
sistema neapsaugos, jei manevruosite
nesaugiai. ESC efektyvumas priklauso
nuo ávairiø veiksniø, áskaitant greitá, kelio
sàlygas ir vairuotojo meistriðkumà
stabdant ir manevruojant. Vairuotojas turi
pasirinkti saugø greitá kelyje ir posûkyje
bei iðlaikyti pakankamà atstumà
stabdymui.
Spaudþiant stabdþiø pedalà tokiomis
sàlygomis, kai stabdþiai gali uþsiblokuoti, gali pasigirsti “tik-tik” garsas
stabdþiuose arba galite pajusti, kad
stabdþiø pedalas atðoka. Tai normalu ir
reiðkia, kad ESC veikia.

PASTABA
Kai, užvedus variklį, automobilis pajuda, variklio skyriuje gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normali būsena,
rodanti, kad Elektroninės stabilumo
programos sistema veikia tinkamai.
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E070501AUN-EE

ESC veikimas
Įjungta ESC
• Kai uþdegimo jungiklis ájungtas (ON), apie 3 sekundes
dega ESC ir ESC OFF
indikacinës lemputës, po to
ásijungia ESC.
• Jei norite iðjungti ESC,
pasukæ uþdegimo jungiklá á
ON padëtá, paspauskite ir
palaikykite ESC OFF mygtukà bent pusæ sekundës.
(Uþsidegs ESC OFF indikacinë lemputë). Jei norite
ájungti ESC, paspauskite
ESC OFF mygtukà (ESC
OFF indikacinë lemputë
uþges).
• Uþvedant variklá gali pasigirsti tiksëjimas. Tai nëra
gedimas - ESC automatiðkai
patikrina sistemà.

Kai sistema veikia
Kai ESC veikia, ESC indikacinë
lemputë mirksi.
• Kai elektroninë stabilumo programa veikia tinkamai, automobilyje galite jausti lengvà ritmiðkà tvinksëjimà. Jis jauèiamas, kai veikia stabdþiø valdymo sistema ir nereiðkia nieko
neáprasto.
• Vaþiuojant ið purvo balos ar
slidþiu keliu, paspaudus
akseleratoriaus pedalà variklio sûkiai gali nedidëti.

E070502APB

Neveikianti ESC
Išjungta ESC
• Jei norite iðjungti ESC, paspauskite ESC OFF mygtukà
(Uþsidegs ESC OFF indikacinë lemputë).
• Jei, iðjungus ESC, uþdegimo
jungiklis pasukamas á LOCK
padëtá, ESC liks iðjungta. Vël
uþvedus
variklá,
ESC
automatiðkai ásijungs.
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 ESC indikacinë lemputë

 ESC OFF indikacinë lemputë

E070504AUN-EE

ATSARGIAI
Jei automobilio ratø ar padangø
dydþiai skiriasi, ESC gali neveikti.
Keisdami padangas patikrinkite, ar
jos tokio paties dydþio kaip ir buvusios padangos.

ÁSPËJIMAS
E070503APB

Indikacinë lemputë
Kai uþdegimo jungiklis pasukamas á ON
padëtá, indikacinë lemputë uþsidega. Jei
ESC sistema veikia gerai, lemputë
uþgæsta.
Kai posûkio metu ESC sistema ásijungia,
ESC indikacinë lemputë mirksi, o jei ESC
sistema neveikia - lemputë dega.
ESC OFF indikacinë lemputë uþsidega,
jei ESC sistema iðjungiama paspaudþiant mygtukà.

5 22

Elektroninë stabilumo programa tai tik pagalbinë priemonë vairuojant. Laikykitës saugaus vairavimo
taisykliø, vaþiuokite lëèiau vingiuotais, snieguotais ar apledëjusiais
keliais. Vaþiuokite lëtai ir nespauskite akseleratoriaus pedalo, kai
mirksi ESC indikacinë lemputë arba
kai kelio pavirðius slidus.

ESC OFF naudojimas
Važiuojant
• Patartina, kad vaþiuojant ESC sistema
visuomet bûtø ájungta.
• Jei vaþiuodami norite iðjungti ESC sistemà, ESC OFF mygtukà paspauskite,
kai vaþiuojate lygiu keliu.
Niekada nespauskite ESC OFF mygtuko, kai ESC sistema veikia (mirksi ESC
indikacinë lemputë).
Jei ESC sistemà iðjungsite tuo metu, kai
ji veikia, galite nesuvaldyti automobilio.

PASTABA
• Išjunkite ESC sistemą (dega ESC
OFF indikacinė lemputė), kai
matuojate automobilio jėgą ar jėgos
momentą dinamometru. Jei paliksite
ESC sistemą įjungtą, automobilio
greitis gali nedidėti ir matavimo rezultatai bus klaidingi.
• Išjungus ESC, ABS ir stabdžių sistema veikia.
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ÁSPËJIMAS
Kai ESC veikia, nespauskite ESC
OFF mygtuko.
Jei ESC sistemà iðjungsite tuo
metu, kai ji veikia, galite nesuvaldyti automobilio.
Jei vaþiuodami norite iðjungti ESC
sistemà, ESC OFF mygtukà paspauskite, kai vaþiuojate lygiu keliu.

Automobilio stabilumo valdymas
(VSM) (jei yra)
Ši sistema dar labiau pagerina automobilio stabilumą ir valdymą, kai važiuojama slidžiu keliu arba kai stabdant
skiriasi dešinės pusės ratų ir kairės
pusės ratų trinties koeficientai.

VSM išjungimas
Paspaudus ESC OFF ir išjungus ESC
sistemą, VSM taip pat išsijungs,
užsidegs ESC OFF (
) indikatorius.
VSM sistema įjungiama dar kartą
paspaudus
mygtuką.
ESC
OFF
indikatorius užgęsta.

VSM veikimo principas
Kai VSM veikia:
• ESP (elektroninės stabilumo kontrolės
sistemos) (
) indikatorius mirksės.
• Vairą galima valdyti.
Kai automobilio stabilumo valdymo sistema veikia tinkamai, automobilyje galite
jausti lengvą ritmišką tvinksėjimą. Jį
sukelia veikianti stabdžių valdymo sistema ir tai yra normalu.

Sistemos sutrikimo indikatorius
VSM gali neveikti, sistemos neišjungus
ESC OFF mygtuko paspaudimu. Jeigu ji
neveikia, reiškia, kad EPS (elektroninio
vairo stiprintuvo) sistemoje arba VSM
sistemoje yra gedimas. Jei ESC
indikatorius (
) arba EPS įspėjamoji
lemputė dega toliau, mes rekomenduojame, kad sistemą patikrintų
įgaliotasis HYUNDAI atstovas.

VSM sistema gali neveikti:
• Važiuojant stačiais keliais su įkalne ar
nuokalne
• Važiuojant atbuline eiga
• Prietaisų skydelyje dega ESC OFF
indikatorius (
)
• Prietaisų skydelyje dega EPS (elektroninio vairo stiprintuvo) indikatorius

 PASTABA
• Sistema veikia posūkiuose, kai greitis
yra didesnis nei 15 km/val.
• VSM sistema veikia, kai automobilis
stabdomas, važiuojant didesniu nei 30
km/val. kelyje, kuriame automobilio
ratų sukibimo jėga yra skirtinga,
pavyzdžiui, vienos pusės ratai stabdomi ant sauso asfalto, kitos – ant
slidžios kelio dangos.
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E070600APB

ĮSPĖJIMAS
• Automobilio stabilumo valdymo
sistema (VSM) yra tik papildoma
funkcija vairavimo saugumui
padidinti. Vairuotojas visuomet
privalo pats kontroliuoti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio. Vairuodami visuomet tvirtai laikykite vairą.
• Automobilis reaguos į vairuotojo
veiksmus, netgi veikiant VSM sistemai. Visuomet vairuokite apdairiai ir pasirinkite kelio sąlygas
atitinkantį saugų greitį, – kai važiuojate blogu oru ar slidžiu keliu.
• Jei automobilio ratų ar padangų
dydžiai skiriasi, VSM gali neveikti. Keisdami padangas patikrinkite, ar jos tokio paties dydžio,
kaip ir buvusios padangos.

Vairavimo patarimai
• Prieð vaþiuodami patikrinkite, ar
neájungtas stovëjimo stabdys ir ar
nedega stovëjimo stabdþio indikacinë
lemputë.

ÁSPËJIMAS
• Kai
pastatote
automobilá,
visuomet iki galo ájunkite stovëjimo stabdá, o pavarø perjungimo
svirtá ájunkite á P (stovëjimo)
padëtá. Jei stovëjimo stabdys
neájungtas iki galo, automobilis
gali netikëtai pajudëti ir suþeisti
jus ar kitus þmones.
• Visø
pastatytø
automobiliø
stovëjimo stabdys turi bûti ájungtas, kad automobilis staiga nepajudëtø ir nebûtø suþaloti keleiviai
ar pëstieji.
• Vaþiuojant per vandená gali suðlapti
automobilio stabdþiai. Jie taip pat gali
suðlapti plaunant automobilá. Ðlapi
stabdþiai kelia pavojø! Ðlapi stabdþiai
stabdo lëèiau. Stabdant ðlapiais
stabdþiais, automobilis gali mestis á
ðonà.

5 24

•

•

•

•

Iðdþiovinkite stabdþius lengvai juos
paspausdami kol pajusite, kad stabdymas normalus. Jei stabdymas negráþta
á normalià bûsenà, sustokite kai tik bus
saugu ir kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà pagalbos.
Nevaþiuokite nuo kalno neájungæ
pavaros.
Tai
labai
pavojinga.
Automobilio pavara visuomet turi bûti
ájungta. Stabdydami sumaþinkite automobilio greitá, tuomet perjunkite
pavarà á þemesnæ, kad stabdydami
varikliu iðlaikytumëte saugø greitá.
Vaþiuodami nuokalne, nelaikykite visà
laikà nuspaudæ stabdþiø pedalo.
Pavojinga vaþiuoti nuolat spaudþiant
stabdþiø pedalà, nes stabdþiai gali
perkaisti ir blogai veikti. Stabdþiai taip
pat labiau dëvisi.
Jei vaþiuojant nuleidþia padangà,
lengvai spustelëkite stabdþius ir automobiliui lëtëjant vairuokite já tiesiai. Kai
greitis pakankamai sumaþëja, sukite á
ðalikelæ ir sustokite saugioje vietoje.
Jei automobilyje yra automatinë transmisija, neleiskite automobiliui ðliauþti
pirmyn. Kad automobilis neðliauþtø,
stipriai spauskite stabdþiø pedalà, kol
automobilis sustos.
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• Bûkite atsargûs, jei statote automobilá
ant kalno. Pakelkite stovëjimo stabdþio
svirtá iki galo ir ájunkite pavarà á P
padëtá (automatinë transmisija) arba á
pirmà arba atbulinæ pavarà (mechaninë transmisija). Jei automobilis stovi
nuokalnëje, pasukite ratus á kelkraðèio
pusæ, kad automobilis neriedëtø. Jei
automobilis stovi ákalnëje, pasukite
ratus nuo kelkraðèio, kad automobilis
neriedëtø. Jei kelkraðèio nëra arba jei
yra kitos sàlygos, kad automobilis
neriedëtø, uþblokuokite ratus.
• Esant ðaltam orui, ájungtas stovëjimo
stabdys gali uþðalti. Daþniausiai taip
atsitinka, kai prie galiniø stabdþiø
susirenka sniegas ar ledas arba kai
stabdþiai ðlapi. Jei kyla rizika, kad
stovëjimo stabdys gali uþðalti, ájunkite
já tik laikinai, kol perjungsite pavarø
svirtá á P padëtá (automatinë transmisija) arba á pirmà arba atbulinæ pavarà
(mechaninë
transmisija)
ir
uþblokuosite uþpakalinius ratus, kad
automobilis nenuriedëtø. Tuomet
iðjunkite stovëjimo stabdá.

• Nebandykite iðlaikyti automobilio
ákalnëje, spausdami akseleratoriaus
pedalà. Gali perkaisti transmisija.
Visuomet nuspauskite stabdþiø pedalà
arba ájunkite stovëjimo stabdá.
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GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA (JEI YRA)
Greičio palaikymo sistema leidžia
pasirinkti greitį, kuris bus palaikomas
nespaudžiant akceleratoriaus pedalo.
Sistema veikia, kai greitis yra didesnis
nei 40 km/val. (25 mylios/val.).

ĮSPĖJIMAS
• Jeigu greičio palaikymo sistema
yra įjungta (prietaisų skydelyje
dega greičio palaikymo sistemos
indikatorius), greičio palaikymą
galima įjungti netyčia. Išjunkite
greičio palaikymo sistemą (greičio palaikymo sistemos indikatorius nedega), jeigu ja nesinaudojate, kad netyčia nepakeistumėte automobilio greičio.
• Naudokite greičio palaikymo
sistemą tik važiuodami greitkeliu
geru oru.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Nenaudokite greičio palaikymo
sistemos, jeigu nėra saugu
važiuoti
pastoviu
greičiu,
pavyzdžiui, esant intensyviam
eismui, slidžiai kelio dangai
(lietus, ledas ar sniegas),
keliuose, kur stiprus vėjas ar
didesnės nei 6% įkalnės ar
nuokalnės.
• Atkreipkite dėmesį į vairavimo
sąlygas, kai naudojatės greičio
palaikymo sistema.

ATSARGIAI
Važiuodami su įjungta greičio
palaikymo sistema automobiliu su
mechanine pavarų dėže, nejunkite
neutralios pavaros nenuspaudę
sankabos pedalo. Variklis dėl
didelių sūkių gali sugesti. Jei reikia
įjungti neutralią pavarą, nuspauskite sankabos pedalą arba išjunkite
greičio palaikymo sistemą.

 PASTABA
Kai greičio palaikymo sistema veikia
normaliai, o SET jungiklis yra įjungtas
arba pakartotinai įjungtas po stabdymo,
greičio palaikymo sistema atnaujins
darbą maždaug po 3 sekundžių. Toks
uždelsimas yra normalus.
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OPB051023

Palaikomo greičio nustatymas:
1. Jei norite įjungti greičio palaikymo
sistemą, paspauskite įjungimo ir
išjungimo mygtuką ant vairo. Prietaisų
skydelyje užsidegs greičio palaikymo
sistemos indikatorius.
2. Pasiekite pageidaujamą greitį, kuris
turi būti ne mažesnis kaip 40 km/val.
(25 mylių/val.).

 PASTABA -Mechaninė pavarų

OPB051021

3. Kai automobilis pasiekė norimą greitį,
paspauskite ir atleiskite SET- jungiklį.
Prietaisų skydelyje užsidegs greičio
palaikymo sistemos SET indikatorius.
Tuo pačiu metu atleiskite akceleratoriaus pedalą. Pasirinktas greitis
bus palaikomas automatiškai.
Įkalnėje automobilio greitis gali kiek
sumažėti, o nuokalnėje - kiek padidėti.

OPB051022

Greičio palaikymo sistemos
nustatyto greičio didinimas:
Atlikite kurį nors iš šių veiksmų:
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę
RES+ jungiklį. Automobilio greitis
didės. Kai pasieksite norimą greitį,
atleiskite jungiklį.
• Paspauskite ir iš karto atleiskite RES+
jungiklį. Kiekvienu RES+ jungiklio paspaudimu sistemos palaikomas greitis
padidės 2,0 km/val. (1,2 mylios/val.).

dėžė
(jei yra)

Automobiliuose su mechanine pavarų
dėže greičio palaikymo sistema
įjungiama užvedus variklį ir bent kartą
nuspaudus stabdžių pedalą.
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Laikinas pagreitėjimas, kai
įjungta greičio palaikymo sistema:
Jei norite laikinai padidinti greitį, kai
įjungta greičio palaikymo sistema,
paspauskite akceleratoriaus pedalą.
Padidėjęs greitis neturės įtakos greičio
palaikymo sistemos darbui ir nepakeis
nustatyto greičio.
Kad sugrįžtumėte prie nustatyto greičio,
atleiskite akceleratoriaus pedalą.
OPB051021

Nustatyto palaikomo greičio
mažinimas:
Atlikite kurį nors iš šių veiksmų:
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę SETjungiklį. Automobilio greitis palaipsniui
mažės. Kai pasieksite norimą greitį,
atleiskite jungiklį.
• Paspauskite ir iš karto atleiskite SETjungiklį. Kiekvienu SET- jungiklio paspaudimu sistemos palaikomas greitis
sumažės 2,0 km/val. (1,2 mylios/val.).
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OPB051020

Norėdami nutraukti greičio
palaikymo sistemos darbą,
atlikite kurį nors iš šių veiksmų:
• Paspauskite stabdžių pedalą.
• Paspauskite sankabos pedalą (su
mechanine pavarų dėže).
• Įjunkite N (neutralią) pavarą (su
automatine pavarų dėže).
• Paspauskite CANCEL jungiklį ant
vairo.
• Sumažinkite automobilio greitį, kad jis
būtų 20 km/val. (12 mylios/val.)
mažesnis nei buvo nustatyta.
• Sumažinkite automobilio greitį maždaug iki 40 km/val. (25 mylios/val.).
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Kiekvienas iš šių veiksmų sustabdys
greičio palaikymo sistemos darbą (SET
indikatorius prietaisų skydelyje užges),
tačiau neišjungs sistemos. Jei norite
atnaujinti greičio palaikymo sistemos
darbą, paspauskite RES+ jungiklį ant
vairo aukštyn. Automobilis vėl važiuos
anksčiau nustatytu greičiu.

Išjungti greičio palaikymo
sistemą, atlikite kurį nors iš šių
veiksmų:

OPB051022

Sistemos darbo atnaujinimas,
važiuojant didesniu nei 40 km/val.
(25 mylios/val.) greičiu:

• Paspauskite
greičio
palaikymo
sistemos įjungimo ir išjungimo
mygtuką (greičio palaikymo sistemos
indikatorius prietaisų skydelyje užges).
• Išjunkite degimą.
Abu šie veiksmai nutrauks greičio
palaikymo sistemos darbą. Jei norite
atnaujinti greičio palaikymo sistemos
darbą, pakartokite visus veiksmus,
nurodytus
ankstesniame
skyrelyje
“Palaikomo greičio nustatymas”.

Jei greičio palaikymo sistemos darbas
buvo sustabdytas ne sistemos įjungimo ir
išjungimo mygtuku, o kitu būdu, ir greičio
palaikymo
sistema
tebeveikia,
nuspaudus RES +jungiklį, sistema
atnaujins darbą, ir automobilis važiuos
paskutiniu nustatytu greičiu.
Jei automobilio greitis yra mažesnis nei
40 km/val. (25 mylios/val.), sistema
neatnaujins anksčiau nustatyto greičio.
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Jei nenorite viršyti kokio nors konkretaus
greičio, galite nustatyti automobilio
greičio ribą.
Jei automobilio greitis viršys nustatytą
ribą, įsijungs įspėjamoji sistema (mirksės
nustatytas greitis ir skambės garso signalas) ir veiks tol, kol automobilio greitis
nebus sumažintas iki nustatytos ribos.

 PASTABA
Kai veikia greičio ribojimo sistema,
greičio palaikymo sistema neveiks.

OPB051024

OPB051025

1. Jei norite įjungti greičio ribojimo
sistemą, paspauskite įjungimo ir
išjungimo mygtuką ant vairo. Prietaisų
skydelyje užsidegs greičio ribojimo
sistemos indikatorius.

2. Paspauskite SET- jungiklį.
3. Spauskite RES+ arba SET- jungiklį ir
atleiskite, kai pasieksite norimą greitį.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
RES+ arba SET- jungiklį. Greitis
padidės arba sumažės 5 km/val.
Nustatyta greičio riba bus rodomas
prietaisų skydelyje.

Greičio ribos nustatymas:
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Jei norite važiuoti didesniu greičiu nei
nustatyta greičio riba ir paspausite
akceleratoriaus pedalą mažiau nei 50%,
automobilio greitis išliks nustatyto greičio
ribose.
Jei paspausite akceleratoriaus pedalą
daugiau nei 70%, automobilis važiuos
didesniu greičiu, nei nustatyta greičio
riba. Tada pradės mirkčioti nustatytas
greitis ir skambės garso signalas, kol
automobilis vėl ims važiuoti nustatytu
greičiu.
OPB051026

Norėdami išjungti greičio
ribojimo sistemą, atlikite kurį
nors iš šių veiksmų:
• paspauskite greičio ribojimo sistemos
įjungimo ir išjungimo mygtuką dar
kartą.
• Paspauskite
greičio
palaikymo
sistemos įjungimo ir išjungimo jungiklį
(paspaudus greičio palaikymo jungiklį,
įsijungs greičio palaikymo sistema).
Vieną kartą paspaudę CANCEL jungiklį,
atšauksite nustatytą ribojamą greitį, bet
neišjungsite sistemos. Jei norite
atnaujinti greičio ribą, RES+ arba SETjungikliais ant vairo pasirinkite norimą
greitį.
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EKONOMIÐKAS VAÞIAVIMAS
E100000APB

Jûsø automobilio degalø sunaudojimas
priklauso nuo vairavimo stiliaus, vaþiavimo vietos ir laiko.
Nuo visø ðiø veiksniø priklauso kiek kilometrø (myliø) galite nuvaþiuoti su vienu
litru (galonu) degalø. Vadovaukitës ðiais
patarimais ir sutaupysite, maþiau iðleisdami degalams ir remontui:
• Vaþiuokite tolygiai. Didinkite greitá
palaipsniui. Nepradëkite vaþiuoti
dideliu greièiu ir neperjunginëkite
pavarø prie dideliø variklio sûkiø,
iðlaikydami tolygø greitá. Nevaþiuokite
trumpø atstumø tarp ðviesoforø dideliu
greièiu. Derinkite savo automobilio
greitá prie kitø automobiliø, kad be
reikalo nereikëtø kaitalioti greièio.
Venkite automobiliø spûsèiø. Visuomet
iðlaikykite saugø atstumà iki kitø automobiliø, kad nereikëtø be reikalo stabdyti. Tuo paèiu saugosite stabdþius
nuo susidëvëjimo.
• Vaþiuokite vidutiniu greièiu. Kuo
greièiau vaþiuosite, tuo daugiau
degalø sunaudos jûsø automobilis.
Vienas ið efektyviausiø degalø taupymo bûdø - vaþiavimas vidutiniu greièiu
greitkelyje.
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• Nevaþiuokite visà laikà nuspaudæ
stabdþiø ar sankabos pedalà. Taip
sunaudojama daugiau degalø ir
stabdþiai bei sankaba greièiau dëvisi.
Be to, laikydami pëdà ant stabdþiø
pedalo, galite perkaitinti stabdþius. Jie
gali tinkamai nebeveikti ir sukelti
neigiamø pasekmiø.
• Pasirûpinkite padangomis. Padangø
slëgis turi bûti toks, koks nurodytas.
Jei oro slëgis padangose per aukðtas
arba per þemas, jos greièiau dëvisi.
Bent kartà per mënesá patikrinkite oro
slëgá padangose.
• Patikrinkite, ar ratø geometrija teisingai
sureguliuota. Kai ratø geometrija
neteisingai sureguliuota, ratai gali
atsitrenkti á ðaligatviø kraðtus arba
vaþiuoti per greitai nelygia kelio
danga. Dël neteisingo ratø sureguliavimo padangos greièiau dëvisi, kyla
kitokios problemos ir sunaudojama
daugiau degalø.
• Priþiûrëkite savo automobilá. Iðlaidos
degalams ir remontui bus maþesnës,
jei laikysitës 7 dalyje pateikiamo techninës prieþiûros grafiko. Jei automobilis eksploatuojamas sudëtingomis
sàlygomis, techninæ prieþiûrà reikia
atlikti daþniau.

• Reguliariai
plaukite
automobilá.
Stenkitës, kad ant automobilio nebûtø
korozijà
sukelianèiø
medþiagø.
Pasirûpinkite, kad ant automobilio
dugno nesikauptø purvas, terðalai,
ledas ir pan.
Dël susikaupusiø
paðaliniø medþiagø automobilio svoris
padidës ir bus sunaudojama daugiau
degalø, be to jos skatina korozijà.
• Keliaukite lengvai. Stenkitës, kad automobilyje nebûtø nereikalingo svorio.
Kuo didesnis automobilio svoris, tuo
daugiau reikia degalø.
• Nepalikite variklio veikti tuðèiàja eiga
ilgiau, nei to reikia. Jei stovite (ne
transporto spûstyje), iðjunkite variklá ir
uþveskite automobilá tuomet, kai reikia
vaþiuoti.
• Jûsø automobilio variklio nereikia ilgai
ðildyti. Uþvestam varikliui uþtenka 10 20 sekundþiø, ir galima jungti pavarà.
Ðaltu oru variklá paðildykite ilgiau.
• Nevaþiuokite lëtai su ájungta aukðta
pavara arba greitai su þema pavara.
Vaþiuojant per lëtai su ájungta aukðta
pavara, variklyje vyksta detonacija ir jis
ima trûkèioti. Ájunkite þemesnæ pavarà.
Kai variklio sûkiai per dideli, virðijama
saugi variklio darbo riba. To galima
iðvengti perjungiant pavaras prie
rekomenduojamo greièio.
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• Saikingai naudokite oro kondicionieriø. Oro kondicionavimo sistemai
energija tiekiama ið variklio, taigi jai
veikiant,
sunaudojama
daugiau
degalø.
• Jei vaþiuojama dideliu greièiu ir atvirais langais, sunaudojama daugiau
degalø.
• Daugiau degalø sunaudojama, kai
vëjas puèia ið ðono arba ið priekio. Jei
minëtomis sàlygomis vaþiuosite
maþesniu greièiu, sunaudosite maþiau
degalø.
Gera automobilio bûklë - svarbi
ekonomiðkumo ir saugumo sàlyga.
Todël veþkite savo automobilá ágaliotajam
HYUNDAI atstovui, kuris pagal nustatytà
grafikà já patikrins ir atliks techninæ
prieþiûrà.

ÁSPËJIMAS - Variklio
iðjungimas
vaþiuojant
Neiðjunkite variklio vaþiuodami nuo
kalno ar kitais atvejais, kai automobilis vaþiuoja. Vairo stiprintuvas ir
stabdþiø stiprintuvas neveiks, kai
variklis iðjungtas. Varikliui veikiant
ájunkite þemesnæ pavarà ir stabdykite varikliu. Jei vaþiuodami
uþgesinsite variklá, vairo stiprintuvas gali uþsiblokuoti, negalësite
vairuoti automobilio ir galite sunkiai ar mirtinai susiþaloti.
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YPATINGOS VAIRAVIMO SÀLYGOS
E110100APA

Pavojingos vairavimo sàlygos
Kai vairuojate sudëtingomis sàlygomis
(vandeniu, sniegu, ledu, purvu, smëliu ar
kita pavojinga danga), vadovaukitës
ðiais patarimais:
• Vairuokite atsargiai ir palikite didesná
atstumà stabdymui.
• Venkite staigaus stabdymo ar staigaus
vairo pasukimo.
• Jei jûsø automobilio stabdþiai yra be
antiblokavimo sistemos (ABS), stabdykite palengva spaudinëdami stabdþio pedalà, kol automobilis sustos.

ÁSPËJIMAS - ABS
Nespauskite ir neatleidinëkite
stabdþiø pedalo, jei automobilyje
yra ABS sistema.
• Jei ástrigote sniege, purve ar smëlyje,
ájunkite antrà pavarà. Pradëkite vaþiuoti ið lëto, spausdami akseleratoriaus pedalà, kad neprasisuktø
varantieji ratai.
• Ástrigæ ant ledo, sniege ar purve,
panaudokite smëlá, druskà, grandines
ar kitas medþiagas, kad varantieji ratai
turëtø geresná sukibimà.
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ÁSPËJIMAS - Þemesnës
pavaros ájungimas
Automatinës transmisijos perjungimas á þemesnæ pavarà vaþiuojant
slidþiu keliu gali sukelti avarijà.
Staigiai sumaþëjus greièiui ratai
gali imti slysti. Atsargiai perjunkite á
þemesnæ pavarà slidþiame kelyje.
E110200AEN

ÁSPËJIMAS - Ratø prasukimas
Neprasukinëkite ratø, ypaè kai greitis didesnis nei 56 km/val.
Prasukinëdami ratus dideliu greièiu
kai automobilis nejuda, galite
perkaitinti padangas. Jos gali
sprogti ir suþeisti greta esanèius
þmones.

Automobilio siûbavimas
Jei reikia ásiûbuoti sniege, smëlyje ar
purve ástrigusá automobilá, pirmiausia
pasukiokite vairà, kad priekiniai ratai
bûtø laisvesni. Jeigu jûsø automobilyje
yra automatinë transmisija, bandykite
ásiûbuoti automobilá, perjunginëdami
pavarø svirtá tarp R (atbulinës eigos) ir
kurios nors vaþiavimo pirmyn pavaros.
Neapkraukite variklio ir stenkitës, kad
kuo maþiau prasisuktø ratai. Jei po keliø
bandymø nepavyko iðvaþiuoti, automobilá reikia iðtraukti kitu automobiliu, kad
neperkaistø variklis ar nesugestø transmisija.

ATSARGIAI
Ilgai siûbuodami automobilá galite
perkaitinti variklá, sugadinti transmisijà arba paþeisti padangas.

 PASTABA
Jei bandote įsiūbuoti automobilį, ESC
sistema (jei yra) turi būti išjungta.

ÁSPËJIMAS
Jei jûsø automobilis ástrigo sniege,
purve, smëlyje ir pan., pabandykite
já ásiûbuoti vaþiuodami pirmyn ir
atgal. Nebandykite ásiûbuoti automobilio, jei netoli jo yra þmonës ar
stambûs objektai. Iðsilaisvinæs
siûbuojamas automobilis gali
staigiai pajudëti á prieká arba atgal ir
suþaloti greta esanèius þmones ar
daiktus.
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• Stenkitës neþiûrëti á prieðais atvaþiuojanèiø automobiliø þibintø ðviesà. Ji
gali jus laikinai apakinti, ir prireiks keliø
sekundþiø, kol jûsø akys vël pripras
prie tamsos.

OUN056051

OCM053010

E110300AUN

E110400AUN

Sklandus posûkis.

Vairavimas naktá

Venkite stabdyti ar keisti pavarà posûkyje, ypaè jei kelio danga ðlapia.
Idealiausia, jeigu posûká áveiksite palengva didindami greitá. Jei jûs vadovausitës
ðiais nurodymais, padangos dëvësis
minimaliai.

Kadangi vairavimas naktá yra daug pavojingesnis nei dienà, pasinaudokite keliais
patarimais:
• Kadangi naktá matomumas daug
prastesnis, ypaè ten, kur nëra gatviø
apðvietimo, sumaþinkite greitá ir laikykitës didesnio atstumo tarp jûsø ir kitø
automobiliø,
• Prisiderinkite veidrodþius, kad kuo
maþiau akintø paskui vaþiuojanèiø
automobiliø þibintai.
• Priekiniai þibintai turi bûti ðvarûs, o
automobiliuose be automatinio þibintø
aukðèio reguliavimo - tinkamai sureguliuoti. Purvini arba neteisingai
sureguliuoti þibintai labai pablogins
matomumà naktá.
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1VQA3003
E110500AUN

Vairavimas lyjant
Lietus ir ðlapias kelias gali bûti pavojingas, ypaè kai kelio danga netikëtai pasidaro slidi. Vairuojant lyjant, jums gali
padëti ðie patarimai:
• Stipri liûtis smarkiai sumaþins matomumà ir gerokai prailgins stabdymo
kelià.
• Pasirûpinkite, kad langø valymo sistema visada gerai veiktø. Pakeiskite
valytuvø ðluoteles, jei jiems dirbant ant
lango lieka dryþiai ar nenuvalyti plotai.
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• Jei jûsø automobilio padangos yra
nusidëvëjusios, staigiai stabdant,
automobilis gali slysti ir sukelti avarijà.
Patikrinkite, ar jûsø automobilio
padangos yra tinkamos ir geros bûklës.
• Ájunkite priekiniø þibintø ðviesas, kad
kiti geriau matytø jûsø automobilá.
• Greitai vaþiuojant per dideles balas
gali suðlapti jûsø automobilio stabdþiai. Jeigu reikia vaþiuoti per balas,
vaþiuokite lëèiau.
• Jeigu pajutote, jog stabdþiai sudrëko ir
tinkamai neveikia, lëèiau vaþiuodami
nuspauskite juos kelis kartus, kol ásitikinsite, kad stabdþiai veikia normaliai.
E110600AUN

Vaþiavimas uþtvindyta vietove
Venkite vaþiuoti uþtvindyta vietove, jei
nesate ásitikinæ, jog vandens lygis nebus
aukðtesnis uþ jûsø automobilio rato stebulës centrà. Per vandená vaþiuokite
lëtai. Laikykitës saugaus atstumo, nes
sudrëkæ stabdþiai gali tinkamai neveikti.
Pervaþiavus vandená, iðdþiovinkite stabdþius. Lëtai vaþiuodami, kelis kartus juos
nuspauskite.

1VQA1004
E110700AHM

Vairavimas greitkelyje
Padangos
Pasirûpinkite, kad oro slëgis padangose
atitiktø reikalavimus. Dël þemo oro slëgio, padangos gali perkaisti ir bûti
paþeistos.
Nevaþinëkite
susidëvëjusiomis
ar
paþeistomis padangomis, nes sumaþës
padangos sukibimas su kelio danga, o
pati padanga gali sprogti.

PASTABA
Niekada nepūskite padangų daugiau, nei
yra rekomenduojama.
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ÁSPËJIMAS
• Su nepakankamai arba per daug
prispûstomis padangomis automobilá bus sunku suvaldyti,
padanga gali sprogti ir sunkai ar
mirtinai suþaloti. Prieð vaþiuodami visuomet patikrinkite oro slëgá
padangose. Apie padangø slëgá
skaitykite 8 dalyje “Padangos ir
ratai”.
• Pavojinga vaþiuoti automobiliu,
kurio
padangø
protektorius
sudilæs. Sudilusios padangos
pablogina automobilio valdymà,
gali bûti avarijos, sunkaus ar
mirtino suþalojimo prieþastimi.
Sudilusias padangas reikia kuo
skubiau pakeisti. Prieð vaþiuodami visuomet patikrinkite padangø
protektoriaus gylá. Daugiau informacijos apie protektoriaus gylá
rasite 7 dalyje “Padangos ir
ratai”.

Degalai, variklio auðinimo skystis ir
variklio alyva
Vaþiuodami dideliu greièiu, sunaudosite
daugiau degalø, nei vaþinëdami po
miestà. Nepamirðkite patikrinti variklio
auðinimo skysèio ir variklio alyvos.
Pavaros dirþelis
Dël laisvo ar sutrûkusio pavaros dirþelio
variklis gali perkaisti.
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VAIRAVIMAS ÞIEMÀ
Stabdymo metu, kiek tai ámanoma, stabdykite varikliu. Staigiai ir stipriai stabdant
snieguotame ar apledëjusiame kelyje,
automobilis ims slysti. Laikykitës
saugaus atstumo nuo jûsø iki priekyje
vaþiuojanèiø automobiliø. Stabdþius
spauskite ðvelniai. Verta prisiminti, jog
grandinës ant automobilio rato padidins
sukibimà su kelio danga, taèiau neapsaugos nuo ðoninio slydimo.

 PASTABA
1VQA3005
E120000ASA

Vairavimas sudëtingomis þiemos sàlygomis didina automobilio susidëvëjimà ir
kelia papildomø problemø. Norëdami
sumaþinti þiemos vairavimo nepatogumus, vadovaukitës ðiais patarimais:
E120100AUN

Sniege ir ant ledo
Vaþiuojant giliu sniegu, bûtina naudoti
sniego padangas arba uþsidëti ant ratø
grandines. Keisdami padangas, naudokite jûsø automobiliui tinkamo dydþio
ir tipo padangas. Prieðingu atveju
sumaþës saugumas, o automobilá bus
sudëtingiau valdyti. Pavojø gali kelti ir
netinkami vairavimo áproèiai: didelis greitis, per spartus greitëjimas, staigus stabdymas, per didelis greitis posûkiuose.
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Ratų grandinės kai kuriose šalyse yra
draudžiamos. Pieš dėdami ratų
grandines, peržiūrėkite galiojančias
taisykles.

E120101AUN

Þiemos padangos
Jei keièiate savo automobilio padangas á
þiemos padangas, ásitikinkite, jog tai yra
radialinës tokio paties dydþio padangos.
Kad automobilio vairavimas bûtø stabilus visokiomis oro sàlygomis, þiemos
padangas bûtina uþdëti ant visø keturiø
automobilio ratø. Atsiminkite, kad
þiemos padangø sukibimas su sausa
kelio danga gali bûti kur kas maþesnis,
nei áprastiniø padangø, todël vairuokite
atsargiai, jeigu kelias yra ðvarus.
Patikrinkite, koká didþiausià greitá
rekomenduoja padangø gamintojas.

ÁSPËJIMAS - Þiemos
padangø
dydis
Þiemos padangos turi bûti tokio
paties dydþio ir tipo, kaip ir normalios automobilio padangos.
Jeigu jos bus kitokios, kils pavojus
jûsø saugumui ir automobilio valdymui.
Jei ketinate montuoti dygliuotas padangas, pirmiausia iðsiaiðkinkite, ar tos
ðalies vietos, apskrities ar valstybës
ástatymai nedraudþia jø naudoti.
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ATSARGIAI

1JBA4068
E120102ASA

Padangø grandinës
Kadangi radialiniø padangø ðonai yra
gerokai plonesni, kai kuriø rûðiø sniego
grandinës gali paþeisti padangas, todël
geriau rinkitës þiemos padangas nei
sniego grandines. Nedëkite sniego grandiniø, jeigu padangos sumontuotos ant
aliuminio ratlankiø; sniego grandinës
gali sulauþyti ratlankius. Jei vis tik bus
naudojamos sniego grandinës, jos turi
bûti virvelinio tipo ir ne plonesnës kaip
15 mm (0,59 colio). Jei automobilis bus
paþeistas dël netinkamø grandiniø naudojimo, gamintojo garantijos negalios.
Dëkite padangø grandines tik ant
priekiniø ratø.

• Patikrinkite, ar sniego grandinës
atitinka jûsø padangø dydá ir tipà.
Netinkamos sniego grandinës gali
sugadinti jûsø automobilio këbulà
ir pakabà. Tokiu atveju gamintojo
garantija negalios. Automobilio
detales lieèiantys grandiniø kabliai gali susigadinti ir grandinës
nukris nuo ratø. Patikrinkite, ar
sniego grandinës turi “S” sertifikatà pagal SAE klasæ.
• Nuvaþiavæ 0,5 - 1 km patikrinkite,
ar sniego grandinës tinkamai
uþdëtos ir tvirtai laikosi. Jei grandinës atsilaisvinusios, átempkite
jas arba uþdëkite ið naujo.

Grandinių montavimas
Montuodami
padangø
grandines,
vadovaukitës gamintojo nurodymais.
Grandines uþdëkite kiek galima standþiau. Jei ant padangø uþdëtos grandinës, vaþiuokite lëtai. Jei vaþiuodami
girdite, kad grandinës lieèia këbulà ar
vaþiuoklæ, sustokite ir átempkite
grandines. Jei grandinës vis tiek lieèia
këbulà, sumaþinkite greitá. Iðvaþiavæ á
ðvarø kelià, nuimkite grandines, kai tik tai
bus ámanoma.

ÁSPËJIMAS
- Grandiniø uþdëjimas
Montuodami sniego grandines,
pastatykite automobilá atokioje ir
lygioje vietoje. Ájunkite automobilio
avarinius þibintus ir pastatykite
trikampá þenklà uþ automobilio.
Ájunkite pavarà á P (stovëjimo)
padëtá, ájunkite stovëjimo stabdá ir
iðjunkite variklá.
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ÁSPËJIMAS - Padangø
grandinës
• Su grandinëmis automobilá sunkiau valdyti.
• Nevaþiuokite didesniu nei 30
km/val. greièiu arba grandiniø
gamintojo
rekomenduojamo
greièiu, priklausomai kuris yra
maþesnis.
• Vaþiuokite atsargiai aplenkdami
gûbrius, duobes, staigius posûkius bei kitokias pavojingas kelio
vietas, kuriose automobilis gali
ðokèioti.
• Venkite staigiø posûkiø ir stabdymo blokuojant ratus.

E120200AUN

E120400APB

Naudokite kokybiðkà etileno
glikolio auðinimo skystá

Jeigu reikia, pakeiskite variklio
alyvà á þiemos sezonui skirtà
alyvà.

Jûsø automobilio auðinimo sistema yra
uþpildyta aukðtos kokybës etileno glikolio pagrindu pagamintu auðinimo
skysèiu. Tai vienintelis auðinimo skystis,
padedantis iðvengti korozijos auðinimo
sistemoje, tepantis vandens siurblá ir
neleidþiantis uþðalti auðinimo sistemai.
Ásitikinkite, kad auðinimo skystis, kurá
norite pilti á auðinimo sistemà, atitinka 7
dalyje iðdëstytus automobilio techninës
prieþiûros reikalavimus. Prieð þiemà
patikrinkite auðinimo skystá automobilyje, ar jo uþðalimo charakteristikos atitiks
numatomà þiemos temperatûrà.
E120300AEN

ATSARGIAI
• Netinkamo dydþio ar blogai uþdëtos grandinës gali sugadinti automobilio stabdþiø sistemà, pakabà,
këbulà ir ratus.
• Iðgirdæ koká nors garsà sustokite
ir átempkite grandines.
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Patikrinkite akumuliatoriø ir elektros laidus
Þiema apsunkina akumuliatoriaus darbà.
Vizualiai patikrinkite akumuliatoriø ir
elektros laidus, kaip tai rekomenduojama 7 dalyje. Akumuliatoriaus pakrovimo
lygá gali patikrinti ágaliotasis Hyundai
atstovas arba servise.

Tam tikro klimato zonose rekomenduojama naudoti “þieminæ” maþesnës klampos alyvà. Vadovaukitës 8 dalyje pateiktomis rekomendacijomis. Jeigu nesate
ásitikinæ, kad alyva tinkama, pasitarkite
su ágaliotuoju HYUNDAI atstovu.
E120500AUN

Patikrinkite uþdegimo sistemà ir
uþdegimo þvakes
Patikrinkite uþdegimo þvakes, kaip
rekomenduojama 7 dalyje, ir, jei reikia,
pakeiskite. Taip pat patikrinkite elektros
instaliacijà, ar ji nëra paþeista ar
susidëvëjusi.
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E120600AUN

E120800APB

E121000ASA

Apsaugokite uþraktus nuo uþðalimo

Nepalikite ðaltyje ájungto stovëjimo stabdþio

Automobilyje turëkite avarines
priemones

Norëdami apsaugoti uþraktà nuo uþðalimo, ápurkðkite specialaus apsaugai nuo
uþðalimo skirto skysèio. Jei uþraktas yra
padengtas ledu, apipurkðkite specialiu
skysèiu, kad lengviau paðalintumëte
ledà. Jei uþraktas yra uþðalæs giliai viduje, pabandykite já atðildyti ákaitintu raktu.
Atsargiai elkitës su karðtu raktu, kad
nenusidegintumëte.

Ðaltyje ájungtas stovëjimo stabdys gali
uþðalti. Tai yra tikëtina, kai aplink galiniø
ratø stabdþius susikaupia daug sniego
arba stabdþiai yra ðlapi. Jei yra tikimybë,
kad stovëjimo stabdys uþðals, ájunkite já
trumpam, kol pavarø svirtá ájungsite á P
padëtá (automatinë transmisija) arba á
pirmà ar atbulinës eigos pavarà
(mechaninë transmisija) ir uþblokuosite
uþpakalinius ratus, kad automobilis
nenuriedëtø. Po to atleiskite stovëjimo
stabdá.

Atsiþvelgiant á sudëtingas vairavimo sàlygas, reikëtø turëti tinkamà avarinæ
árangà. Patartina automobilyje turëti
padangø grandines, tempimo dirþus ar
grandines, proþektoriø, avarinæ lempà,
smëlio, kastuvà, laidus akumuliatoriui
ákrauti, sniego gremþtuvëlá, pirðtines,
patiesalà, kombinezonà, antklodæ ir kt.

E120700AFD

Naudokite tinkamà neuþðàlantá
langø valiklá
Kad vanduo langø valymo sistemoje
neuþðaltø, naudokite þiemai tinkamà
langø ploviklá, atskiesdami já pagal
nurodymus ant ápakavimo. Tinkamo
langø ploviklio galite ásigyti pas ágaliotàjá
?HYUNDAI atstovà ir daugelyje specializuotø automobiliø daliø parduotuviø.
Nenaudokite variklio auðinimo skysèio ar
kitokiø neuþðàlanèiø skysèiø. Jie gali
paþeisti daþus.

E120900AUN

Neleiskite kauptis sniegui ir ledui
automobilio apaèioje
Kartais sniegas ir ledas gali susikaupti
automobilio apaèioje, posparniuose ir
kliudyti vairuoti. Vaþinëdami sudëtingomis þiemos sàlygomis, periodiðkai
apþiûrëkite automobilio apaèià ir
patikrinkite, ar priekiniø ratø ir vairavimo
sistemos darbui niekas netrukdo.
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PRIEKABOS AR NAMELIO TEMPIMAS (EUROPOJE)
E140000APB
 PASTABA - Europoje
Jeigu savo automobiliu ruoðiatës tempti
priekabà ar namelá, susipaþinkite su
savo valstybës ástatymais, reglamentuojanèiais priekabø bei nameliø tempimà.
Valstybiø ástatymai, reglamentuojantys
priekabø, automobiliø ar kitokiø árenginiø
tempimà gali skirtis. Daugiau informacijos gali suteikti ágaliotasis HYUNDAI
atstovas.

ÁSPËJIMAS Priekabos ar namelio tempimas
Jei neturite reikiamos árangos ar
netinkamai vairuojate, galite nesuvaldyti priekabà tempianèio automobilio. Jei priekaba per sunki,
stabdþiai gali blogai veikti ar visai
neveikti. Jûs ir jûsø keleiviai galite
sunkiai ar mirtinai susiþaloti.
Tempkite priekabà tik tuomet, kai
ávykdysite visus ðioje dalyje
apraðytus reikalavimus.

ÁSPËJIMAS - Svorio limitai
Prieð
tempdami
priekabà
patikrinkite bendrà priekabos
masæ, bendrà automobilio su priekaba masæ, bendrà automobilio
masæ, bendrà aðies apkrovà ir
priekabos gràþulo svorá, ar jie atitinka nurodytas svorio ribas.
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• Techniškai
leistiną
didžiausią
užpakalinės ašies apkrovą galima
viršyti ne daugiau 15%, o techniškai
leistiną
didžiausią
pakrauto
automobilio masę - 10% arba 100 kg,
priklausomai kuris dydis yra mažesnis. Važiuodami su didžiausia apkrova
M1
kategorijos
automobiliu,
neviršykite 100 km/val. greičio, o su
N1 kategorijos automobiliu - 80
km/val.
• Kai M1 kategorijos automobilis
tempia
priekabą
ar
namelį,
papildoma priekabos prijungimo
įtaiso apkrova gali viršyti didžiausią
leistiną padangų apkrovą ne daugiau
kaip 15%. Tokiu atveju neviršykite
100 km/val. greičio, o oro slėgį padangose padidinkite bent 0,2 baro.

Jûsø automobilis gali tempti priekabà ar
namelá. Jûsø automobilio priekabos tempimo galia nurodyta ðios dalies skyriuje
“Priekabos svoris”.
Nepamirðkite, kad tempiant priekabà ar
namelá, vairuoti reikia kitaip. Tempiant
priekabà ar namelá, pasikeièia automobilio valdymas, dëvëjimasis ir degalø
sunaudojimas. Priekabà ar namelá
galësite sëkmingai tempti, turëdami
atitinkamà árangà ir teisingai jà naudodami.
Ðiame skyriuje pateikiame keletà svarbiø
laiko iðbandytø patarimø ir saugos
taisykliø. Jos svarbios jûsø ir keleiviø
saugumui. Atidþiai perskaitykite ðá
skyriø, jei ruoðiatës tempti priekabà ar
namelá.

ATSARGIAI
Netinkamai tempdami priekabà
galite sugadinti automobilá, o
dideliø remonto iðlaidø nepadengs
draudimas. Vadovaukitës ðiame
skyriuje pateikiamais patarimais
kaip teisingai tempti priekabà.

Tempiant priekabà pagrindinëms tempianèioms dalims, tokioms kaip variklis,
transmisija ir padangos, tenka didesnis
krûvis. Variklis turës dirbti didesniu
greièiu ir su didesne apkrova. Dël papildomos apkrovos jis labiau kaista.
Tempiant priekabà atsiranda didesnis
oro pasiprieðinimas ir reikia didesnës
traukimo jëgos.
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E140100AEN

Prikabinimo árenginiai
Svarbu turëti tinkamà prikabinimo
árangà. Ðoninis vëjas, pro ðalá lekiantys
sunkveþimiai, nelygûs keliai - jiems áveikti reikia tinkamo prikabinimo átaiso.
Pateikiame kelias taisykles:
• Ar automobilio këbule reikës papildomø skyliø, per kurias prijungsite
priekabos prikabinimo átaisà? Jei
padarysite tokias skyles, nepamirðkite
jø sandariai uþdengti, kai nuimsite
prikabinimo átaisà.
Jei jø sandariai neuþdengsite, á automobilio vidø gali patekti nuodingas
anglies viendeginis ið iðmetamøjø dujø
vamzdþio, o taip pat purvas ir vanduo.
• Automobilio buferiai nepritaikyti prikabinimo átaiso tvirtinimui. Netvirtinkite
prie jø iðsinuomotø tempimo átaisø ar
kitokios prie buferiø tvirtinamos árangos. Naudokite tik prie rëmo, o ne prie
buferio tvirtinamà tempimo átaisà.
• HYUNDAI priekabos tempimo átaisà
galite ásigyti ið ágaliotojo HYUNDAI
atstovo.

OPB039052
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E140200AUN

E140300AUN

E140400ASA

Apsauginiai trosai

Priekabos stabdþiai

Vairavimas tempiant priekabà

Tarp automobilio ir priekabos naudokite
apsauginius trosus. Perkiðkite apsauginius trosus per prikabinimo trikampá,
kad atsijungusi nuo tempimo árenginio
priekaba nenukristø ant þemës.
Skaitykite prikabinimo átaiso gamintojo
arba priekabos gamintojo nurodymus
apie apsauginiø trosø naudojimà.
Apsauginius trosus naudokite pagal
gamintojo nurodymus. Palikite pakankamai laisvumo, kad galëtumëte apsisukti
su priekaba. Neleiskite apsauginiams
trosams vilktis þeme.

Jei priekaba ar namelis turi savo stabdþiø sistemà, iðsiaiðkinkite, ar ji atitinka
toje ðalyje taikomus reikalavimus,
patikrinkite, ar ji tinkamai sumontuota ir
gerai veikia.
Jei priekaba sveria daugiau nei didþiausiais leistinas priekabos be stabdþiø
svoris, ji turi turëti atskirus stabdþius.
Perskaitykite ir vadovaukitës priekabos
stabdþiø instrukcija, kad galëtumëte tinkamai sumontuoti, sureguliuoti ir
priþiûrëti stabdþius.
• Nesijunkite prie automobilio stabdþiø
sistemos.

Priekabos tempimui reikia vairavimo
patirties. Prieð iðvaþiuodami á kelià, susipaþinkite su savo priekaba ar nameliu.
Iðbandykite, kaip valdomas ir stabdomas automobilis tempiant priekabà.
Nepamirðkite, kad dabar automobilis su
priekaba yra ilgesnis ir reaguoja lëèiau.
Prieð vaþiuodami patikrinkite priekabos
tvirtinimo átaisà ir platformà, apsauginius
trosus, elektros jungtis, ðviesas, padangas ir veidrodëlá. Jei priekaboje yra elektra valdomi stabdþiai, pavaþiuokite su
priekaba ir ranka paspauskite priekabos
stabdþiø
valdymo
mechanizmà,
patikrindami, ar veikia stabdþiai. Tuo
paèiu patikrinsite ir elektros jungtá.
Kelionës metu kartkartëmis patikrinkite,
ar priekaba saugiai pritvirtinta, ar veikia
jos þibintai ir stabdþiai.

ÁSPËJIMAS - Priekabos
stabdþiai
Nenaudokite priekabos su atskira
stabdþiø sistema, jei nesate tikri,
kad sistema tinkamai prijungta. Tai
ne mëgëjø darbas. Ðá darbà reikia
atlikti gerose priekabø prijungimo
dirbtuvëse.
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E140401AUN

Atstumas iki priekyje vaþiuojanèio
automobilio
Vaþiuodami su priekaba, iðlaikykite
dvigubai didesná atstumà priekyje nei
reikia vaþiuojant be priekabos. Taip
iðvengsite staigaus stabdymo ir posûkiø.
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E140402AUN

E140405AFD

E140406APB

Lenkimas
Lenkiant su priekaba reikia didesnio atstumo iki prieðprieðiais vaþiuojanèio automobilio. Kadangi bendras automobilio ir
priekabos ilgis yra didesnis, jums taip
pat reikës didesnio atstumo gráþimui á
savo juostà.

Posûkiø signalai tempiant priekabà
Tempiant priekabà jûsø automobiliui
reikia kitokio posûkiø signalo ir papildomø laidø. Kai rodysite posûká ar
keisite kelio juostas, prietaisø skydelyje
mirksës þalios strëlytës. Priekabos þibintai taip pat mirksës, áspëdami kitus
vairuotojus, kad jûs ketinate sukti,
vaþiuoti á kità kelio juostà ar sustoti.
Tempiant priekabà þalios strëlytës jûsø
prietaisø skydelyje mirksës ir tuomet, kai
priekabos þibintø lempos bus perdegusios. Manysite, kad paskui jus vaþiuojantys vairuotojai mato jûsø perduodamus
signalus, nors ið tiesø signalø nebus.
Kartkartëmis bûtina patikrinti, ar priekabos þibintai veikia. Patikrinkite juos
kiekvienà kartà atjungæ ir vël prijungæ
laidus.
Nejunkite priekabos apðvietimo sistemos tiesiogiai prie savo automobilio
apðvietimo sistemos. Naudokite tik
aprobuotà laidø sujungimo juostà.
Ágaliotasis HYUNDAI atstovas padës
jums prijungti elektros laidus.

Vaþiavimas ákalne ar nuokalne
Sumaþinkite greitá ir ájunkite þemesnæ
pavarà
prieð
leisdamiesi
staèia
nuokalne. Jei neperjungsite þemesnës
pavaros, teks naudoti stabdþius, kurie
gali perkaisti ir tinkamai neveikti.
Vaþiuodami ákalne ájunkite þemesnæ
pavarà ir sumaþinkite greitá iki 70 km/val.,
kad neperkaistø variklis ir transmisija.
Jei priekaba sveria daugiau nei didþiausiais leistinas priekabos be stabdþiø
svoris, o jûsø automobilio transmisija
automatinë, vaþiuokite ájungæ D pavarà.
Vaþiuojant D pavara, transmisija maþiau
kais ir lëèiau dëvësis.

E140403AUN

Atbulas vaþiavimas
Viena ranka laikykite vairà uþ apaèios.
Kad priekaba pasuktø á kairæ, tiesiog
pasukite rankà á kairæ. Kad priekaba
pasuktø á deðinæ, pasukite rankà á
deðinæ. Vaþiuokite atbulomis lëtai ir, jei
yra galimybë, papraðykite, kad kas nors
pareguliuotø vaþiavimà ið lauko.
E140404AUN

Posûkiai
Darant posûká su priekaba, reikia
didesnës trajektorijos. Darykite didesná
posûká, kad priekaba nekliudytø minkðtø
kelkraðèiø, ðaligatviø, kelio þenklø,
medþiø ar kitø daiktø.
Staigiai
nemanevruokite. Pakankamai anksti
rodykite signalus.

ÁSPËJIMAS
Jei naudosite ne aprobuotus jungiamuosius elektros laidus, galite
sugadinti automobilio elektros sistemà ir(arba) susiþaloti.
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E140407APA

ATSARGIAI
• Tempdami
priekabà
staèiais
ðlaitais (statesniais nei 6%),
atidþiai stebëkite variklio auðinimo skysèio temperatûrà, kad
variklis neperkaistø.
Jei
temperatûros
matuoklio
rodyklë pasiekia “130” (KARÐTA)
rodmená, nedelsdami sustokite
saugioje vietoje ir leiskite varikliui
atvësti. Kai variklis atvës, galite
tæsti kelionæ.
• Pasirinkite vaþiavimo greitá pagal
priekabos svorá ir ðlaito statumà,
kad neperkaistø variklis ir transmisija.
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Statymas ant kalno
Nereikëtø statyti automobilio su prikabinta priekaba ant kalno. Slysdamas nuo
kalno automobilis gali suþaloti þmones,
gali suduþti automobilis ir priekaba.

ÁSPËJIMAS Automobilio statymas ant kalno
Kai automobilis su prikabinta priekaba statomas ant kalno, atsikabinusi priekaba gali sunkiai ar mirtinai suþaloti.
Vis dëlto, jei reikia pastatyti automobilá
ant kalno, vadovaukitës ðiais nurodymais:
1. Nuspauskite stabdþius, bet neájunkite
pavaros.
2. Papraðykite, kad kas nors pakiðtø
atramines kalades po priekabos
ratais.
3. Kai atraminës kaladës pakiðtos,
atleiskite stabdþius, kad kaladës priimtø svorá.
4. Vël nuspauskite stabdþius. Ájunkite
stovëjimo stabdá ir ájunkite atbulinæ
pavarà (R) mechaninëje transmisijoje
arba stovëjimo (P) pavarà automatinëje transmisijoje.
5. Atleiskite stabdþius.

ÁSPËJIMAS - Stovëjimo
stabdys
Jei stovëjimo stabdys gerai
neájungtas, pavojinga lipti ið automobilio.
Jei paliekate veikiantá variklá, automobilis gali staiga pajudëti. Jûs ar
kiti þmonës galite sunkiai ar mirtinai susiþaloti.
Kai norite pradėti važiuoti stovėdami ant
kalno
1. Kai mechaninës transmisijos pavara
neájungta arba automatinës transmisijos pavara stovëjimo (P) padëtyje,
nuspauskite ir laikykite stabdþiø pedalà
• Uþveskite variklá;
• Ájunkite pavarà ir
• Iðjunkite stovëjimo stabdá.
2. Lëtai atleiskite stabdþiø pedalà.
3. Ið lëto pajudëkite á prieká, kol priekabos ratai nebelies atraminiø kaladþiø.
4. Sustokite ir papraðykite, kad kas nors
patrauktø kalades.
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E140500APB

Techninë prieþiûra tempiant
priekabà
Jei daþnai tempiate priekabà, automobilio techninæ prieþiûrà reikës atlikti daþniau. Ypaè atidþiai reikia stebëti variklio
alyvà, automatinës transmisijos skystá,
veleno alyvà ir auðinimo sistemos skystá.
Taip pat reikia daþnai tikrinti stabdþiø
bûklæ. Visa tai apraðyta ðiame vadove, o
rodyklë padës jums greièiau surasti
reikiamà skyriø. Jei tempiate priekabà,
prieð kelionæ patartina perskaityti
atitinkamus vadovo skyrius.
Nepamirðkite patikrinti priekabos ir jos
prikabinimo átaiso techninës bûklës.
Laikykitës
priekabos
techninës
prieþiûros
grafiko
ir
periodiðkai
apþiûrëkite priekabà. Rekomenduojame
apþiûrëti priekabà kiekvienà rytà prieð
pajudant. Svarbiausia patikrinkite, ar
gerai priverþti visi prikabinimo átaiso
varþtai ir verþlës.

E140600APB

ATSARGIAI
• Esant karðtam orui ar vaþiuojant á
kalnà, nuo didesnës apkrovos
tempiant priekabà gali ávykti
perkaitimas. Jei auðinimo skysèio
matuokils
rodo
perkaitimà,
iðjunkite oro kondicionavimo sistemà ir sustabdykite automobilá
saugioje vietoje, kad variklis
atvëstø.
• Tempdami priekabà daþniau
tikrinkite transmisijos skystá.
• Jei automobilyje nëra oro kondicionieriaus, árenkite kondensatoriaus ventiliatoriø, kad variklis
geriau veiktø tempiant priekabà.

Jei ketinate tempti priekabà,
Atkreipkite dëmesá á ðiuos svarbius
dalykus:
• Ásigykite
svyravimo
valdymo
priemonæ. Apie svyravimo valdymà
teiraukitës priekabos prikabinimo
átaiso pardavëjo.
• Netempkite priekabos, kol automobilis
nenuvaþiavo pirmøjø 2000 km; leiskite
varikliui gerai ásivaþinëti. Jei nesilaikysite ðio patarimo, galite sugadinti
variklá arba transmisijà.
• Jei ketinate tempti priekabà, gaukite
daugiau informacijos ið ágaliotojo
HYUNDAI atstovo apie papildomus
reikalavimus, tokius kaip tempimo
komplektas ir kt.
• Visuomet vaþiuokite vidutiniu greièiu
(maþesniu nei 100 km/val.).
• Ilgoje ákalnëje nevirðykite 70 km/val.
greièio arba nurodytos tempimo
greièio ribos, priklausomai kuris dydis
yra maþesnis.
• Lentelëje pateikti svarba informacija
apie svorá ir apkrovà:
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Benzininis variklis
Variklis

1,4 L

1,2 L
Taip pat
Be stabdþiø

Didþiausias
priekabos

sistemos

svoris

Su stabdþiø

kg

sistema

Dyzelinis variklis
1,1 L

1,4 L

450

450

450

800

800

1100

M/T

A/T

450

450

850

1000

Gràþulo apkrova

Didþiausia leistina
statinë vertikali sukabinimo

50

vietos apkrova

C190E01JM
E140601AHM

kg
Rekomenduojamas atstumas
nuo uþpakaliniø ratø centro
iki sujungimo átaiso
mm
M/T: Mechaninë transmisija
A/T : Automatinë transmisija
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Bendras priekabos
svoris

730

Priekabos svoris
Koks didþiausiais saugus priekabos
svoris? Ji neturi bûti sunkesnë uþ
didþiausià leistinà priekabos su
stabdþiais svorá. Net ir toks svoris gali bûti
per didelis.
Viskas priklauso nuo to, kaip naudosite
savo priekabà. Reikia ávertinti greitá,
aukðtá, ðlaitø nuolydá, oro temperatûrà ir
priekabos
tempimo
daþnumà.
Priekabos svoris taip pat gali priklausyti
nuo jûsø automobilyje esanèios
specialios árangos.
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Vairavimas

Priekabos gràþulas turëtø sverti ne daugiau kaip 10% pakrautos priekabos svorio ir atitikti didþiausios priekabos gràþulo apkrovos ribas. Pakrovæ priekabà, jà ir
gràþulà pasverkite atskirai, ir patikrinkite
ar svoriai atitinka reikalavimus. Jei svoris
netinkamas, kartais já galima pakoreguoti perstumdant daiktus priekaboje
ar namelyje.
Bendra aðies
apkrova

Bendra automobilio
masë
C190E02JM

E140602ASA

Priekabos gràþulo svoris
Kiekvienos priekabos gràþulo svoris yra
svarbus, nes jis prisideda prie bendros
jûsø automobilio masës (GVW). Ði masë
- tai parengto automobilio masë, krovinio
svoris ir keleiviø svoris. Jei tempsite
priekabà, reikia pridëti ir priekabos
gràþulo svorá, nes já temps jûsø automobilis.

ÁSPËJIMAS - Priekaba
• Pakraudami priekabà sekite, kad
svoris priekabos gale nebûtø
didesnis nei priekyje. Priekyje
turëtø bûti apie 60% bendro
priekabos svorio, gale - apie 40%
bendro priekabos svorio.
• Nevirðykite didþiausiø leistino
priekabos ar tempimo árangos
svorio ribø. Dël netinkamos
apkrovos gali sugesti automobilis
ir(arba)
susiþaloti
þmonës.
Patikrinkite svorius ir apkrovas
ant pramoniniø svarstykliø arba
greitkelio policijos punktuose,
kur yra svarstyklës.
• Dël per didelës priekabos
apkrovos galite nesuvaldyti automobilio.
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Vairavimas
AUTOMOBILIO SVORIS
E160000AUN

E160400AUN

E160800AUN

Ðiame skyriuje rasite informacijà, kaip
tinkamai pakrauti automobilá ir(arba)
priekabà, kad automobilio svoris su
priekaba ar be jos atitiktø projektines
sàlygas. Tinkamai pakrautas automobilis
geriausiai atitiks eksploatacijos charakteristikas. Prieð pakraudami automobilá
susipaþinkite su toliau pateiktais svorio
su priekaba ar be jos matavimo terminais, nurodytais specifikacijoje ir etiketëje:

Bendra tilto apkrova (GAW)
Tai bendra leistina abiems aðims
(priekinei ir uþpakalinei) tenkanti apkrova, áskaitant parengto automobilio masæ
ir visà naudingàjà apkrovà.

Per didelë apkrova

E160100AUN

Parengto automobilio masë
Tai automobilio su pilnu baku degalø ir
standartine áranga svoris. Á já neáeina
keleiviø, bagaþo ir papildomos árangos
svoris.
E160200AUN

Automobilio masë
Tai ið pardavëjo paimto automobilio
svoris, áskaitant papildomà po pardavimo sumontuotà árangà.
E160300AUN

Krovinio svoris
Ðis skaièius apima visà prie parengto
automobilio masës pridëtà svorá, áskaitant kroviná ir papildomà árangà.
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E160500AUN

Bendra nominali aðies apkrova (GAWR)
Tai didþiausia leistina vienai aðiai
(priekinei arba uþpakalinei) tenkanti
apkrova. Ðiuos skaièius rasite atitikties
etiketëje.
Bendra kiekvienai aðiai tenkanti apkrova
negali
virðyti
didþiausios
aðiai
tenkanèios apkrovos.
E160600AUN

Bendra automobilio masë (GVW)
Tai parengto automobilio masë plius faktinis krovinio svoris plius keleiviø svoris.
E160700AUN

Bendra nominali automobilio masë
(GVWR)
Tai didþiausias leistinas pilnai pakrauto
automobilio svoris (su visa papildoma ir
standartine áranga, keleiviais ir kroviniu).
Bendra nominali automobilio masë
(GVWR) nurodyta sertifikavimo etiketëje
ant vairuotojo (ar priekiniø keleivio) durø
rëmo.

ÁSPËJIMAS - Automobilio
svoris
Bendra nominali aðies apkrova
(GAWR) ir bendra nominali automobilio masë (GVWR) nurodytos sertifikavimo etiketëje ant vairuotojo
(priekiniø keleivio) durø rëmo.
Virðijus ðias apkrovas gali kilti avarija ar sugesti automobilis. Savo
krovinio svorá galite apskaièiuoti
pasvëræ á automobilá kraunamus
daiktus (ir þmones). Neperkraukite
automobilio.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje
ÁSPËJIMAS APIE NENUMATYTÀ ATVEJÁ KELYJE
Avariniai þibintai turi bûti ájungti visada,
kai automobilis yra taisomas ar sustojæs
ðalikelëje.
Paspaudus avariniø þibintø ájungimo
jungiklá, jie mirksës nepriklausomai nuo
uþvedimo jungiklio padëties. Avariniø
þibintø jungiklis yra centrinës konsolës
jungikliø panelyje. Visi posûkiø signalai
mirksi vienu metu.

OPB042058
F010100AUN

Mirksintys avariniai þibintai
Mirksintys avariniai þibintai áspëja kitus
vairuotojus, kad jûsø automobilis kelia
pavojø, ir artëdami bei já lenkdami jie turi
bûti ypaè atidûs.

6 2

• Avariniai þibintai turi bûti ájungti nepriklausomai nuo to, ar variklis dirba, ar
ne.
• Ájungus avariniø þibintø reþimà, posûkiø þibintai yra nevaldomi.
• Avariniai þibintai turi bûti ájungti, jei
automobilis yra buksyruojamas.

NENUMATYTI ATVEJAI
VAIRUOJANT
F020100AUN

Jei variklis uþgeso sankryþoje ar
pervaþoje
• Jei variklis uþgeso sankryþoje ar pervaþoje, pavarø perjungimo svirtá
ájunkite á N (neutralià) padëtá ir nustumkite automobilá á saugià vietà.
• Jei jûsø automobilyje yra mechaninë
transmisija be uþdegimo uþrakto,
automobilá galima nustumti starterio
pagalba. Ájunkite 2 (antrà) arba 3
(treèià) pavarà ir, nenuspausdami
sankabos pedalo, pasukite starterá.
F020200APB

Jei vaþiuojant nuleido padangà
Jei vaþiuojant nuleido padangà:
1. Atleiskite akseleratoriaus pedalà ir
leiskite automobiliui lëtëti vaþiuojant
tiesiai. Nebandykite ið karto stabdyti ir
pasitraukti á ðalikelæ, nes galite nesuvaldyti automobilio. Kai automobilis
sulëtëja iki nepavojingo greièio, atsargiai stabdykite ir pasitraukite kuo toliau nuo vaþiuojamosios kelio dalies.
Pastatykite automobilá ant kietos ir
lygios þemës. Jeigu jûs vaþiavote
greitkeliu, nestokite eismo juostas
skirianèioje þaliojoje zonoje.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje
JEI VARIKLIS NEUÞSIVEDA
2. Sustabdæ automobilá, ájunkite avarinius
þibintus, ájunkite stovëjimo stabdá,
ájunkite pavarø svirtá á P (automatinë
transmisija) arba atbulinës eigos
(mechaninë transmisija) padëtá.
3. Visi keleiviai turi iðlipti ið automobilio.
Keleiviai turi iðlipti prieðingoje eismo
juostai pusëje.
4. Keisdami padangà, vadovaukitës ðioje
dalyje pateiktais nurodymais.
F020300APB

Jei vaþiuojant uþgeso variklis
1. Palengva sumaþinkite greitá, stengdamiesi vaþiuoti tiesiai. Atsargiai
nuvaþiuokite nuo kelio á saugià vietà.
2. Ájunkite avarinius þibintus.
3. Pabandykite vël uþvesti variklá. Jei
negalite uþvesti variklio, kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà arba
ieðkokite kitos kvalifikuotos techninës
pagalbos.

F030100APB

F030200APB

Jei vedamas variklis nesisuka
arba sukasi labai lëtai

Jei vedant variklis sukasi
normaliai, taèiau neuþsiveda

1. Jei jûsø automobilyje yra automatinë
transmisija, pavarø perjungimo svirtá
ájunkite á N (neutralià) arba P (stovëjimo) padëtá ir ájunkite stovëjimo stabdá.
2. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus laidø
gnybtai yra ðvarûs ir gerai pritvirtinti.
3. Ájunkite automobilio vidaus apðvietimà. Jei ðviesa prigæsta arba visai
uþgæsta ájungus starterá, akumuliatorius yra iðsikrovæs.
4. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus laidø
gnybtai yra gerai pritvirtinti.
5. Nebandykite uþvesti variklio stumdami arba traukdami automobilá.
Þiûrëkite nurodymus “Uþvedimas prijungiant kità elektros ðaltiná”

1. Patikrinkite, ar yra degalø.
2. Pasukæ uþdegimo jungiklá á LOCK
padëtá, patikrinkite laidus, sujungimus, uþdegimo þvakes. Sujunkite, jei
rasite atsijungusiø ar blogai sujungtø
laidø.
3. Patikrinkite degalø tiekimo vamzdelius
variklio skyriuje.
4. Jeigu variklis vis tiek neuþsiveda,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà
arba ieðkokite kvalifikuotos techninës
pagalbos.

ÁSPËJIMAS
Jei variklis neuþsiveda, nebandykite jo uþvesti stumdami ar traukdami automobilá. Galite á kà nors
atsitrenkti ar padaryti kitokià þalà.
Be to, bandant uþvesti variklá stumiant ar traukiant automobilá, katalizinis konverteris nuo perkrovos
gali uþsidegti.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje
AVARINIS UÞVEDIMAS
Ákrovimo laidai

ATSARGIAI

(-)
(-)

(+)

Iðsikrovæs akumuliatorius

Naudokite tik 12 voltø ákrovimo sistemà. Naudodami 24 voltø energijos
ðaltiná (du 12 voltø akumuliatorius
arba 24 voltø generatoriø) galite
sugadinti 12 voltø starterio motoriukà, uþdegimo sistemà ir kitas
elektros sistemos dalis.

(+)
Kitas akumuliatorius
1VQA4001
F040000AUN

Sujunkite laidus nurodytø skaièiø eilës
tvarka, o atjunkite atvirkðèia tvarka.
F040100AHM

Uþvedimas prijungiant kità
elektros ðaltiná
Uþvedimas prijungiant kità elektros
ðaltiná pavojingas, jei tai daroma netinkamai. Laikykitës uþvedimo nuo kito elektros ðaltinio tvarkos, kad nesusiþalotumëte patys ir nesugadintumëte automobilio ar akumuliatoriaus. Jei nesate
tikri, jog sugebësite uþvesti automobilá
tokiu bûdu, rekomenduojame iðsikviesti
kvalifikuotà technikà ar tempimo tarnybà.
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ÁSPËJIMAS Akumuliatorius
Nebandykite tikrinti elektrolito lygio
akumuliatoriuje, nes akumuliatorius
gali sprogti ir sunkiai suþaloti.

ÁSPËJIMAS Akumuliatorius
• Saugokite, kad akumuliatoriaus
nepasiektø ugnis ar þieþirbos.
Akumuliatorius iðskiria vandenilio dujas, kurios gali sprogti
nuo ugnies ar þieþirbø.
Jei nesilaikysite ðiø nurodymø,
galite sunkiai susiþaloti patys ir
sugadinti automobilá! Jei neþinote
kaip elgtis, ieðkokite profesionalios pagalbos. Automobiliø
akumuliatoriuose yra sieros
rûgðties. Ji nuodinga ir ëdanti.
Uþvesdami variklá nuo kito
energijos ðaltinio, uþsidëkite
apsauginius akinius ir saugokitës, kad rûgðtis neaptaðkytø
jûsø, rûbø ar automobilio.
• Neuþvedinëkite variklio nuo kito
energijos ðaltinio, jei iðsikrovæs
akumuliatorius uþðalæs ar jame
per maþai elektrolito; akumuliatorius gali pratrûkti ir sprogti.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje

F040101AFD

Uþvedimo prijungiant kità elektros
ðaltiná tvarka
1. Patikrinkite, ar kitas akumuliatorius yra
12 V, o jo neigiamas polius áþemintas.
2. Jei kitas akumuliatorius yra kitame
automobilyje, þiûrëkite, kad automobiliai nesiliestø.
3. Iðjunkite visà nereikalingà elektros
árangà.
4. Sujunkite jungiamuosius laidus tokia
seka, kaip parodyta paveikslëlyje.
Pirmiausia, prijunkite vienà jungiamojo laido galà prie iðsikrovusio akumuliatoriaus teigiamo poliaus (1), po to
prijunkite kità laido galà prie papildomo akumuliatoriaus teigiamo poliaus
(2).
Toliau prijunkite kito laido vienà galà
prie
papildomo
akumuliatoriaus
neigiamo poliaus (3), o antrà laido
galà junkite prie tvirtos, nejudanèios
metalinës detalës (pavyzdþiui, prie
variklio laikiklio), esanèios kuo toliau
nuo iðsikrovusio akumuliatoriaus (4).
Nejunkite ðio laido prie arba arti detaliø, kurios varikliui veikiant juda.
Jungiamieji kabeliai neturi liestis prie
nieko kito, iðskyrus akumuliatoriø
polius ir tinkamà áþeminimo elementà.
Nebûkite pasilenkæ virð akumuliatoriaus, kai jungiate laidus.

F040200AUN

ATSARGIAI Akumuliatoriaus laidai

Uþvedimas stumiant

Nejunkite ákrovimo laidø nuo kito
akumuliatoriaus neigiamo poliaus
prie iðsikrovusio akumuliatoriaus
neigiamo poliaus. Iðsikrovæs akumuliatorius gali perkaisti ir sutrûkti,
o akumuliatoriaus rûgðtis iðsilies.

Nereikëtø uþvedinëti stumiant automobilio su mechanine transmisija, nes galima sugadinti emisijos kontrolës sistemà.
Negalima stumiant uþvedinëti automobilio su automatine transmisija.
Vadovaukitës ðioje dalyje pateiktais
nurodymais kaip uþvesti variklá prijungus
kità elektros ðaltiná.

5. Uþveskite automobilio, kuriame yra
energijà tiekiantis akumuliatorius,
variklá ir leiskite jam dirbti apie 2000
sûkiø per minutæ galia, po to
pabandykite uþvesti automobilio su
iðsikrovusiu akumuliatoriumi variklá.
Jei negalite nustatyti akumuliatoriaus
iðsikrovimo prieþasties, jûsø automobilá
turi patikrinti ágaliotasis HYUNDAI atstovas.

Neuþvedinëkite variklio temdami
automobilá, nes varikliui uþsivedus
automobilis gali staigiai mestis
pirmyn ir atsitrenkti á já tempiantá
kità automobilá.

ÁSPËJIMAS
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje
JEI VARIKLIS PERKAITO
F050000APB

Jei temperatûros matuoklis rodo variklio
perkaitimà, jauèiate galingumo sumaþëjimà ar girdite zvimbimà ar beldimà, tai
reiðkia, kad variklis tikrai perkaito. Jei
taip atsitinka:
1. Pasitraukite nuo vaþiuojamosios kelio
dalies ir sustokite, kai tik bus saugu.
2. Ájunkite pavarø perjungimo svirtá á P
(automatinë transmisija) arba neutralià (mechaninë transmisija) padëtá ir
ájunkite stovëjimo stabdá. Jeigu ájungtas oro kondicionierius, iðjunkite já.
3. Jei po automobiliu bëga variklio auðinimo skystis arba ið po variklio
gaubto verþiasi garai, uþgesinkite
variklá. Nekelkite variklio gaubto, kol
bëga auðinimo skystis ar verþiasi
garai. Jeigu nesimato tekanèio auðinimo skysèio ir nëra garø, neiðjunkite
variklio ir patikrinkite, ar veikia variklio
auðinimo ventiliatorius. Jei ventiliatorius neveikia, iðjunkite variklá.
4. Patikrinkite, ar nenutrûkæs vandens
siurblio dirþelis. Jei dirþelis vietoje,
patikrinkite, ar jis gerai átemptas.
Patikrinkite, ar auðinimo skystis neteka ið radiatoriaus, þarneliø, ar jo nëra
po automobiliu. (Jei dirbo oro kondicionavimo sistema, normalu, jei sustojus ir jos varvës ðaltas vanduo).
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ÁSPËJIMAS
Kai variklis dirba, saugokitës, kad
plaukai, rankos, rûbai neprisiliestø
prie judanèiø daliø, tokiø kaip ventiliatorius ar pavaros dirþas.
5. Jeigu vandens siurblio dirþelis
nutrûkæs arba teka auðinimo skystis,
nedelsdami iðjunkite variklá ir kvieskite
á pagalbà artimiausià ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà.

ÁSPËJIMAS
Nenuiminëkite radiatoriaus dangtelio, kai variklis karðtas. Atidarant
karðtà radiatoriø, gali iðsiverþti
auðinimo slystis ir nudeginti.

6. Jeigu nerandate variklio perkaitimo
prieþasties, palaukite, kol variklio temperatûra nukris iki normalios. Jei
trûksta auðinimo skysèio, papildykite
auðinimo skysèio bakelá iki reikiamo
lygio.
7. Tæskite kelionæ, atidþiai stebëdami, ar
variklis vël nepradeda kaisti. Jeigu
variklis vël kaista, kreipkitës pagalbos á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

ATSARGIAI
Smarkiai
sumaþëjæs
auðinimo
skysèio lygis rodo, kad auðinimo sistema yra nesandari. Pasirûpinkite,
kad jà kuo skubiau patikrintø ágaliotasis HYUNDAI atstovas.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje
PADANGØ SLËGIO STEBËJIMO SISTEMA (TPMS) (JEI YRA)

OPB052014
F060000AFD

(1) Lemputë, rodanti kurioje padangoje
per þemas slëgis
(2) Lemputë, áspëjanti apie þemà slëgá
padangose
F060000APB

Kiekvienà padangà, o taip pat atsarginæ (jei yra), reikia patikrinti kas
mënesá. Padangas reikia tikrinti kol
jos ðaltos ir pripûsti iki automobilio
gamintojo nurodyto slëgio. (Jei jûsø
padangos ne tokio dydþio, koks
nurodytas automobilio eksploataciniø parametrø lentelëje ar ant
padangø slëgio lipduko, iðsiaiðkinkite, koks turëtø bûti oro slëgis
tokiose padangose.)
Jûsø automobilyje yra papildomas
apsaugos elementas - padangø slë-

gio stebëjimo sistema (TPMS). Jei
oro slëgis vienoje ar keliose padangose per þemas, uþsidega þemo slëgio signalinë lemputë. Uþsidegus
þemo slëgio padangoje signalinei
lemputei, kuo skubiau sustokite,
patikrinkite slëgá padangose ir
pripûskite jas iki reikiamo slëgio. Jei
vaþiuojate su nepakankamai pripûsta padanga, ji gali perkaisti ir sugesti. Kai oro slëgis padangose per
þemas, sunaudojama daugiau
degalø, greièiau dëvisi padangos
protektorius, automobilá gali bûti
sunkiau suvaldyti ir sustabdyti.

Jûsø automobilyje taip pat yra TPMS
gedimo indikacinë lemputë, kuri parodo, kad sistema neveikia. TPMS
gedimo indikacinë lemputë yra atskira signalinë lemputë, kuriai uþsidegus matomos raidës “TPMS”. Kai
dega TPMS gedimo indikacinë lemputë, sistema negali aptikti ir
praneðti apie þemà slëgá padangose. TPMS gali sugesti dël ávairiø
prieþasèiø, áskaitant padangø ar ratø
pakeitimà ar apkeitimà. Pakeitæ
vienà ar kelias padangas arba ratus,
visuomet patikrinkite, ar nedega
TPMS gedimo signalinë lemputë.

TPMS nepakeis reguliarios padangø
prieþiûros. Vairuotojas privalo tikrinti,
ar oro slëgis padangose tinkamas, ir
nelaukti, kol uþsidegs TPMS þemo
slëgio padangose signalinë lemputë.

6 7
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PASTABA
Jei TPMS ir apie žemą slėgį
padangose įspėjančios lemputės
neužsidega 3 sekundėms po to, kai
uždegimo jungiklis pasukamas į ON
padėtį arba variklis veikia, arba
užsidega ir neužgćsta, nuvežkite
automobilį
pas
artimiausią
HYUNDAI atstovą, kad patikrintų
sistemą.

6 8

F060100APB

Lemputë, áspëjanti apie
þemà slëgá padangose
Lemputë, parodanti
kurioje padangoje per
þemas oro slëgis
Kai dega padangø slëgio stebëjimo
sistemos áspëjamosios lemputës,
vienoje ar keliose padangose oro
slëgis gali bûti per þemas. Viena jø
parodo, kurioje padangoje oro
slëgis gerokai per þemas.
Jei uþsidega kuri nors ið lempuèiø, ið
karto sumaþinkite greitá, venkite
staigiø posûkiø ir þinokite, kad stabdymo kelias pailgës. Kuo skubiau
sustokite ir patikrinkite padangas.
Pripûskite padangas iki tokio slëgio,
koks
nurodytas
automobilio
eksploataciniø parametrø lentelëje
ar ant padangø slëgio lipduko. Jei
arti nëra degalinës arba jei oras
padangoje nesilaiko, pakeiskite tà
padangà atsargine.

Tuomet, uþvedus variklá ir pavaþiavus apie 20 minuèiø, gali uþsidengti
TPMS gedimo indikacinë lemputë, o
þemo slëgio padangose signalinë
lemputë gali nedegti, kol sutvarkysite ir pakeisite padangà.

 PASTABA
Atsarginėje
padangoje
padangų slėgio jutiklio.

nėra
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F060200APB

ATSARGIAI
Þiemà ar ðaltu oru apie þemà
oro slëgá padangose áspëjanti
lemputë gali degti, jei oro slëgis
padangose buvo matuojamas ir
reguliuojamas ðiltu oru. Tai nëra
TPMS gedimas, nes nukritus
temperatûrai oro slëgis padangoje taip pat maþëja.
Kai automobiliu vaþiuojate ið
ðalto oro zonos á ðilto oro zonà,
arba temperatûra lauke yra
gerokai aukðtesnë arba þemesnë, patikrinkite oro slëgá padangose ir pripûskite jà iki rekomenduojamo slëgio.

ÁSPËJIMAS Þala, kurià gali sukelti
þemas oro slëgis
padangose
Dël þemo oro slëgio padangose
automobilis praras stabilumà ir
bus sunkiai valdomas, o stabdymo kelias pailgës.
Ilgiau vaþiuojant padangos,
kuriose oro slëgis per þemas,
perkais ir susigadins.

TPMS (padangø slëgio
stebëjimo sistemos)
gedimo indikacinë
lemputë
Jei padangø slëgio stebëjimo sistemoje yra gedimas, uþsidega ir dega
TPMS gedimo indikacinë lemputë.
Jei sistemai pavyksta aptikti, kad
kurioje nors padangoje slëgis per
þemas, o taip pat ir sistemos gedimà, tuomet uþsidegs abi lemputës TPMS gedimo lemputë ir lemputë,
parodanti kurioje padangoje per
þemas oro slëgis. Pavyzdþiui, jei
sugenda priekinës deðinës padangos jutiklis, uþsidegs TPMS gedimo
lemputë, taèiau jei priekinëje deðinëje, uþpakalinëje kairëje arba
uþpakalinëje deðinëje padangoje
oro slëgis per þemas, kartu su TPMS
gedimo lempute uþsidegs ir þemo
slëgio padangose signalinë lemputë
parodanti, kurioje padangoje oro
slëgis per þemas.
Kuo skubiau nuveþkite automobilá
ágaliotajam HYUNDAI atstovui, kad
nustatytø problemos prieþastá.

6 9
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F060300APB

ATSARGIAI
• TPMS gedimo indikacinë lemputë gali uþsidegti automobiliui vaþiuojant po elektros
laidais arba arti tokiø vietø, kur
yra radijo siøstuvø, pavyzdþiui
policijos stotys, valstybiniai
pastatai, radijo stotys, kariniai
statiniai, oro uostai ar signalø
perdavimo bokðtai. Jie gali
trukdyti normaliam padangø
slëgio stebëjimo sistemos
(TPMS) darbui.
• Jei naudojamos sniego grandinës arba automobilyje veikia
elektroniniai prietaisai, tokie
kaip neðiojamas kompiuteris,
gali uþsidegti TPMS gedimo
indikacinë
lemputë.
Ðie
prietaisai gali trikdyti padangø
slëgio stebëjimo sistemos
(TPMS) darbà.
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Padangos keitimas, kai yra TPMS
Jei nuleis padangà, uþsidegs þemo
slëgio padangose signalinë lemputë, parodanti, kurioje padangoje
oro slëgis per þemas. Kuo skubiau
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad suremontuotø padangà,
arba pakeiskite nuleistà padangà
atsargine.

ATSARGIAI
NENAUDOKITE vulkanizavimo
medþiagø
remontuodami
ir(arba) pripûsdami padangà.
Hermetikas gali paþeisti padangos slëgio jutiklá. Jei naudosite
vulkanizavimo medþiagas, reikës pakeisti padangos slëgio
jutiklá.
Visuose ratuose padangos viduje uþ
ventilio galvutës yra padangø slëgio
jutiklis. Naudokite specialius TPMS
pritaikytus ratus. Rekomenduojame,
kad jûsø automobilio padangas
tvarkytø ágaliotasis HYUNDAI atstovas.

Net ir pakeitus slëgio nelaikanèià
padangà atsargine, uþvedus variklá ir
pavaþiavus apie 20 minuèiø, gali
uþsidengti TPMS gedimo indikacinë
lemputë, o þemo slëgio padangose
signalinë lemputë gali nedegti, kol
sutvarkysite ir pakeisite padangà.
Jeigu padangos, kurioje oro slëgis
per þemas, automobilyje nëra, po
keliø minuèiø þemo slëgio padangose signalinës lemputës uþges, o
TPMS gedimo indikatorius uþsidegs,
nes atsarginëje padangoje nëra
jutiklio.
Kai padanga, kurioje oro slëgis per
þemas, pripuèiama iki rekomenduojamo slëgio ir uþdedama ant automobilio, po keliø vaþiavimo minuèiø
TPMS gedimo indikacinë lemputë ir
apie þemà slëgá padangoje áspëjanèios lemputës uþges.
Jei po keliø vaþiavimo minuèiø
indikacinës lemputës neuþges,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà.
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Vien paþiûrëjus á padangà negalima
nustatyti, kad slëgis joje per þemas.
Oro slëgá padangoje matuokite
kokybiðku
slëgio
matuokliu.
Nepamirðkite, kad karðtoje (nuo
vaþiavimo) padangoje oro slëgis bus
aukðtesnis nei ðaltoje (kuri nejudëjo
bent 3 valandas arba per 3 valandas
nuvaþiavo ne daugiau nei 1,6 km).
Prieð matuodami oro slëgá padangoje, leiskite jai atvësti. Padangà iki
rekomenduojamo slëgio pûskite tik
tuomet, kai ji ðalta.
Padanga bus ðalta, jei automobilis
stovëjo bent 3 valandas ir per 3
valandas nuvaþiavo ne daugiau nei
1,6 km.

ÁSPËJIMAS - TPMS
• TPMS negali áspëti, jei padangà staigiai paþeidþia iðoriniai
veiksniai, tokie kaip vinys ar
aðtrûs daiktai.
• Jei pajutote, kad automobilis
nestabilus, nuimkite pëdà nuo
akseleratoriaus, palaipsniui
lengvai spauskite stabdþiø
pedalà ir vaþiuokite á saugià
sustoti vietà ðalikelëje.

ÁSPËJIMAS - TPMS
saugojimas
Nelieskite, nemodifikuokite ir
neatjunginëkite padangø slëgio
stebëjimo sistemos (TPMS) elementø, nes galite sugadinti sistemà, ir ji nebeáspës vairuotojo
apie þemà oro slëgá padangose
ir(arba) apie TPMS gedimus. Jei
liesite, modifikuosite ir atjunginësite padangø slëgio stebëjimo sistemos (TPMS) elementus, gamintojo garantija gali
negalioti.

ATSARGIAI
Jei jûsø automobilyje yra padangø slëgio stebëjimo sistema,
nenaudokite jokiø padangø hermetikø. Skystas hermetikas gali
paþeisti padangø slëgio jutiklius.
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JEI NULEIDO PADANGÀ
F070101APB

Kaip naudotis domkratu

Domkratas skirtas tik nuleistos
padangos pakeitimui.
Kad
domkratas
vaþiuojant
nebarðkëtø, reikia já tinkamai sudëti
ir laikyti.
Perskaitykite naudojimosi domkratu
instrukcijà, kad nesusiþeistumëte.
OPB069015
F070100AFD

Domkratas ir árankiai
Atsarginë padanga, domkratas,
domkrato rankena, verþliaraktis
laikomi bagaþo skyriuje.
Pakelkite bagaþo skyriaus dugno
dangtá ir iðimkite domkratà. (jei yra)
(1) Domkrato rankena
(2) Domkratas
(3) Verþliaraktis
(4) Veržliaraktis
(5) Atsuktuvas
(6) Vilkimo kablys
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ÁSPËJIMAS - Padangø
keitimas
• Neremontuokite automobilio,
stovinèio ant vaþiavimo juostos kelyje.
• Jei reikia pakeisti padangà,
visuomet patraukite automobilá nuo kelio á ðalikelæ.
Domkratà statykite ant kieto
pagrindo. Jei nerandate tvirtos lygios vietos ðalikelëje,
kvieskitës á pagalbà automobiliø buksyravimo tarnybà.
• Domkratà remkite jam skirtose vietose automobilio
priekyje ir gale; neremkite
domkrato á buferá ar kità automobilio dalá.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)

• Automobilis gali nuslysti nuo
domkrato ir sunkiai ar mirtinai
suþaloti. Negalima lásti po
automobiliu,
pakeltu
ant
domkrato; naudokite atraminius stovus.
• Neuþvedinëkite variklio, kai
automobilis pakeltas ant
domkrato.
• Ant domkrato pakeltame automobilyje negali bûti keleiviø.
• Patraukite vaikus toliau nuo
kelio ir nuo automobilio,
pakelto ant domkrato.

OPB069016

OED066033

F070200AFD

F070300APB

Atsarginës padangos nuëmimas
ir laikymas
Sukite rato tvirtinimo sparnuotàjá
varþtà prieð laikrodþio rodyklæ.
Ádëkite atsarginæ padangà tokia
paèia tvarka kaip ir iðëmëte.
Kad vaþiuojant atsarginë padanga ir
árankiai nebarðkëtø, tinkamai juos
sudëkite ir laikykite.

Padangø keitimas
1. Pastatykite automobilá lygioje
vietoje ir iki galo ájunkite stovëjimo
stabdá.
2. Mechaninës transmisijos pavarø
svirtá á junkite á R (atbulinës eigos)
padëtá, o automatinës transmisijos - á P (stovëjimo) padëtá.
3. Ájunkite avarinius þibintus.

6 13
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ÁSPËJIMAS - Padangø

OPB062017

4. Ið bagaþo skyriaus iðimkite
verþliaraktá, domkratà, domkrato
rankenà ir atsarginæ padangà.
5. Uþblokuokite priekiná ir uþpakaliná
ratà prieðingoje pusëje nuo
domkrato.

6 14

keitimas
• Kad keièiant padangà automobilis nejudëtø, iki galo
ájunkite stovëjimo stabdá ir
visuomet uþblokuokite ant
kitos aðies prieðingoje pusëje
esantá ratà.
• Rekomenduojame po ant
domkrato pakelto automobilio
ratais
pakiðti
atraminius
blokelius ir nepalikti þmoniø
automobilyje.

OPB069018

6. Paeiliui prieð laikrodþio rodyklæ
atsukite rato tvirtinimo verþles, bet
nenuimkite jø, kol padanga
nepakils virð þemës.
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OPB062019

OPB069020

7. Áremkite domkratà á jam skirtà
vietà priekyje arba gale kuo arèiau
keièiamos padangos. Domkratà
kiðkite á jam skirtà vietà po rëmu.
Domkrato pakiðimui prie rëmo
privirintos plokðtelës su dviem
àselëm ir iðkilusiu taðku, kuris turi
sutapti su domkratu.

8. Ákiðkite domkrato rankenà á
domkratà ir, sukdami jà prieð
laikrodþio rodyklæ, kelkite automobilá tol, kol padanga nebelies
þemës. Tai turëtø bûti apie 30 mm.
Prieð nuimdami rato varþtø
verþles patikrinkite, ar automobilis
tvirtai stovi ir nëra tikimybës, kad
jis pajudës ar nuslys.

9. Atlaisvinkite rato verþles ir atsukite
jas ranka. Nutraukite ratà nuo
varþtø ir paguldykite ant ðono,
kad nenuriedëtø. Paimkite atsarginá ratà, atitaikykite jo skyles
pagal varþtø vietà ir uþmaukite ant
jø ratà. Jei nepavyksta, ðiek tiek
pakreipkite ratà ir virðutinæ rato
skylæ atitaikykite pagal virðutiná
varþtà. Tuomet pajudinkite ratà
pirmyn ir atgal, kol varþtai álys á
visas skyles.

ÁSPËJIMAS - Domkrato
vieta
Kad nesusiþeistumëte, naudokite tik to automobilio domkratà.
Já áremkite á domkratui numatytà
vietà, o ne á kurià nors kità automobilio dalá.
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ÁSPËJIMAS
Ratø ir ratø gaubtø kraðtai gali
bûti aðtrûs. Elkitës su jais atsargiai, kad nesusiþeistumëte.
Prieð uþdëdami ratà patikrinkite, ar ant stebulës ir rato nëra
purvo, smalos, þvyro ir pan., kas
trukdytø gerai uþmauti ratà ant
stebulës.
Jei yra minëtø paðaliniø medþiagø, nuvalykite jas. Jei rato ir stebulës pavirðiai blogai lieèiasi,
rato verþlës gali atsilaisvinti, ir
ratas nukris. Nukritus ratui,
nesuvaldysite automobilio ir
galite sunkiai ar mirtinai
susiþaloti.
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10. Laikykite ratà ant varþtø, ant jø
uþdëkite rato verþles ir priverþkite jas ranka. Pajudinkite ratà
patikrindami, ar jis tvirtai laikosi,
ir kiek galëdami stipriau prisukite
verþles ranka.
11. Nuleiskite automobilá ant þemës,
sukdami domkrato rankenà
prieð laikrodþio rodyklæ.
OPB069021

Tuomet uþdëkite verþliaraktá kaip
parodyta pieðinëlyje ir priverþkite
verþles. Patikrinkite ar rakto galvutë
pilnai apgaubia verþlæ. Nespauskite
verþliarakèio koja ir nemaukite
vamzdþio ant jo rankenos.
Gerai priverþkite kiekvienà verþlæ
paveikslëlyje parodytø skaièiø eilës
tvarka. Dar kartà patikrinkite kiekvienà verþlæ, ar jos gerai prisuktos.
Pakeitæ ratus kuo skubiau kreipkitës
á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, kad jie
priverþtø verþles pagal reikiamà
sukimo momentà.
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Rato verþliø sukimo momentas:
Plieniniai ratai ir aliuminio lydinio
ratai:
9~11 kg/m
Jei turite padangø slëgio matuoklá,
atsukite
ventilio
dangtelá
ir
patikrinkite oro slëgá padangose. Jei
slëgis þemesnis uþ rekomenduojamà, lëtai vaþiuokite á artimiausià
servisà ir pripûskite jas iki reikiamo
slëgio. Jei slëgis per aukðtas,
nuleiskite orà kol pasieksite reikiamà
slëgá. Patikrinæ slëgá ir pripûtæ oro,
nepamirðkite uþsukti ventilio dangtelio. Neuþsukus ventilio, oras gali
iðeiti ið padangos. Pametæ ventilio
dangtelá kuo skubiau ásigykite kità ir
já uþdëkite.
Pakeitæ ratà, padëkite nuleistà
padangà, domkratà ir kitus árankius á
jiems skirtà vietà.

ATSARGIAI
Jûsø automobilio ratø varþtø ir
verþliø sriegiai yra metriniai.
Uþdëdami ratà, naudokite tas
paèias verþles, kurias atsukote
nuimdami ratà. Jei verþles keièiate kitomis, jos turi bûti tokio
paties sriegio ir briaunos formos. Jei ne metrinio sriegio
verþlæ suksite ant metrinio varþto arba atvirkðèiai, ratas nesilaikys tvirtai ant stebulës ir sugadins varþtà.
Nepamirðkite, kad daugumos
verþliø sriegiai yra ne metriniai.
Naudodami ne firmines verþles
ar ratus, patikrinkite sriegá. Jei
abejojate, pasitarkite su ágaliotuoju HYUNDAI atstovu.

ÁSPËJIMAS - Rato
tvirtinimo
varþtai
Jei varþtai paþeisti, jie gerai
nelaikys rato. Ratas gali nukristi
ir ávykti rimta avarija.
Kad automobiliui vaþiuojant domkratas, domkrato rankena, verþliaraktis
ir atsarginë padanga nebarðkëtø, tinkamai juos sudëkite ir laikykite.

ÁSPËJIMAS - Netinkamas
atsarginës padangos oro
slëgis
Uþdëjæ atsarginæ padangà, kuo
skubiau patikrinkite oro slëgá
joje. Jei reikia, pripûskite iki
reikiamo slëgio. Skaitykite 8
dalies skyriø “Padangos ir ratai”.
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F070301AUN

Svarbu - naudokite kompaktinæ
atsarginæ padangà (jei yra)

Jûsø automobilyje yra kompaktinë
atsarginë padanga. Kompaktinë
atsarginë padanga uþima maþiau
vietos nei áprasto dydþio padanga. Ji
maþesnë uþ áprasto dydþio padangà
ir gali bûti naudojama tik laikinai.

ATSARGIAI
• Jei uþdëta kompaktinë atsarginë padanga, vaþiuokite labai
atsargiai. Kompaktinæ atsarginæ padangà esant pirmai galimybei reikia pakeisti normalia
padanga su ratlankiu.
• Nerekomenduojama vaþiuoti
su daugiau nei viena kompaktine padanga.
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ÁSPËJIMAS
Kompaktinë atsarginë padanga
skirta tik nenumatytiems atvejams. Su kompaktine atsargine
padanga nevaþiuokite didesniu
nei 80 km/val. greièiu. Kuo skubiau suremontuokite ir uþdëkite
atgal originalià padangà, kad
nebûtø paþeista atsarginë ir
nepatirtumëte sunkiø ar mirtinø
suþalojimø.
Kompaktinæ atsarginæ padangà
reikia pripûsti iki 420 kPa (60 psi).

PASTABA
Uždėjć atsarginć padangą, patikrinkite slėgį joje. Jei reikia, pripūskite
iki nurodyto slėgio.

Naudodami kompaktinæ atsarginæ
padangà, imkitës ðiø atsargumo
priemoniø:
• Jokiomis aplinkybëmis nevirðykite
80 km/val. greièio; vaþiuodami
didesniu greièiu galite sugadinti
padangà.
• Vaþiuokite kelio sàlygas atitinkanèiu saugiu greièiu, kad iðvengtumëte visø kliûèiø. Bet kokia kelio
kliûtis, tokia kaip kelio duobë ar
didelis grumstas gali paþeisti kompaktinæ atsarginæ padangà.
• Jei ilgai vaþinësite su ta padanga,
ji gali sugesti, nesuvaldysite automobilio ir galite susiþaloti.
• Nevirðykite didþiausios leistinos
apkrovos, nurodytos ant kompaktinës atsarginës padangos ðono.
• Nevaþiuokite per kliûtis. Kompaktinës atsarginës padangos skersmuo maþesnis uþ áprastinës
padangos skersmená, tad proðvaisa sumaþëja apie 25 mm, ir dël
to automobilis gali bûti apgadintas.
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• Neplaukite automobilio su uþdëta
kompaktine atsargine padanga
automatinëje plovykloje.
• Nedëkite ratø grandiniø ant kompaktinës atsarginës padangos.
Kadangi padanga yra maþesnë,
grandinës gali netikti. Jos gali
apgadinti automobilá arba galite
pamesti grandinæ.
• Jei reikës vaþiuoti per sniegà ar
ledà, kompaktinës atsarginës
padangos negalima dëti ant priekinës aðies ratø.
• Kompaktinë atsarginë padanga
skirta jûsø automobiliui ir kitiems
automobiliams ji netiks.
• Kompaktinës atsarginës padangos protektoriaus tarnavimo laikas
trumpesnis nei áprastinës padangos. Reguliariai apþiûrëkite savo
kompaktinæ atsarginæ padangà, o
susidëvëjusià pakeiskite to paties
dydþio ir konstrukcijos padanga,
montuojama ant tokio paties rato.

• Kompaktinës atsarginës padangos negalima naudoti ant kitø ratø,
o standartiniø padangø, þiemos
padangø, ratlankiø negalima dëti
ant
kompaktinës
atsarginës
padangos rato. Jei to nepaisysite,
galite sugadinti minëtas ar kitas
automobilio dalis.
• Vienu metu nenaudokite daugiau
nei vienos kompaktinës atsarginës
padangos.
• Netempkite priekabos, jei vaþiuojate su kompaktine atsargine
padanga.
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JEI JUMS NULEIDO PADANGÀ (SU PADANGØ REMONTO RINKINIU)
F120100APB

OPB069026

OPB069023
F120000AUN

Prieð naudodami padangø remonto
rinkiná, perskaitykite jo instrukcijà.
(1) Padangø remonto rinkinys
(2) Hermetiko buteliukas
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Áþanga
Jei nuleido padangà, su padangø
remonto rinkiniu galësite judëti toliau
Su kompresoriumi ir hermetiku galima sëkmingai sutvarkyti daugumà
keleiviniø automobiliø padangø,
pradurtø vinimis ar panaðiais daiktais, ir pripûsti padangà. Ásitikinæ,
kad padanga sandari, su tokia
padanga galite atsargiai ne didesniu
kaip 80 km/val. greièiu nuvaþiuoti
apie 200 km iki artimiausiø remonto
dirbtuviø, kuriose pasikeisite padangà.
Kai kuriø padangø, kuriose skylës
didesnës arba yra ðone, gali
nepavykti visiðkai uþsandarinti.
Nukritæs oro slëgis padangoje gali
neigiamai atsiliepti automobilio
valdymui. Staigiai nesukiokite vairo
ir nemanevruokite, ypaè jei automobilis prikrautas arba tempiate priekabà. Su padangø remonto rinkiniu
nesutvarkysite padangos iki galo, o
já naudoti galima tik vienai padangai.

Ðioje instrukcijoje nuosekliai apraðyti
visi laikino padangos uþsandarinimo
þingsniai.
Perskaitykite
skyriø
“Saugus padangø remonto rinkinio
naudojimas”.

ÁSPËJIMAS
Nenaudokite padangø remonto
rinkinio, jei padanga labai sugadinta dël vaþiavimo su nuleista
padanga arba joje per maþas
oro slëgis. Su padangø remonto
rinkiniu galima sutvarkyti tik
protektoriaus srityje paþeistà
padangà. Jei padanga paþeista
ðone, jà remontuoti nesaugu.
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F120200AUN

Kà daryti su pradurta padanga
Pradurta padanga remontuojama
dviem etapais. Pirmame etape hermetikas su oru ápuèiamas á padangà
ir automobiliu pavaþiuojama apie 3
km, kad hermetiko ir oro miðinys
tolygiai pasiskirstytø padangoje.
Antrame etape patikrinamas oro
slëgis padangoje ir, jei reikia,
pripuèiama daugiau oro. Su tokia
padanga galite atsargiai ne didesniu
kaip 80 km/val. greièiu nuvaþiuoti
apie 200 km iki artimiausio automobiliø ar padangø pardavëjo, kur
pasikeisite padangà. Pasakykite
kitiems automobilá vairuojantiems
asmenims, kad panaudojote padangø remonto rinkiná ir áspëkite juos
apie automobilio vairavimà.

OUN066100L
F120201APB

Pirmas etapas: Pripûskite hermetiko
su oru á padangà

OUN066101L

2. Iðimkite þarnelæ (2) ir elektros
laidà (3) ið padangø remonto
rinkinio.

1. Atidarykite dangtelá, nuimkite lipdukà nuo padangø remonto rinkinio ir padëkite já automobilio viduje vairuotojui gerai matomoje
vietoje.
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OUN066102L

OUN066103L

3. Atsukite buteliuko dangtelio laikiklá (4) ir hermetiko dangtelá (5).

4. Sukite buteliukà pagal laikrodþio
rodyklæ ant buteliuko movos (6)
kol tvirtai já prisuksite.

ATSARGIAI
Sukant hermetiko buteliukà ant
buteliuko movos prasiplëð buteliuko sandarinimo dangtelis.
Neatsukinëkite buteliuko nuo
movos, nes hermetikas iðbëgs.
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5. Atsukite paþeistos padangos ventilio dangtelá.
6. Prisukite padangø remonto rinkinio þarnelæ (7) ant ventilio.
7. On/Off jungiklis (8) turi bûti “O”
padëtyje.
8. Ákiðkite elektros laido kiðtukà á
cigaretës pridegimo lizdà (12
voltø). Nenaudokite kitø automobilyje esanèiø elektros lizdø.
9. Uþveskite automobilio variklá. (Tik
jei automobilis lauke!)

ÁSPËJIMAS
Jei variklis dirba blogai vëdinamoje ar nevëdinamoje vietoje
(pastate), galima apsinuodyti
anglies viendeginiu.
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ATSARGIAI
Pûsdami padangà nestovëkite
arti paþeistos padangos. Stebëkite padangos ðonà, ar neatsiranda iðkilimø ar kitokiø deformacijø. Jei pastebite deformacijà, nebepûskite padangos ir
iðleiskite orà pro slëgio nuleidimo ventilá (10).
OUN066103L

10. Ájunkite On/Off jungiklá (8) á “I”
padëtá.
Atkreipkite dëmesá: Puèiant hermetikà per padangos ventilá, slëgio matuoklis gali rodyti net 4-6
barus (60-90 psi), bet po 30
sekundþiø slëgis nukris.

11. Pripûskite oro á padangà iki 1,8
barø (26 psi), o per 7 minutes iki
3,5 barø (51 psi). Trumpam
iðjunkite kompresoriø paspaudæ
jungiklá á “O” padëtá, kad galëtumëte paþiûrëti, koks yra slëgis
padangoje.

ATSARGIAI
Jei per 7 minutes slëgis padangoje nepakils iki 1,8 baro (26
psi), padanga per daug paþeista
ir su ja negalima toliau vaþiuoti.
Kvieskite techninæ pagalbà.
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12. Jei oro slëgis padangoje yra 1,8
barø (26 psi), paspauskite
On/Off jungiklá á “O” padëtá ir
greitai atsukite kompresoriaus
þarnelæ nuo padangos. Iðtraukite
laidà ið cigaretës pridegimo
lizdo. Neatsukite buteliuko.
Padëkite padangø remonto rinkiná, buteliuko dangtelá ir
buteliuko dangtelio laikiklá á automobilá lengvai pasiekiamoje
vietoje, nes jo vël reikës slëgiui
padangoje patikrinti.
13. Atsargiai pavaþiuokite pirmyn
apie 3 km, kad hermetikas
uþsandarintø padangà. Nevaþiuokite didesniu nei 80 km/val.
greièiu. Jei vaþiuodami jausite
keistà vibravimà, trukdþius ar
girdësite triukðmà, sumaþinkite
greitá ir atsargiai vaþiuokite á
saugià vietà ðalikelëje. Kvieskite
techninæ pagalbà ar buksyravimo paslaugø tiekëjà.
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ATSARGIAI
Jei slëgis padangoje maþesnis
nei 1,3 baro (19 psi), toliau
vaþiuoti negalima. Kvieskite
techninæ pagalbà.

OUN066103L
F120202APB

2 etapas: Patikrinkite slëgá padangoje

14. Pavaþiavæ 3 km sustokite ir
patikrinkite slëgá pradurtoje
padangoje:
a) Kompresoriaus On/Off jungiklis
(8) turi bûti “O” padëtyje.
b) Prisukite þarnelæ (7) ant pradurtos padangos ventilio.
c) Ákiðkite elektros laido kiðtukà á
cigaretës pridegimo lizdà (12
voltø).
d) Patikrinkite oro slëgá padangoje
su padangø remonto rinkinio
slëgio matuokliu.
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17. Neatsukite buteliuko. Padëkite
padangø remonto rinkiná á automobilá.

ÁSPËJIMAS

OUN066103L

15. Jei slëgis 1,3 barø (19 psi) ar
didesnis, perjunkite On/Off
jungiklá á “I” padëtá ir pûskite iki
rekomenduojamo slëgio (skaitykite 8 dalies skyriuje “Padangos ir ratai”). Jei slëgis per aukðtas, iðleiskite já pro slëgio nuleidimo ventilá (10).
16. Iðjunkite kompresoriø paspaudæ
jungiklá á “O” padëtá. Atsukite þarnelæ nuo ventilio ir iðtraukite
elektros laidà ið lizdo.

Panaudojus hermetikà padangos remontui, galima vaþiuoti
ne didesniu kaip 80 km/val.
greièiu ne daugiau kaip 200 km.
Remontuotà padangà reikia kuo
skubiau pakeisti. Jei vaþiuodami jausite keistà vibravimà,
trukdþius ar girdësite triukðmà,
sumaþinkite greitá ir atsargiai
vaþiuokite á saugià vietà
ðalikelëje. Kvieskite techninæ
pagalbà.

18. Vaþiuokite iki artimiausio automobiliø ar padangø pardavëjo ir
pasikeiskite padangà.

ÁSPËJIMAS
Jei automobiliu nevaþinëjama
ilgesná laikà, prieð vaþiuojant
reikia patikrinti oro slëgá padangose.
19. Sudëkite þarnelæ, hermetikà ir
jungiamàsias dalis á padangø
remonto rinkinio dëþutæ. Perskaitykite paskutiná ðios instrukcijos
puslapá. Keisdami paþeistà
padangà, informuokite mechanikà, kad nuimamoje padangoje
yra hermetikas.
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9. Parjunkite On/Off jungiklá (8) á “I”
padëtá ir pripûskite padangà iki
rekomenduojamo slëgio.
10. Iðjunkite padangø remonto rinkinio kompresoriø ir vël patikrinkite slëgá padangoje.
11. Pripûtæ padangà atsukite þarnelæ, iðtraukite elektros laidà ir
padëkite padangø remonto rinkiná á vietà.
OUN066101L
F120203APA

3 etapas: Kaip tikrinti oro slëgá
padangoje

1. Atidarykite padangø remonto rinkinio dangtelá.
2. Iðimkite þarnelæ (2) ir elektros
laidà (3).
3. Atsukite paþeistos padangos ventilio dangtelá.
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OUN066103L

4. Gerai uþsukite þarnelæ (7) ant
padangos ventilio.
5. Matuokite slëgá padangoje. Jei já
reikia pakelti, pereikite prie 6
þingsnio.
6. On/Off jungiklis (8) ituri bûti “O”
padëtyje.
7. Ákiðkite elektros laido kiðtukà á
cigaretës pridegimo lizdà (12
voltø).
8. Uþveskite variklá (tik kai automobilis lauke).
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F120300ASA

Padangø remonto rinkinio
saugaus naudojimo patarimai
• Pastatykite automobilá kelkraðtyje
atokiau nuo judanèio transporto,
kad galëtumëte dirbti su padangø
remonto rinkiniu. Pastatykite
trikampá þenklà gerai matomoje
vietoje, kad áspëtumëte pravaþiuojanèiø automobiliø vairuotojus.
• Ásitikinkite, kad automobilis nejudës. Net stovëdami lygioje vietoje,
visuomet ájunkite stovëjimo stabdá.
• Padangø remonto rinkiná naudokite tik keleiviniø automobiliø
padangø sandarinimui. Nenaudokite jo motociklø, dviraèiø ar
kitokioms padangoms.
• Neiðtraukite padangà pradûrusiø
daiktø - viniø ar varþtø.

• Prieð naudodami padangø remonto rinkiná, perskaitykite atsargumo
patarimus ant hermetiko buteliuko!
• Jei automobilis stovi lauke, palikite
variklá dirbti. Jei variklis nebus
uþvestas,
kompresorius
gali
iðeikvoti akumuliatoriø.
• Nepalikite naudojamo padangø
remonto rinkinio be prieþiûros.
• Nenaudokite kompresoriaus be
pertraukos ilgiau nei 10 minuèiø,
nes jis gali perkaisti.
• Nenaudokite padangø remonto
rinkinio, jei aplinkos temperatûra
þemesnë nei -30°C.
• Nenaudokite hermetiko pasibaigus jo galiojimo laikui, nurodytam
ant buteliuko etiketës.
• Saugokite nuo vaikø.

ATSARGIAI
Nenaudokite padangø remonto
rinkinio, jei vaþiuojant su per
þemu slëgiu padangoje ji buvo
stipriai paþeista (pvz. iðsipûtus,
ápjauta, sutrûkusi ir pan.)
Sandarinkite tik tas vietas, kurios
yra padangos protektoriaus srityje. Jei padanga paþeista ðone,
jà remontuoti nesaugu.
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F120400APB

B modelis

Techniniai duomenys

Sistemos átampa
DC 12 V

A modelis

Sistemos átampa
DC 12 V
Darbinë átampa:
DC 10 - 15 V
Srovës stipris:
Daugiausiai 10 A
Galima naudoti tokioje temperatûroje:
-30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)
Didþiausias darbinis slëgis:
6 barai (87 psi)
Dydis:
Kompresorius :168,6 x 149 x 61,5 mm
(6,6 x 5,8 x 2,4 colio)
Hermetiko buteliukas: 139,3 x 68 ¸ mm
(5,4 x 3,4 ¸ colio)
Kompresoriaus svoris:
0,95 kg (2,1 svarø)
Hermetiko tûris:
300 ml (18,3 kubiniø coliø)
6 28

Darbinë átampa:
DC 9 - 15 V
Srovës stipris:
Daugiausiai 10 A
Galima naudoti tokioje temperatûroje:
-40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F)
Didþiausias darbinis slëgis:
7~8 barø (101~116 psi)
Dydis:
Kompresorius :170 x 150 x 65 mm
(6,7 x 5,9 x 2,6 colio)
Hermetiko buteliukas: 142 x 68 ¸ mm
(5,6 x 2,8 ¸ colio)
Kompresoriaus svoris:
0,84 kg (1,9 svarø)
Hermetiko tûris:
300 ml (18,3 kubiniø coliø)

Hermetikà ir atsargines dalis galima
gauti ir jas pakeisti pas automobiliø
ar padangø pardavëjus. Tuðèià
hermetiko
buteliukà
iðmeskite
namuose.
Skystus
hermetiko
likuèius turi utilizuoti automobiliø ar
padangø pardavëjas, laikydamasis
atliekø tvarkymo reikalavimø.
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BUKSYRAVIMAS

Buksyravimo veþimëlis

Automobilá galima buksyruoti uþpakaliniais ratais ant þemës (be buksyravimo
veþimëlio ratams), pakëlus priekinius
ratus nuo þemës.
Jei paþeisti varantieji ratai ar pakabos
dalys arba jei automobilis velkamas
priekiniais ratais ant þemës, priekinius
ratus uþkelkite ant buksyravimo
veþimëlio.
Jei automobilá buksyruoja profesionalûs
ðiø paslaugø tiekëjai ir nenaudojamas
buksyravimo veþimëlis, reikia pakelti
automobilio priekinæ, o ne uþpakalinæ
dalá.

OPA067016

OPA067015
F080100APA

Buksyravimo paslauga
Jei jûsø automobilá reikia buksyruoti,
rekomenduojame, kad tai atliktø ágaliotasis HYUNDAI atstovas arba profesionalûs ðiø paslaugø tiekëjai. Automobilá
reikia tinkamai pakelti ir buksyruoti, kad
jis nebûtø sugadintas. Rekomenduojame naudoti buksyravimo veþimëlá
ratams arba veþti automobilá ant platformos.
Priekabos tempimo nurodymai pateikiami 5 dalyje “Priekabos tempimas”.

OPA067017

ATSARGIAI
• Nevilkite atgal atsukto automobilio, kai jo priekiniai ratai stovi
ant þemës, nes galite sugadinti
automobilá.
• Nevilkite stropais prikabinto automobilio. Naudokite buksyravimo
veþimëlius arba veþkite automobilá ant platformos.
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Kai automobilis velkamas nenumatytais
atvejais be buksyravimo veþimëlio:
1. Pasukite uþdegimo jungiklá á ACC
padëtá.
2. Ájunkite pavarø perjungimo svirtá á N
(neutralià) padëtá.
3. Iðjunkite stovëjimo stabdá.

ATSARGIAI
Jei pavarø svirtis nebus ájungta á N
(neutralià) padëtá, galima paþeisti
transmisijos sistemà.

OPB062022
F080200APA

Nuimamas buksyravimo kablys
(priekyje) (jei yra)
1. Atidarykite pakeliamas galines duris ir
ið árankiø krepðio iðimkite buksyravimo kablá.
2. Nuimkite skylës dangtelá, paspaudæ
apatinæ dangtelio dalá ant priekinio
buferio.
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OPB062024

3. Ákiðkite á skylæ buksyravimo kablá ir
sukite já pagal laikrodþio rodyklæ, kol
jis tvirtai laikysis.
4. Nuimkite nebenaudojamà kablá ir
uþdenkite skylæ dangteliu.
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Priekyje (jei yra)

OPB062024
Gale

OPB062025
F080300APB

Buksyravimas nenumatytu atveju
Jei automobilá reikia buksyruoti,
rekomenduojame, kad tà darytø
ágaliotasis HYUNDAI atstovas ar profesionalus buksyravimo paslaugø
tiekëjas.

Jei nenumatytu atveju tokia paslauga
neprieinama, jûsø automobilá galima
laikinai buksyruoti uþ lyno ar grandinës,
pritvirtintos prie buksyravimo kablio
automobilio priekyje (arba gale).
Automobilá buksyruokite ypaè atsargiai.
Vairuotojas turi bûti automobilyje ir já
vairuoti bei valdyti stabdþius.
Taip galima buksyruoti tik nedidelá atstumà nedideliu greièiu asfaltuotais
keliais. Ratai, aðys, jëgos agregatas,
vairas ir stabdþiai turi gerai veikti.
• Nenaudokite buksyravimo kablio automobiliui iðtempti ið purvo, smëlio ar
kitokiomis sàlygomis, kai automobilis
negali iðvaþiuoti pats.
• Nebuksyruokite automobilio, jeigu jis
sunkesnis uþ tempiantá automobilá.
• Abiejø automobiliø vairuotojai turi nuolat palaikyti ryðá.

ATSARGIAI
• Pririðkite tempimo juostà prie
tempimo kablio.
• Tempimo juostà tvirtindami ne
prie tempimo kablio, o prie kitø
automobilio daliø galite paþeisti
këbulà.
• Naudokite tik specialiai automobiliø tempimui skirtà lynà ar
grandinæ. Gerai pritvirtinkite lynà
ar grandinæ prie tempimo kablio.
• Prieð buksyruodami automobilá patikrinkite, ar nepaþeistas ir nesulûþæs
kablys.
• Gerai pritvirtinkite buksyravimo lynà ar
grandinæ prie kablio.
• Netampykite kablio. Traukite já tolygia
jëga.
• Netraukite kablio á ðonà ar á virðø, kad
nesugadintumëte. Visuomet traukite
tiesiai á prieká.

6 31

PB eng 6_lit_PB eng 6_lit.qxd 7.11.2012 21:40 Page 32

Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje

F080301AUN

ÁSPËJIMAS
Automobilá vilkite labai atsargiai.
• Nepradëkite vaþiuoti staigiai,
venkite manevravimo, nuo kurio
tempimo kablys, lynas ar grandinë gali patirti didelius átempius.
Kablys ir tempimo lynas ar
grandinë gali trûkti ir sunkiai
suþeisti ar suþaloti.
• Jei sugedusio automobilio neina
pajudinti, netempkite jo per jëgà.
Susisiekite
su
ágaliotuoju
HYUNDAI atstovu arba kvieskitës
techninæ pagalbà.
• Buksyruokite automobilá taip, kad
jis, kiek ámanoma, vaþiuotø tiesiai.
• Laikykitës atokiai nuo tempiamo
automobilio.

6 32

OPA067014

• Naudokite trumpesnæ nei 5 m
buksyravimo juostà. Juostos viduryje
pririðkite balto ar raudono audeklo
juostelæ (apie 30 cm ploèio), kad geriau matytumëte juostà.
• Vaþiuokite atsargiai, kad buksyravimo
juosta neatsilaisvintø.

Atsargumo priemonës buksyruojant
• Pasukite uþdegimo jungiklá á ACC
padëtá, kad vairas neuþsiblokuotø.
• Ájunkite pavarø svirtá á N (neutralià)
padëtá.
• Iðjunkite stovëjimo stabdá.
• Stabdþiø pedalà spauskite stipriau nei
áprastai, nes stabdþiai veiks silpniau.
• Vairui pasukti reikës daugiau jëgos,
nes vairo stiprintuvas neveiks.
• Jei vaþiuojate ilga nuokalne, stabdþiai
gali perkaisti ir blogai stabdyti. Daþnai
sustokite ir leiskite stabdþiams atvësti.
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Kaip elgtis sudėtingoje situacijoje

ATSARGIAI - Automatinë
transmisija
• Jei automobilis tempiamas visais
keturiais ratais ant þemës, já galima tempti tik uþ priekinës dalies.
Patikrinkite ar pavara ájungta á
neutralià padëtá. Netempkite automobilio didesniu nei 40 km/val.
greièiu ir ne daugiau kaip 25 km.
Uþdegimo jungiklá pasukite á ACC
padëtá, kad neuþsirakintø vairas.
Tempiamame automobilyje turi
bûti vairuotojas ir valdyti vairà bei
stabdþius.
• Prieð buksyruodami automobilá
patikrinkite automatinës transmisijos skysèio lygá. Jei skysèio
lygis þemiau “HOT” þymos ant
lygio matuoklio, ápilkite skysèio.
Jei neturite skysèio papildymui,
reikia
naudoti
buksyravimo
veþimëlá.
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Techninė priežiūra
VARIKLIO SKYRIUS
 Benzininis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio talpykla
2. Variklio alyvos ápylimo angos dangtelis
3. Stabdþiø/sankabos skysèio talpykla
4. Oro filtras
5. Saugikliø dëþutë
6. Teigiamas akumuliatoriaus polius
7. Neigiamas akumuliatoriaus polius
8. Priekinio stiklo plovimo skysèio bakelis
9. Radiatoriaus dangtelis
10. Variklio alyvos lygio matuoklis
11. Automatinës transmisijos skysèio
matuoklis*
* : jei yra

 Faktinë automobilio variklio ertmë gali skirtis nuo parodytosios paveikslëlyje
OPB009003
G010000AFD
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Techninė priežiūra

 Dyzelinis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio talpykla
2. Variklio alyvos ápylimo angos dangtelis
3. Stabdþiø/sankabos skysèio talpykla
4. Oro filtras
5. Saugikliø dëþutë
6. Teigiamas akumuliatoriaus polius
7. Neigiamas akumuliatoriaus polius
8. Priekinio stiklo plovimo skysèio bakelis
9. Radiatoriaus dangtelis
10. Variklio alyvos lygio matuoklis
11. Degalø filtras

 Faktinë automobilio variklio ertmë gali skirtis nuo parodytosios paveikslëlyje
OPB079001
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Techninė priežiūra
TECHNINË PRIEÞIÛRA
G020000APB

G020100AEN

Tikrindami ir priþiûrëdami automobilá,
bûkite itin atsargûs, kad nesuþeistumëte
ar nesugadintumëte automobilio.
Jeigu nesate ásitikinæ, kad galësite tinkamai patikrinti ir priþiûrëti automobilio,
mes primygtinai rekomenduojame automobilio prieþiûros darbus patikëti ágaliotajam HYUNDAI atstovui.
Èia jûsø automobilá apþiûrës gamintojo
paruoðti specialistai, bus naudojamos
originalios HYUNDAI detalës. Ágaliotasis
HYUNDAI atstovas suteiks kvalifikuotø
specialistø patarimus ir kokybiðkà aptarnavimà.
Dël netinkamos, nepakankamos ar
nekokybiðkos prieþiûros automobilis gali
sugesti, sukelti avarijà ar suþaloti.

Savininko pareigos

7 4

PASTABA
Techninė priežiūra ir atliktų darbų
įrašų saugojimas yra savininko pareiga.
Jûs turite saugoti dokumentus, patvirtinanèius, kad automobilio prieþiûros darbai buvo atlikti laikantis visø reikalavimø.
Ðios informacijos jums reikës, kad galëtumëte árodyti, jog jûsø automobilis buvo
techniðkai priþiûrimas pagal garantijos
reikalavimus.
Iðsami informacija apie garantijà nurodyta
techninës prieþiûros pase.

Dël netinkamos techninës prieþiûros
arba neprieþiûros reikalingam remontui
garantija netaikoma.
Mes rekomenduojame, kad jûsø automobilá priþiûrëtø ir remontuotø ágaliotasis
HYUNDAI atstovas. Ágaliotasis HYUNDAI
atstovas dirba pagal HYUNDAI bendrovës aukðtos paslaugø kokybës standartus ir gauna visà techninæ pagalbà, kad
galëtø patenkinti visus jûsø poreikius.
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Techninė priežiūra

G020200APB

Atsargumo priemonës, kai
techninæ prieþiûrà atlieka
savininkas
Netinkama ar nepakankama techninë
prieþiûra gali sukelti problemø. Ðiame
skyriuje pateikiami nurodymai, kaip techniðkai priþiûrëti nesudëtingus elementus.
Kai jau minëjome, kai kuriuos darbus
gali atlikti tik ágaliotasis HYUNDAI atstovas, turintis specialius árankius.

PASTABA
Garantija gali negalioti, jei techninė
priežiūra garantiniu laikotarpiu bus
netinkama. Smulkesnę informaciją
rasite atskirame automobilio priežiūros
pase. Jei nežinote, kaip atlikti techninę
priežiūrą,
paveskite
ją
atlikti
įgaliotajam HYUNDAI atstovui.

ÁSPËJIMAS- Techninë
prieþiûra
• Automobilio techninës prieþiûros
darbai gali bûti pavojingi. Juos
atlikdami galite sunkiai susiþaloti.
Jei neturite þiniø ar patirties ar tinkamø árankiø, paveskite ðiuos
darbus ágaliotajam HYUNDAI
atstovui.
• Pavojinga dirbti atsidarius variklio dangtá, kai variklis veikia. Tai
dar pavojingiau, jei dirbate su
papuoðalais ar laisvais rûbais.
Juos gali átraukti judanèios variklio dalys ir jus suþaloti. Taigi, jei
reikia dirbti varikliui veikiant,
nusiimkite visus papuoðalus
(ypaè þiedus, apyrankes, laikrodþius, grandinëles) ir kaklaraiðèius, ðalikus ir panaðius
laisvus rûbus, jei kà nors darote
netoli variklio ar auðinimo ventiliatoriaus.

ÁSPËJIMAS - Dyzelinis
variklis
Netvarkykite ápurðkimo sistemos
varikliui dirbant arba nepraëjus 30
sekundþiø po variklio uþgesinimo.
Uþgesinus variklá, aukðto slëgio
siurblyje, magistralëje, purkðtukuose ir aukðto slëgio vamzdeliuose dar bûna aukðtas slëgis.
Purðkiamø degalø srovë gali sunkiai suþaloti. Þmonëms su ðirdies
stimuliatoriumi negalima bûti prie
variklio bloko ar variklio skyriaus
laidø arèiau kaip 30 cm kai variklis
veikia, nes aukðto slëgio sistemoje
sukuriami stiprûs magnetiniai
laukai.

7 5
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Techninė priežiūra
SAVININKO ATLIEKAMI PRIEÞIÛROS DARBAI
G030000AFD

Èia pateikiamas sàraðas elementø,
kuriuos nurodytu daþnumu turi patikrinti
savininkas arba ágaliotasis HYUNDAI
atstovas, kad automobilis vaþiuotø gerai
ir saugiai.
Jei pastebite, kad kas nors veikia ne taip,
kaip turëtø, kuo skubiau praneðkite apie
tai pardavëjui.
Paprastai garantija nedengia savininko
atliekamø prieþiûros darbø, tad jums
reikës sumokëti uþ darbà, detales ir
alyvà.

Savininko atliekamø prieþiûros
darbø grafikas
G030101AHM

Kai sustojote degalø:
• Patikrinkite alyvos lygá variklyje.
• Patikrinkite auðinimo skysèio lygá
bakelyje.
• Patikrinkite langø apiploviklio skysèio
lygá.
• Patikrinkite oro slëgá padangose.

ÁSPËJIMAS
Atsargiai tikrinkite variklio auðinimo skysèio lygá, jeigu variklis yra
karðtas. Nuo slëgio ákaitæs auðinimo skystis gali iðsiverþti. Karðtas
auðinimo skystis gali nudeginti ar
kaip kitaip suþeisti.
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G030102APB

Kai vairuojate automobilá:
• Atkreipkite dëmesá á pasikeitusá
iðmetamøjø dujø sistemos darbo
garsà ar pajutæ iðmetamøjø dujø
kvapà automobilyje.
• Patikrinkite, ar nevibruoja vairas.
Atkreipkite dëmesá, jei vairas sukasi
per sunkiai ar per lengvai arba
pasikeièia jo padëtis vaþiuojant tiesiai.
• Atkreipkite dëmesá, jei automobilis
lengvai krypsta arba “traukia” á vienà
ðonà vaþiuojant lygiu keliu.
• Sustodami klausykite, ar nesigirdi
keistø garsø, ar automobilio netraukia
á vienà ðonà, ar stabdþiø pedalas ne
per ilgai minamas, ar ne per sunkiai
spaudþiasi.
• Jei pajutote, kad transmisija veikia
kitaip, patikrinkite transmisijos skysèio
lygá.
• Patikrinkite, kaip veikia automatinës
pavarø dëþës P (stovëjimo) padëtis.
• Patikrinkite stovëjimo stabdá.
• Patikrinkite, ar neteka skysèiai ið jûsø
automobilio (normalu, jei vanduo
varva ið oro kondicionavimo sistemos,
jeigu ji dirba ar neseniai dirbo).
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Techninė priežiūra

G030103AHM

G030104AHM

G030105APB

Bent kartà per mënesá:
• Patikrinkite auðinimo skysèio lygá
bakelyje.
• Patikrinkite visø iðoriniø þibintø darbà,
tarp jø stabdymo þibintus, posûkiø ir
avarinius þibintus.
• Patikrinkite slëgá visose padangose,
kartu ir atsarginëje padangoje.

Bent dukart per metus
(t.y., kiekvienà pavasará ir rudená) :
• Patikrinkite radiatoriø, ðildytuvo ir oro
kondicionavimo sistemos þarneles, ar
jos nepaþeistos, ar neteka skysèiai.
• Patikrinkite, kaip veikia priekinio stiklo
apliejiklis ir valytuvai. Nuvalykite valytuvø ðluoteles ðvaria skepeta, suvilgyta langø plovimo skysèiu.
• Patikrinkite, kaip sureguliuotos priekiniø þibintø ðviesos.
• Patikrinkite duslintuvà, dujø iðmetimo
vamzdá, apsaugas ir apkabas.
• Patikrinkite, ar nesusidëvëjæ ir gerai
veikia saugos dirþai.
• Patikrinkite, ar nesusidëvëjusios
padangos ir gerai priverþtos ratø
verþlës.

Bent kartà per metus :
• Iðvalykite vandens nutekëjimo skyles
këbule ir duryse.
• Sutepkite durø vyrius ir spragtukus,
variklio dangèio vyrius.
• Sutepkite durø ir variklio dangèio spynas.
• Sutepkite durø sandarinimo gumas.
• Patikrinkite oro kodicionavimo sistemà.
• Patikrinkite ir sutepkite automatinës
transmisijos jungtis ir valdymo elementus.
• Nuvalykite akumuliatoriø ir gnybtus.
• Patikrinkite stabdþiø (ir sankabos)
skysèio lygá.

7 7
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Techninė priežiūra
TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS
G040000ATD

Jei automobilis eksploatuojamas áprastinëmis sàlygomis, vadovaukitës techninës
prieþiûros grafiku. Jei automobilis
eksploatuojamas toliau nurodytomis sàlygomis, vadovaukitës sunkiomis sàlygomis eksploatuojamo automobilio prieþiûros grafiku.
• Daþnai vaþiuojama trumpais atstumais.
• Vaþinëjama dulkëtomis sàlygomis
arba smëlëtomis vietovëmis.
• Intensyviai naudojami stabdþiai.
• Vaþinëjama kur daug druskos ar kitokiø koroziniø medþiagø.
• Vaþinëjama nelygiais ar purvinais
keliais.
• Vaþinëjama kalnuotose vietovëse.
• Variklis ilgai dirba tuðèiàja eiga arba
vaþinëjama maþu greièiu.
• Ilgai vaþinëjama ðalto ir(arba) labai
drëgno oro sàlygomis.
• Daugiau kaip 50% laiko vaþiuojama
mieste karðtu oru daugiau nei 32°C
(90°F).

7 8

Jei jûsø automobilis eksploatuojamas
minëtomis sàlygomis, já reikia tikrinti,
keisti dalis ar papildyti skysèius daþniau
nei pagal normalios techninës prieþiûros
grafikà. Praëjus lentelëje nurodytam
laikotarpiui ar nuvaþiavus nurodytà atstumà, ir toliau atlikite techninæ prieþiûrà
nurodytais intervalais.

PB eng 7_lit_PB eng 7_lit.qxd 7.11.2012 21:42 Page 9

Techninė priežiūra

G040500APB

NORMALUS TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (EUROPAI)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

16

I

I

I

I

I

I

I

I

Variklio alyva ir variklio alyvos filtras *

R

R

R

R

R

R

R

R

Oro filtras

I

R

I

R

I

R

I

R

TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS
Pavarø dirþeliai *1

Km×1000

2

Uþdegimo þvakës
Voþtuvo tarpas *4

R
1,4 L

R

R

R

Patikrinkite kas 80 000 km arba 48 mėnesius *3

I : Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*1 : Sureguliuokite generatoriø ir vairo stiprintuvà (ir vandens siurblio pavaros dirþelá) bei oro kondicionieriaus (jei yra) pavaros
dirþelá. Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite ar pakeiskite.
*2 : Patikrinkite variklio alyvos lygá ir sistemos sandarumà kas 500 km (350 myliø) arba prieð ilgà kelionæ.
*3 : Patogumo sumetimais galite tai atlikti anksèiau, kai atliekate kitø elementø techninæ prieþiûrà.
*4 : Patikrinkite, ar ið voþtuvø nesklinda triukðmas ir(arba) variklis nevibruoja ir, jei reikia, sureguliuokite. Ðá darbà turi atlikti
kvalifikuotas specialistas.
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Techninė priežiūra

NORMALUS TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (TÆSINYS) (EUROPAI)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI
TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
Mënesiai

12

24

36

48

60

72

84

96

Km×1000

20

40

60

80

100

120

140

160

Garø þarnelë ir degalø ápylimo angos dangtelis
Vakuuminë þarna
5

Degalø filtras *

Degalø padavimo sistema, þarnelës ir sujungimai
Auðinimo sistema

I
I

I
I

I

I

I

I
I

I

Kiekvienà dienà patikrinkite auðinimo skysèio lygá ir sistemos sandarumà.
Kai keièiate pavaros dirþelá ir variklio dujø skirstymo dirþelá, patikrinkite vandens siurblá.
Tikrinkite aušinimo skysčio kokybę kas 12 mėn.

I : Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*5 :Manoma, kad degalø filtro keisti nereikia, taèiau rekomenduojame reguliariai já patikrinti, nes jo bûklë priklauso nuo degalø
kokybës. Jei iðkyla su saugumu susijusiø problemø, tokiø kaip blogas degalø tekëjimas, variklio perpildymas degalais,
nepakankama variklio galia, variklis sunkiai uþsiveda ir pan., nedelsdami pakeiskite degalø filtrà nepriklausomai nuo
techninës prieþiûros grafiko ir pasitarkite su ágaliotuoju HYUNDAI atstovu.
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Techninė priežiūra

NORMALUS TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (TÆSINYS) (EUROPAI)
Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai
12
24
36
48
60
72
84
TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Km×1000

20

I

Visos elektros sistemos
Stabdþiø sistema, þarnelës ir sujungimai

I

I

80

100

I
I

Stabdþiø/sankabos skystis

I

Diskiniai stabdþiai ir trinkelës

I

I

I

120

140

I
I

R

I

I

I

I

I

160

I
I

R

I

I

I

I
I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

Bûgniniai stabdþiai ir frikciniai antdëklai (jei yra)

I

I

Stabdþiø pedalas, sankabos pedalas
Stovëjimo stabdys

60

Pirmà kartà pakeiskite, pravaþiavæ 100 000 km arba po 60 mënesiø:
po to keiskite kas 40 000 km arba kas 24 mënesius

Variklio auðinimo skystis*6
Akumuliatoriaus bûklë

40

96

I
I

I

I

R

I

R

I

I

I

I

I

I : Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*6 : Papildydami auðinimo skystá, naudokite tik jûsø automobiliui tinkantá kokybiðkà auðinimo skystá ir nepilkite kieto vandens á
gamykloje ápiltà auðinimo skystá. Netinkamas auðinimo skysèio miðinys gali sugadinti variklá.

7 11

PB eng 7_lit_PB eng 7_lit.qxd 7.11.2012 21:42 Page 12

Techninė priežiūra

NORMALUS TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (TÆSINYS) (EUROPAI)
Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai
12
24
36
48
60
72
84
20

40

60

80

100

120

140

160

Vairo krumpliastiebinë pavara, jungtys ir apsauginiai gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Varantysis velenas ir apsauginiai gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Padangos (slëgis ir protektoriaus nusidëvëjimas)

I

I

I

I

I

I

I

I

Priekinës pakabos ðarnyrinës jungtys

I

I

I

I

I

I

I

I

TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Km×1000

96

Vaþiuoklës ir këbulo varþtai ir verþlës

I

I

I

I

I

I

I

I

Oro kondicionieriaus (jei yra) ðaldymo medþiaga

I

I

I

I

I

I

I

I

Oro kondicionieriaus (jei yra) kompresorius

I

I

I

I

I

I

I

I

Klimato kontrolës sistemos (jei yra) oro filtras
Mechaninës transmisijos (jei yra) skystis
Automatinës transmisijos (jei yra) skystis

R
R
R
R
R
R
R
R
Patikrinkite
kas
20 000
Pakeiskite
užterštą
alyvą.
I
I
I km arbaI 12 mėnesius.
I
I
I
I
Keiskite
kas
60
000
km
arba
48
mėnesius
I
I
I
I
R
I
I
I

I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
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R : Pakeiskite.
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G040600APA

TECHNINË PRIEÞIÛRA KAI AUTOMOBILIS EKSPLOATUOJAMAS SUNKIOMIS SÀLYGOMIS BENZININIS VARIKLIS (EUROPAI)
Ðiuos elementus reikia priþiûrëti daþniau, jei automobilis eksploatuojamas sunkiomis sàlygomis.
Prieþiûros intervalai nurodyti lentelëje.
I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
Techniðkai priþiûrimas
elementas
Variklio alyva ir variklio
alyvos filtras

Techninës
apþiûros darbai
R

R : Pakeiskite.

Techninës apþiûros intervalai

Vaþiavimo sàlygos

Pirmà kartà pakeiskite, pravaþiavæ 7 500 km arba po 6 mënesiø:

A, B, C, D, E,

po to keiskite kas 10 000 km arba kas 6 mënesius

F, G, H, I, J

Oro filtras

R

Keiskite daþniau, priklausomai nuo bûklës

C, E

Uþdegimo þvakës

R

Keiskite daþniau, priklausomai nuo bûklës

B, H

Mechaninës transmisijos skystis
(jei yra)
Automatinës transmisijos skystis
(jei yra)
Vairo krumpliastiebinë pavara,
jungtys ir apsauginiai gaubtai

R

Kas 120 000 km

R

Kas 60 000 km

I

Tikrinkite daþniau, priklausomai nuo bûklës

C, D, E, G, H, I, J
A, B, C, D, E,
G, H, I, J
C, D, E, F, G
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Techninës
prieþiûros darbai

Techninës prieþiûros intervalai

Vaþiavimo sàlygos

Priekinës pakabos ðarnyrinës jungtys

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, F, G

Diskiniai stabdþiai ir trinkelës, atramos ir rotoriai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, G, H

Bûgniniai stabdþiai (jei yra) ir frikciniai antdëklai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, G, H

Stovëjimo stabdys

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, G, H

Varantysis velenas ir apsauginiai gaubtai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, F, G, H, I, J

Klimato kontrolës sistemos (jei yra) oro filtras

R

Keiskite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, E

Techniðkai priþiûrimas elementas

Sunkios vaþiavimo sàlygos
A : Daþnai vaþiuojama trumpais atstumais
B : Variklis daug dirba tuðèiàja eiga
C : Vaþinëjama dulkëtais, nelygiais keliais
D : Vaþinëjama keliais, kurie barstomi druska ar kitomis
ëdanèiomis medþiagomis arba labai ðaltu oru
E : Vaþinëjama smëlëtoje vietovëje
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F : Daugiau nei 50 % laiko vaþinëjama mieste esant
intensyviam eismui, kai temperatûra aukðtesnë
nei 32°C
G : Vaþinëjama kalnuotose vietovëse
H : Tempiama priekaba
I : Automobilis naudojamas patruliavimui, taksi, prekiø
gabenimui ar buksyravimui
J : Vaþinëjama per 170 km/val. greièiu
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G040300APB

NORMALUS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai
Km×1000

TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

160

Pirmus
80 000
vėliauI kas 20 000
I
I km arbaI 48 mėnesius,
I
I km arbaI 12 mėnesių
I

Pavarø dirþeliai *1
2 3

Variklio alyva ir variklio alyvos filtras * *

Europai

R

R

I

R

R

R

R

R

R

I

R

Patikrinkite, keisdami pavaros dirþelá

Temptuvas/tuðèiaeigis skriemulys/slopintuvas
Oro filtras

R
I

R

I

R

I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*1 : Sureguliuokite generatoriø ir vairo stiprintuvà (ir vandens siurblio pavaros dirþelá) bei oro kondicionieriaus (jei yra) pavaros
dirþelá. Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite ar pakeiskite.
*2 : Patikrinkite variklio alyvos lygá ir sistemos sandarumà kas 500 km arba prieð ilgà kelionæ.
*3 : Variklio alyvą reikia tikrinti reguliariai ir palaikyti reikiamą jos lygį. Jei važinėsite nepapildę alyvos, galite sugadinti variklį, o
garantija tokiam variklio remontui negalios.
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NORMALUS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (TÆSINYS)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI
TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
Mënesiai

12

24

36

48

60

72

84

96

Km×1000

20

40

60

80

100

120

140

160

Degalø ápylimo angos dangtelis

I

I

Vakuumo magistralës ir karterio vëdinimo þarna

I

I

I

I

I

I

I

I

Vakuuminë þarna (iðmet. dujø cirkuliacijai ir droselinës sklendës blokui)

I

I

I

I

I

I

I

I

Vakuumo siurblys ir vakuuminë þarna

I

I

I

I

I

I

I

I

Vakuumo siurblio alyvos þarna

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

R

I

I

4

Degalø filtro kasetë *

Europai

Degalø tiekimo sistema, þarnelës ir sujungimai
Auðinimo sistema

I
I
I
I
I
I
I
I
Kiekvienà dienà patikrinkite auðinimo skysèio lygá ir sistemos sandarumà.
Kai keièiate pavaros dirþelá ir variklio dujø skirstymo dirþelá, patikrinkite vandens siurblá.
Tikrinkite aušinimo skysčio kokybę kas 12 mėn.

I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*4 : Ðis prieþiûros grafikas priklauso nuo degalø kokybës. Galioja tik naudojant kokybiðkus degalus <”EN590 ar jam
prilygstantá”>. Jei dyzeliniø degalø specifikacija neatitinka EN590, já reikia keisti daþniau. Jei iðkyla su saugumu susijusiø
problemø, tokiø kaip blogas degalø tekëjimas, variklio perpildymas degalais, nepakankama variklio galia, variklis sunkiai
uþsiveda ir pan., nedelsdami pakeiskite degalø filtrà nepriklausomai nuo techninës prieþiûros grafiko ir pasitarkite su
ágaliotuoju HYUNDAI atstovu.
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NORMALUS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (TÆSINYS)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai
TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Km×1000

Variklio auðinimo skystis *6

Europai

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
12

24

36

48

60

72

84

96

20

40

60

80

100

120

140

160

Pirmà kartà pakeiskite, pravaþiavæ 100 000 km arba po 60 mënesiø:
po to keiskite kas 40 000 km arba kas 24 mënesius *7

Akumuliatoriaus bûklë

I

I

I

I

I

I

I

I

Visos elektros sistemos

I

I

I

I

I

I

I

I

Stabdþiø sistema, þarnelës ir sujungimai

I

I

I

I

I

I

I

I

Stabdþiø pedalas, sankabos pedalas (jei yra)

I

I

I

I

I

I

I

I

Stovëjimo stabdys

I

I

I

I

I

I

I

I

Stabdþiø/sankabos skystis

I

R

I

R

I

R

I

R

Diskiniai stabdþiai ir stabdþiø trinkelës

I

I

I

I

I

I

I

I

Bûgniniai stabdþiai (jei yra) ir frikciniai antdëklai

I

I

I

I

I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
R : Pakeiskite.
*6 : Papildydami auðinimo skystá, naudokite tik jûsø automobiliui tinkantá kokybiðkà auðinimo skystá ir nepilkite kieto vandens á
gamykloje ápiltà auðinimo skystá. Netinkamas auðinimo skysèio miðinys gali sugadinti variklá.
*7 : Kad bûtø patogiau, já galima keisti anksèiau, kai atliekate kitø elementø techninæ prieþiûrà.
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NORMALUS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (TÆSINYS)
Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas (kas bûna greièiau)
TECHNINË PRIEÞIÛRA
INTERVALAI Mënesiai
12
24
36
48
60
72
84
20

40

60

80

100

120

140

160

Vairo krumpliastiebinë pavara, jungtys ir apsauginiai gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Varantysis velenas ir apsauginiai gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Padangos (slëgis ir protektoriaus nusidëvëjimas)

I

I

I

I

I

I

I

I

Priekinës pakabos ðarnyrinës jungtys

I

I

I

I

I

I

I

I

Vaþiuoklës ir këbulo varþtai ir verþlës

I

I

I

I

I

I

I

I

Oro kondicionieriaus (jei yra) ðaldymo medþiaga

I

I

I

I

I

I

I

I

Oro kondicionieriaus (jei yra) kompresorius

I

I

I

I

I

I

I

I

Klimato kontrolës sistemos (jei yra) oro filtras Europai

R

mėnesių R
R KeiskiteRkas 20 000
R km arba
R kas 12 R
Patikrinkite kas 60 000 km arba 48 mėnesius

R

TECHNIÐKAI
PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

Km×1000

96

Mechaninës transmisijos (jei yra) skystis

I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
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R : Pakeiskite.
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G040400APB

TECHNINË PRIEÞIÛRA EKSPLOATUOJANT AUTOMOBILÁ SUNKIOMIS SÀLYGOMIS - DYZELINIS VARIKLIS
Ðiuos elementus reikia priþiûrëti daþniau, jei automobilis eksploatuojamas sunkiomis sàlygomis.
Prieþiûros intervalai nurodyti lentelëje.
R : Pakeiskite I : Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite, pataisykite, iðvalykite ar pakeiskite.
Techninës
prieþiûros darbai

Techninës prieþiûros intervalai

Vaþiavimo sàlygos

R

Kas 10 000 km arba kas 6 mënesius

A, B, C, F, G,

Oro filtras

R

Keiskite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, E

Mechaninës transmisijos (jei yra) skystis

R

Kas 120 000 km

C, D, E, G, H, I, K

Vairo krumpliastiebinë pavara, jungtys ir apsauginiai gaubtai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, F, G

TECHNIÐKAI PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS
Variklio alyva ir
variklio alyvos filtras

Europai
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Techninës
prieþiûros darbai

Techninës prieþiûros intervalai

Vaþiavimo sàlygos

Priekinës pakabos ðarnyrinës jungtys

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, F, G

Diskiniai stabdþiai ir trinkelës, atramos ir rotoriai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, E, G, H

Stovëjimo stabdys

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

C, D, G, H

Varantysis velenas ir apsauginiai gaubtai

I

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

Klimato kontrolës sistemos (jei yra) oro filtras

R

Tikrinkite daþniau
priklausomai nuo bûklës

TECHNIÐKAI PRIÞIÛRIMAS ELEMENTAS

C, D, E, F, G, H
I, J, K, L
C, E

Sunkios vaþiavimo sàlygos
A
B
C
D

:
:
:
:

Daþnai vaþiuojama trumpais atstumais
Variklis daug dirba tuðèiàjà eiga
Vaþinëjama dulkëtais, nelygiais keliais
Vaþinëjama keliais, kurie barstomi druska ar kitomis
ëdanèiomis medþiagomis arba labai ðaltu oru
E : Vaþinëjama smëlëtose vietovëse
F : Daugiau nei 50 % laiko vaþinëjama mieste esant
intensyviam eismui, kai temperatûra aukðtesnë
nei 32 °C (90 °F)
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G : Vaþinëjama kalnuotose vietovëse
H : Tempiama priekaba
I : Automobilis naudojamas patruliavimui, taksi, prekiø
gabenimui ar buksyravimui
J : Vaþinëjama labai ðaltu oru
K : Vaþinëjama per 170 km/val. (106 myliø/val.) greièiu
L : Daþnai sustojama ir vël vaþiuojama

PB eng 7_lit_PB eng 7_lit.qxd 7.11.2012 21:42 Page 21

Techninė priežiūra
TECHNINËS PRIEÞIÛROS GRAFIKE NURODYTØ DARBØ PAAIÐKINIMAS
G050100AHM

G050300AFD

G050400APB

Variklio alyva ir filtras

Degalø filtras (kasetë)

Variklio alyvà ir filtrà reikia keisti
prieþiûros grafike nurodytais intervalais.
Jei automobilis eksploatuojamas sunkiomis sàlygomis, alyvà ir filtrà reikia keisti
daþniau.

Dël uþsikiðusio filtro automobilis negalës
vaþiuoti reikiamu greièiu, suges
iðmetamøjø dujø sistema, bus sunku
uþvesti variklá. Jei degalø bake atsiranda
daug paðaliniø medþiagø, filtrà reikia
keisti daþniau.
Pakeitæ filtrà, paleiskite variklá kelioms
minutëms ir patikrinkite, ar sujungimai
nepraleidþia degalø. Degalø filtrus turi
keisti ágaliotasis HYUNDAI atstovas.

Degalø tiekimo sistema, þarnelës
ir sujungimai

G050200AUN

Pavarø dirþeliai
Patikrinkite visus pavarø dirþelius ar jie
nesuplyðæ, nesutrûkæ, nesudilæ, neprimirkæ alyvos ir, jei reikia, pakeiskite.
Reguliariai tikrinkite, ar pavarø dirþeliai
tinkamai átempti ir, jei reikia, átempkite.

Patikrinkite degalø tiekimo sistemà, þarneles ir sujungimus, ar nëra paþeidimø
ar degalø nutekëjimo. Nedelsdami kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà, jeigu
yra paþeidimø ar degalø nutekëjimas.

ÁSPËJIMAS - Tik
dyzeliniams
varikliams
Netvarkykite ápurðkimo sistemos
varikliui dirbant arba nepraëjus 30
sekundþiø po variklio uþgesinimo.
Uþgesinus variklá, aukðto slëgio
siurblyje, magistralëje, purkðtukuose ir aukðto slëgio vamzdeliuose dar bûna aukðtas slëgis.
Purðkiamø degalø srovë gali sunkiai suþaloti. Þmonëms su ðirdies
stimuliatoriumi negalima bûti prie
variklio bloko ar variklio skyriaus
laidø arèiau kaip 30 cm kai variklis
veikia, nes aukðto slëgio sistemoje
sukuriami stiprûs magnetiniai
laukai.
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G050600AUN

G050800AFD

Garø þarna ir degalø ápylimo
angos dangtelis

Oro filtras

Garø þarnà ir degalø ápylimo angos
dangtelá
reikia
tikrinti
techninës
prieþiûros grafike nurodytais intervalais.
Patikrinkite, ar gerai ádëta nauja garø
þarna ir degalø ápylimo angos dangtelis.
G050700AUN

Vakuumo magistralës ir karterio
vëdinimo þarna (jei yra)
Patikrinkite þarnø pavirðiø, ar jos
nepaþeistos nuo karðèio ir(arba)
mechaniðkai. Kieta trapi guma, sutrûkimai, áplyðimai, nutrynimai ir iðsipûtimai
rodo, kad þarna paþeista. Ypaè atidþiai
reikia apþiûrëti ðalia karðtø vietø, tokiø
kaip iðmetamøjø dujø vamzdis, esanèiø
þarnø pavirðiø.
Patikrinkite þarnos padëtá, ar ji nesilieèia
prie karðtø detaliø, aðtriø briaunø ar
judanèiø elementø, kurie gali jà paþeisti.
Patikrinkite þarnø jungtis, apkabas ir
sujungimus, ar nëra pratekëjimo. Jei
þarnos bûklë netinkama arba ji paþeista,
jà reikia nedelsiant pakeisti.

Rekomenduojame
HYUNDAI oro filtru.

G051300AUN

keisti

originaliu

Patikrinkite mechaninës transmisijos
skystá pagal techninës prieþiûros grafikà.

G050900AUN

Uþdegimo þvakës
(benzininis variklis)
Patikrinkite, ar naujø uþdegimo þvakiø
karðèio diapazonas tinkamas.
G051000APB

Voþtuvo (jei yra) tarpas
Patikrinkite, ar ið voþtuvø nesklinda
triukðmas ir(arba) variklis nevibruoja ir,
jei reikia, sureguliuokite. Ðá darbà turëtø
atlikti ágaliotasis HYUNDAI atstovas.
G051100AHM

Auðinimo sistema
Patikrinkite, ar nëra paþeistos ir ar
neleidþia skysèiø auðinimo sistemos
dalys, tokios kaip radiatorius, auðinimo
skysèio bakelis, þarnelës ir sujungimai.
Pakeiskite, jeigu yra paþeistø daliø.
G051200AUN

Auðinimo skystis
Auðinimo skystá reikia keisti techninës
prieþiûros grafike nurodytais intervalais.
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Mechaninës transmisijos skystis
(jei yra)

G051400AUN

Automatinës pavarø dëþës
skystis (jei yra)
Skysèio lygis turi bûti ties matuoklio
“HOT” riba, kai variklio ir transmisijos
temperatûra darbinë. Patikrinkite automatinës transmisijos skysèio lygá, kai
variklis dirba, pavara neutrali, o stovëjimo stabdys ájungtas.
G051500AUN

Stabdþiø sistema ir þarnelës
Vizualiai patikrinkite, ar jos tinkamai sumontuotos, ar nenusitrynusios, nesutrûkusios, nepaþeistos, ar nepraleidþia
skysèio. Nedelsdami pakeiskite visas
paþeistas ar sugadintas dalis.
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G051600AUN

G052100AUN

G052500AUN

Stabdþiø skystis

Pakabos montavimo varþtai

Patikrinkite stabdþiø skysèio lygá bakelyje. Stabdþiø skysèio lygis turi bûti tarp
atþymø “MIN” ir “MAX”, esanèiø ant
bakelio ðono. Naudokite stabdþiø skystá,
atitinkantá tik DOT 3 arba DOT 4 reikalavimus.

Patikrinkite, ar pakabos jungtys neatsilaisvinusios ir nesugedusios. Priverþkite
reikia sukimo jëga.

Oro kondicionieriaus
(jei yra) ðaldymo medþiaga

G051700AUN

Stovëjimo stabdys
Patikrinkite stovëjimo stabdþio sistemà,
áskaitant stovëjimo stabdþio svirtá ir
laidus.
G051800APA

Galiniai bûgniniai stabdþiai ir
antdëklai (jei yra)
Patikrinkite galinius bûgninius stabdþius
ir antdëklus, ar jie nenusitrynæ, nenudegæ, nepraleidþia skysèio, nesulûþæ ir
per daug nesudilæ.
G051900AUN

Stabdþiø diskai, trinkelës,
atramos ir rotoriai

Patikrinkite oro kondicionieriaus sistemà
ir sujungimus, ar nëra paþeidimø ar
nutekëjimo.

G052200AUN

Vairo mechanizmas, jungtys ir
apsauginiai gaubtai/apatinio
stipino ðarnyrinis sujungimas
Automobiliui stovint su iðjungtu varikliu,
patikrinkite, ar vairas ne per laisvas.
Patikrinkite sujungimus, ar jie nesulankstyti ir nesugadinti. Patikrinkite
apsauginius gaubtus nuo dulkiø ir
ðarnyrinius sujungimus, ar jie nesudilæ,
neáskilæ, nesugadinti. Pakeiskite, jeigu
yra paþeistø daliø.
G052100AUN

Varantysis velenas ir apsauginiai
gaubtai
Patikrinkite varantájá velenà, apsauginius
gaubtus, apkabas, ar jie nesudilæ,
neáskilæ, nesugadinti. Pakeiskite visas
sugedusias dalis ir jei reikia, sutepkite.

Patikrinkite, ar trinkelës nesudilusios. ar
nesudilæ diskai, ar atramos nepraleidþia
skysèio.
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4. Iðtraukite alyvos tikrinimo matuoklá,
nuvalykite já ir ákiðkite iki galo atgal.

ÁSPËJIMAS - Radiatoriaus
þarna
Tikrindami ar pildami variklio alyvà
saugokitës, kad nepaliestumëte
radiatoriaus þarnelës, nes ji gali
bûti karðta ir nudeginti.

OPB079003

VARIKLIO ALYVA
G060100AHM

Alyvos lygio variklyje tikrinimas.
1. Ásitikinkite, kad automobilis stovi
lygiai.
2. Uþveskite variklá ir leiskite jam dirbti,
kol bus pasiekta normali darbo temperatûra.
3. Iðjunkite variklá ir palaukite keletà
minuèiø (apie 5 minutes), kol alyva
sutekës á karterio dugninæ.
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5. Vël iðtraukite matuoklá ir patikrinkite
alyvos lygá. Alyvos lygis turi bûti tarp
matuoklio F ir L atþymø.

OPB079004

Jeigu alyvos lygis yra arèiau L atþymos,
papildykite iki F. Neperpildykite.

ATSARGIAI
Neápilkite per daug variklio alyvos.
Galite sugadinti variklá.

ATSARGIAI - Dyzelinis
variklis
Ápylus per daug variklio alyvos, dël
jos susiplakimo variklis gali dirbti ir
iðjungus degimà. Variklis gali sugesti, padidës jo greitis, atsiras
degimo triukðmas ir iðsiskirs balti
dûmai.

Naudokite piltuvëlá, kad
neaptaðkytø variklio daliø.

alyva

Naudokite tik reikalavimus atitinkanèià
variklio alyvà. (Skaitykite “Rekomenduojamos alyvos ir tûriai” 8 dalyje.)
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VARIKLIO AUÐINIMO SKYSTIS
G060200APB

G070000AHM

Variklio alyvos ir filtro keitimas

Aukðto slëgio auðinimo sistemos bakelis
pripildytas visus metus neuþðàlanèio
auðinimo skysèio. Bakelis pripildytas
gamykloje.
Patikrinkite auðinimo skysèio kokybæ ir
lygá bent kartà per metus, prasidëjus
þiemos sezonui ir prieð vaþiuodami á
ðalto klimato kraðtà.

Variklio alyvà ir filtrà turëtø keisti ágaliotasis HYUNDAI atstovas pagal ðio skyriaus
pradþioje pateiktà techninës prieþiûros
grafikà.

ÁSPËJIMAS
Naudota variklio alyva per ilgesná
laikà liesdama odà gali suerzinti
odà ar sukelti odos vëþá. Naudotoje
variklio alyvoje yra cheminiø
medþiagø, kurios bandomiesiems
gyvûnams sukëlë vëþá. Po darbo su
naudota
alyva
kuo
skubiau
nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu.

G070100AHM

Auðinimo skysèio lygio tikrinimas

ÁSPËJIMAS - Radiatoriaus
dangtelio nuëmimas
• Nenuiminëkite radiatoriaus dangtelio, kai variklis dirba arba dar
yra karðtas. Galite sugadinti
auðinimo sistemà ar variklá.
Auðinimo skystis ar garai gali
nudeginti.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Uþgesinkite variklá ir palaukite,
kol jis atvës. Radiatoriaus dangtelá nuiminëkite labai atsargiai.
Apvyniokite já stora skepeta ir
lëtai sukite prieð laikrodþio
rodyklæ iki pirmo sustojimo.
Pasitraukite toliau, kol iðeis
slëgis ið auðinimo sistemos. Kai
ásitikinsite, kad slëgis nukrito,
paspauskite þemyn skepeta pridengtà dangtelá ir toliau sukite já
prieð laikrodþio rodyklæ, kol
atsuksite.
• Net jei variklis iðjungtas, nenuiminëkite radiatoriaus dangtelio kol
variklis ir radiatorius dar karðti.
Su aukðtu slëgiu iðëjæs karðtas
auðinimo skystis ir garai gali
stipriai nudeginti.
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Jei auðinimo skysèio per maþai, ápilkite
reikiamà kieká nurodyto auðinimo
skysèio, kad apsaugotumët sistemà nuo
uþðalimo ir korozijos. Papildykite skysèio
lygá iki F (MAX), taèiau neperpildykite. Jei
auðinimo skystá reikia daþnai papildyti,
kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà,
kad patikrintø auðinimo sistemà.

Benzininis varik-

G070101AHM
ORB070005
Dizelynis variklis

ORB070066

Patikrinkite visas auðinimo ir ðildymo
sistemø þarneles bei sujungimus.
Pakeiskite visas iðsipûtusias ar paþeistas
þarneles.
Auðinimo skysèio lygis turi bûti tarp F
(MAX) ir L (MIN) atþymø, esanèiø ant
bakelio ðono. Variklis tikrinimo metu turi
bûti ðaltas.
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Rekomenduojamas variklio auðinimo
skystis
• Naudokite tik minkðtà (distiliuotà) vandená auðinimo skysèio maiðymui.
• Jûsø automobilio variklyje yra aliumininiø daliø. Jas reikia saugoti nuo
korozijos ir uþðalimo, naudojant
etileno glikolio pagrindu pagamintà
auðinimo skystá.
• NENAUDOKITE alkoholio ar metanolio
turinèio auðinimo skysèio ir nepilkite
tokio skysèio á automobilyje esantá
skystá.
• Nenaudokite tirpalo, kuriame yra daugiau nei 60% antifrizo arba maþiau nei
35% antifrizo, kuris gali sumaþinti tirpalo efektyvumà.

Skysèiø
lentele.

maiðymui

Aplinkos temperatûra

naudokitës

ðia

Miðinio procentinë sudëtis
(tûrio)
Antifrizas

Vanduo

-15°C (5°F)

35

65

-25°C (-13°F)

40

60

-35°C (-31°F)

50

50

-45°C (-49°F)

60

40
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G070200APB

Auðinimo skysèio keitimas
Auðinimo skystá turëtø pakeisti ágaliotasis
HYUNDAI atstovas pagal techninës
prieþiûros grafikà ðio skyriaus pradþioje.

ATSARGIAI

OPB059012

Prieð pildami auðinimo skystá,
apvyniokite radiatoriaus ápylimo
angà stora skepeta, kad iðtekëjæs
auðinimo skystis nepatektø ant
variklio daliø, tokiø kaip generatorius.

ÁSPËJIMAS - Auðinimo
skystis
• Nepilkite radiatoriaus auðinimo
skysèio ar antifrizo á langø
apliejiklio talpyklà.
• Radiatoriaus auðinimo skystis
patekæs ant priekinio stiklo gali
pabloginti matomumà, automobilio valdymà, paþeisti këbulo
daþus ir apdailà.

ÁSPËJIMAS - Radiatoriaus
dangtelis
Nenuiminëkite radiatoriaus dangtelio, kai variklis ir radiatorius karðti.
Su aukðtu slëgiu iðëjæs karðtas
auðinimo skystis ir garai gali stipriai nudeginti.
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STABDÞIØ/SANKABOS SKYSÈIAI
Prieð nuimdami bakelio dangtelá ir ápildami stabdþiø/sankabos skysèio, gerai
nuvalykite vietà aplink dangtelá, kad
neuþterðtumëte
stabdþiø/sankabos
skysèio.
Jei skysèio lygis þemas, papildykite iki
MAX lygio. Skysèio lygis krenta nuo
pravaþiuoto atstumo. Tai normali bûsena, susijusi su stabdþiø antdëklø dilimu.
Jeigu skysèio lygis nuolat þemas,
stabdþiø sistemà turi patikrinti ágaliotasis
HYUNDAI atstovas.

ÁSPËJIMAS Stabdþiø/sankabos skystis
Bûkite atsargûs, kai keièiate ar
papildote stabdþiø/sankabos skystá. Saugokite, kad jis nepatektø á
akis.
Jei
stabdþiø/sankabos
skysèio patektø á akis, tuojau pat
iðplaukite jas dideliu kiekiu ðvaraus
vandens. Kuo skubiau kreipkitës á
akiø gydytojà.

OPB079007
G080100APB

Stabdþiø/sankabos skysèiø lygio
tikrinimas
Pastoviai patikrinkite skysèiø lygá bakeliuose. Skysèio lygis turi bûti tarp atþymø
“MIN” ir “MAX”, esanèiø ant bakelio
ðono.

Naudokite tik tinkamà stabdþiø/sankabos
skystá. (Skaitykite “Rekomenduojamos
alyvos ir tûriai” 8 dalyje.)
Niekada nemaiðykite skirtingø skysèiø.

ÁSPËJIMAS - Iðtekëjæs
stabdþiø
skystis
Jei stabdþiø sistemos skystá reikia
daþnai papildyti, nuveþkite automobilá ágaliotajam HYUNDAI atstovui,
kad patikrintø.
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ATSARGIAI
Saugokite, kad stabdþiø/sankabos
skystis nepatektø ir nepaþeistø
automobilio daþø. Jei stabdþiø/
sankabos skystis ilgai turëjo kontaktà su oru, jo kokybë nebus garantuota, todël tokio skysèio negalima
naudoti. Já reikia tinkamai utilizuoti.
Neápilkite kitokio skysèio. Keli laðeliai mineralinës alyvos, pavyzdþiui
variklio alyvos, gali sugadinti
stabdþiø/sankabos sistemà.
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AUTOMATINËS TRANSMISIJOS (JEI YRA) SKYSTIS
2. Kai transmisija pakankamai suðils
(skysèio temperatûra 70~80°C),
pavyzdþiui po 10 minuèiø vaþiavimo,
perjunkite pavarø svirtá á visas padëtis,
o po to ájunkite á N (neutralià) arba P
(stovëjimo) padëtá.

OPB079008
G100100APB

Automatinës transmisijos skysèio
lygio tikrinimas
Automatinës transmisijos skysèio lygá
reikia tikrinti pastoviai.
Pastatykite automobilá lygioje vietoje su
ájungtu stovëjimo stabdþiu ir tikrinkite
skysèio lygá tokia tvarka.
1. Ájunkite pavarø svirtá á N (neutralià)
padëtá ir ásitikinkite, kad variklis normaliai dirba tuðèiàjà eiga.

OHD076045N

3. Patikrinkite, ar skysèio lygis yra “HOT”
(karðtas) zonoje ant skysèio matuoklio. Jei skysèio lygis þemesnis, ápilkite
nurodyto skysèio. Jei skysèio lygis per
aukðtas, iðleiskite dalá skysèio pro
iðleidimo angà.
4. Jei skysèio lygá tikrinsite kai variklis
ðaltas (skysèio temperatûra 20~30°C
(68~86°F)), ápilkite skysèio iki “C”
(ðaltas) linijos, o vëliau dar kartà
patikrinkite skysèio lygá pagal 2 punktà.
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ÁSPËJIMAS -Transmisijos
skystis
Transmisijos skysèio lygá reikia
tikrinti, kai variklio temperatûra yra
darbinë. Tai reiðkia, kad variklis,
radiatorius, radiatoriaus þarnelë ir
iðmetamøjø dujø sistema yra labai
karðtos. Saugokitës, kad neapsidegintumët.

 PASTABA

ATSARGIAI
• Kai skysèio lygis per þemas,
pavaros sunkiai persijungia. Kai
skysèio per daug, jis gali putoti ir
transmisija neveiks.
• Ápylus netinkamo skysèio transmisija neveiks ir suges.

ÁSPËJIMAS - Stovëjimo
stabdys
Kad automobilis staiga nepajudëtø,
ájunkite
stovëjimo
stabdá
ir
nuspauskite stabdþiø pedalà, prieð
ájungdami pavarà.

 PASTABA
“C” (šaltas) linija skirta tik pasitikrinimui. Ja negalima vadovautis nustatant
transmisijos skysčio lygį.
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Naujas automatinės transmisijos skystis
turi būti raudonas. Į jį pridedama
raudonų dažų, kad gamykloje automatinės transmisijos skystį galėtų atskirti
nuo variklio alyvos ar antifrizo.
Raudoni dažai, kurie neparodo skysčio
kokybės, nėra ilgalaikiai. Važinėjant
automobiliu automatinės transmisijos
skystis patamsės. Galiausiai spalva
pasidarys šviesiai ruda. Taigi, automatinės transmisijos skystį turėtų keisti
įgaliotasis HYUNDAI atstovas pagal šio
skyriaus pradžioje pateiktą techninės
priežiūros grafiką.
Naudoikite tik tinkamà automatinës
transmisijos skystá. (Skaitykite “Rekomenduojamos alyvos ir tûriai” 8 dalyje.)
G100200APB

Automatinës transmisijos skysèio
keitimas
Automatinës transmisijos skystá turëtø
keisti ágaliotasis HYUNDAI atstovas
pagal ðio skyriaus pradþioje pateiktà
techninës prieþiûros grafikà.
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LANGØ PLOVIMO SKYSTIS

STOVËJIMO STABDYS
ÁSPËJIMAS - Auðinimo
skystis

OPB079009
G120100AUN

Langø plovimo skysèio lygio
tikrinimas
Bakelis yra permatomas, todël lengvai
matysite skysèio lygá.
Patikrinkite, kiek yra skysèio ir
papildykite, jeigu jo trûksta. Jei neturite
specialaus skysèio, galite naudoti vandená. Ðaltu oru naudokite neuþðalantá
plovimo skystá, kad jis neuþðaltø.

• Nepilkite radiatoriaus auðinimo
skysèio ar antifrizo á langø
apliejiklio talpyklà.
• Radiatoriaus auðinimo skystis
patekæs ant priekinio stiklo gali
pabloginti matomumà, automobilio valdymà, paþeisti këbulo
daþus ir apdailà.
• Langø plovimo skystyje yra alkoholio, kuris tam tikromis sàlygomis gali uþsidegti. Saugokite,
kad þieþirbos nepatektø ant langø
plovimo skysèio ar jo bakelio.
Gali kilti þala automobiliui ar jame
sëdintiems þmonëms.
• Langø plovimo skystis nuodingas
þmonëms ir gyvûnams. Negerkite langø plovimo skysèio ir
saugokitës, kad jis nepatektø ant
kûno. Galite sunkiai ar mirtinai
susiþaloti.

OPB059006
G140100AFD

Stovëjimo stabdþio tikrinimas
Patikrinkite stovëjimo stabdá, skaièiuodami spragtelëjimus, kol stovëjimo stabdys
bus pilnai ájungtas. Be to, vien stovëjimo
stabdys turi pilnai iðlaikyti automobilá
gana staèioje ákalnëje ar nuokalnëje. Jei
spragtelëjimø daugiau ar maþiau nei
rekomenduojama, kreipkitës dël stovëjimo stabdþio patikrinimo á ágaliotàjá
HYUNDAI atstovà.
Stabdþio ájungimo eiga:
6~8 spragtelëjimai 20 kg (44 svarai, 196 N).
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DEGALØ FILTRAS (DYZELINIAMS AUTOMOBILIAMS)
G150100APB

Vandens paðalinimas ið degalø
filtro
Dyzelinio variklio degalø filtras atlieka
labai svarbià funkcijà paðalindamas vandená ið degalø ir surinkdamas vandená
filtro dugne.
Jei degalø filtre kaupiasi vanduo,
pasukus uþdegimo jungiklá á ON padëtá,
uþsidega áspëjamoji lemputë.

ATSARGIAI
Jei laiku nepaðalinsite ant degalø
filtro susikaupusio vandens, nuo
prasiskverbusio vandens gali sugesti pagrindinës dalys, tokios kaip
degalø tiekimo sistema.

 PASTABA
Rekomenduojama, kad filtre susikaupusį vandenį pašalintų įgaliotasis
HYUNDAI atstovas.
• Padëkite vandens surinktuvà po
degalø filtru.
• Atsukite iðleidimo kamðtá ir iðleiskite
vandená.
• Iðleidæ vandená, gerai uþsukite iðleidimo kamðtá.
• Uþvedæ variklá patikrinkite, ar uþgeso
degalø filtro áspëjamoji lemputë.
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ÁSPËJIMAS
Atsargiai nuvalykite vandená nuo
degalø filtro, nes jame esantys
degalai gali uþsdegti.
G150300APB

Oro iðleidimas ið degalø filtro.
Jei bevaþiuojant pasibaigia degalai arba
jeigu pakeitëte degalø filtrà, iðleiskite orà
ið degalø tiekimo sistemos, nes kitaip
bus sunku uþvesti variklá.
1. Nuimkite oro iðleidimo varþtà ant
degalø filtro.
2. Spaudinëkite, kol degalai iðtekës pro
degalø iðleidimo snapelá.

G150200AFD

 PASTABA

Keisdami degalų filtro kasetę, naudokite
originalias HYUNDAI dalis.

• Išleisdami orą naudokite audeklą, kad
neišsitaškytų degalai.
• Prieš užvesdami variklį, nuvalykite
degalus aplink degalų filtrą ar
įpurškimo siurblį, kad nekiltų gaisras.
• Galiausiai, patikrinkite visas dalis ar
neprateka degalai.

OPB059015

Degalø filtro kasetës keitimas

 PASTABA
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ORO FILTRAS

OPB079011
G160100AFD

Filtro keitimas

OPB079013

1. Atlaisvinkite oro filtrà
dangtelá ir nuimkite já.

dengiantá

OPB079014

2. Pakeiskite oro filtrà.
3. Uþdëkite ir pritvirtinkite dangtelá.

Kai bûtina, filtras turi bûti pakeistas, o ne
iðvalytas ir naudojamas toliau.
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Keiskite filtrà pagal techninës prieþiûros
grafikà.
Jei automobilis vaþinëja dulkëtomis ar
smëlëtomis vietovëmis, keiskite filtrà daþniau, nei rekomenduojama. (Skaitykite
“Sunkiomis sàlygomis eksploatuojamo
automobilio techninë prieþiûra” ðioje
dalyje)
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ATSARGIAI
• Nevaþiuokite nuëmæ oro filtrà, nes
variklis labiau dils.
• Nuiminëdami oro filtrà saugokite,
kad á oro átraukimo sistemà
nepatektø dulkës ar purvas ir
nepadarytø þalos.
• Naudokite originalias HYUNDAI
dalis. Neoriginalios dalys gali
paþeisti oro srauto jutiklius ar
turbinà.
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KLIMATO KONTROLËS SISTEMOS (JEI YRA) ORO FILTRAS

OPB059012

OPB059015
G170100APA

G170200APB

Filtro tikrinimas

Filtro keitimas

Klimato kontrolës sistemos oro filtrà
reikia keisti pagal techninës prieþiûros
grafikà. Jei automobilis eksploatuojamas
labai uþterðtuose miestuose ar ilgai
vaþinëja dulkëtais nelygiais keliais, filtrà
reikia tikrinti ir keisti daþniau. Kai keièiate
klimato kontrolës sistemos oro filtrà,
keiskite já taip, kaip èia nurodyta ir
saugokite, kad nepaþeistumëte kitø
daliø.

1. Nuimkite klimato kontrolës sistemos
filtro dangtelá.

OPB059012

2. Iðimkite oro filtrà.
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VALYTUVØ ÐEPETËLIAI
Priekinio stiklo ar valytuvø uþterðimas
paðalinëmis medþiagomis sumaþins
stiklo valytuvø efektyvumà. Pagrindiniai
uþterðimo ðaltiniai yra vabzdþiai, medþiø
gyvasakiai ir automobiliø plovyklose
naudojamas karðtas vaðkas. Jei valytuvai blogai valo, gerai nuvalykite valytuvus ir stiklà geru valikliu ar ðvelniu tirpikliu, o po to gerai nuplaukite vandeniu.

ATSARGIAI
OPB059012

3. Pakeiskite klimato kontrolës sistemos
oro filtrà.
4. Ádëkite atvirkðtine tvarka.

 PASTABA
Gerai įdėkite keičiamą klimato kontrolės sistemos oro filtrą. Jei filtras įdėtas
blogai, iš sistemos girdėsis triukšmas, o
filtras veiks ne taip efektyviai.

7 36

1JBA5122
G180100AUN

Valytuvø ðluoteliø apþiûra

 PASTABA
Nuo automobilių plovyklose naudojamo
vaško priekinį stiklą sunku nuvalyti.

Valytuvø ðepetëliø nevalykite ir
nelaikykite jø ðalia benzino, þibalo,
daþø skiediklio ar kitø tirpikliø.
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G180200AUN

Valytuvø ðepetëliø keitimas
Kai valytuvai gerai nebevalo, jø ðluotelës
gali bûti sudilusios ar sutrûkinëjusios,
tad jas reikia pakeisti.

ATSARGIAI
Nejudinkite valytuvø koteliø ranka,
kad jø nesugadintumëte.
1JBA4068
1LDA5023

ATSARGIAI
Jei naudosite netinkanèias valytuvø
ðluoteles, galite sugadinti valytuvus.

G180201AUN

Priekinio lango valytuvø ðluotelës
A modelis
1. Pakelkite valytuvo kotelá ir pasukite
ðluotelæ taip, kad pamatytumëte plastmasiná spaustukà.

ATSARGIAI
Neleiskite valytuvo koteliui kristi ant
priekinio stiklo, nes gali já suskaldyti
ar sudauþyti.

1JBA4068

2. Suspauskite spaustukà ir pastumkite
ðluotelæ þemyn.
3. Nuimkite jà nuo valytuvo kotelio.
4. Uþdëkite valytuvø ðluoteles atvirkðtine
tvarka.
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OHM078059
G180201APB

B modelis
1. Pakelkite valytuvo kotelá.

ATSARGIAI
Neleiskite valytuvo koteliui kristi ant
priekinio stiklo, nes gali já suskaldyti
ar sudauþyti.
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OHM078059

OHM078059

2. Pakelkite valytuvo ðluotelës spaustukà. Patraukite þemyn ðluotelæ ir jà
nuimkite.

3. Uþdëkite naujà ðluotelæ atvirkðtine
tvarka.
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OPA067015
G180202AFD

Galinio lango valytuvo ðluotelë
(jei yra)
1. Pakelkite valytuvo kotelá ir iðtraukite
valytuvo ðluotelæ.

OPA067015

2. Ádëkite naujà ðluotelæ kiðdami jos
vidurinæ dalá á plyðá valytuvo kotelyje
tol, kol ji uþfiksuos.
3. Truktelëkite ðluotelæ ir patikrinkite, ar ji
tvirtai laikosi.
Kad nepaþeistumëte valytuvo koteliø ir
kitø daliø, kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI
atstovà, kad pakeistø valytuvø ðluoteles.
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AKUMULIATORIUS
ÁSPËJIMAS Akumuliatoriaus keliami pavojai

OPB079008
G190100AUN

Geriausia akumuliatoriaus
prieþiûra
• Akumuliatorius turi bûti gerai pritvirtintas.
• Akumuliatorius turi bûti ðvarus ir
sausas.
• Gnybtai ir jungtys turi bûti ðvarûs,
tampriai sujungti ir uþtepti techniniu
vazelinu ar gnybtø tepalu.
• Iðsitaðkiusá elektrolità tuoj pat nuvalykite nuo akumuliatorius vandens ir
sodos skiediniu.
• Jei automobiliu nevaþinësite kurá laikà,
atjunkite akumuliatoriø.
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Dirbdami su akumuliatoriumi, visuomet atidþiai
perskaitykite instrukcijà.
Nebûkite arti akumuliatoriaus su deganèia cigarete
ar kitokiu liepsnos ar þieþirbø ðaltiniu.
Akumuliatoriuje yra vandenilio - labai sprogiø dujø kurios uþsidegusios gali
sprogti.
Saugokite akumuliatorius
nuo vaikø, nes juose yra
labai ëdanèios SIEROS
RÛGÐTIES.
Saugokitës,
kad akumuliatoriaus rûgðtis
nepatektø ant odos, akiø,
rûbø, këbulo daþø.
(Tæsinys)

(Tæsinys)
Jei elektrolitas patektø á
akis, plaukite jas ðvariu
vandeniu bent 15 minuèiø ir
nedelsdami kreipkitës á
gydytojà.
Jei elektrolitas patektø ant
odos, gerai nuplaukite tà
vietà. Jei skauda ar degina,
nedelsdami kreipkitës á
medikus.
Kraudami akumuliatoriø ar
dirbdami su juo uþsidëkite
apsauginius akinius. Dirbdami uþdaroje patalpoje
pasirûpinkite jos vëdinimu.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Keliant akumuliatoriø su plastmasiniu korpusu, nuo per didelio
spaudimo iðtekëjusi akumuliatoriaus rûgðtis gali jus suþaloti.
Kelkite akumuliatoriø su specialiu
pakëlimo árenginiu arba imkite uþ
prieðingø kampø.
• Kraudami akumuliatoriø atjunkite
nuo jo automobilio laidus.
• Elektros uþdegimo sistemoje yra
aukðta átampa. Nelieskite ðiø
daliø, kai variklis dirba ar ájungtas
uþdegimo jungiklis.
Jei nesilaikysite ðiø áspëjimø, galite
sunkiai ar mirtinai susiþaloti.

G190200AUN

Akumuliatoriaus ákrovimas
Jûsø automobilyje yra akumuliatorius su
kalciu, kuriam nereikia techninës
prieþiûros.
• Jei akumuliatorius per trumpà laikà
iðsikrauna (palikus degant priekiniø
þibintø ar salono ðviesas) ákraukite já
lëtai 10 valandø.
• Jei akumuliatorius palaipsniui iðsikrauna dël didelës elektros apkrovos automobiliui vaþiuojant, ákraukite já 20-30 A
srove dvi valandas.

ÁSPËJIMAS Akumuliatoriaus ákrovimas
Ákraudami akumuliatoriø imkitës ðiø
atsargumo priemoniø:
• Akumuliatoriø reikia iðimti ið
automobilio ir padëti gerai vëdinamoje vietoje.
• Ðalia neturi bûti deganèiø cigareèiø, þieþirbø, ugnies.
• Stebëkite akumuliatoriø ákrovimo
metu ir sumaþinkite ákrovimo
átampà, jei skystis akumuliatoriuje pradeda ðnypðti (virti) arba
elektrolito temperatûra kurioje
nors gardelëje pakyla virð 49°C
(120°F).
• Ákrovimo metu tikrindami akumuliatoriø uþsidëkite apsauginius
akinius.
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Atjunkite akumuliatoriaus ákroviklá ðia tvarka:
1. Iðjunkite akumuliatoriaus ákroviklio pagrindiná jungiklá.
2. Nuimkite neigiamà gnybtà nuo
neigiamo akumuliatoriaus poliaus.
3. Nuimkite teigiamà gnybtà nuo
teigiamo akumuliatoriaus poliaus.
• Prieð tikrindami ar ákraudami akumuliatoriø, iðjunkite visà papildomà árangà ir uþgesinkite variklá.
• Atjungiant akumuliatoriø, neigiamà laidà reikia nuimti pirmiausiai,
o uþdëti paskiausiai.
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G130300APB

Ið naujo nustatomi prietaisai
Prietaisai, kuriuos reikia nustatyti ið
naujo, iðsikrovus ar atjungus akumuliatoriø.
• Automatinis langø pakëlimas /
nuleidimas (Þiûrëkite 4 dalá)
• Stoglangis (Þiûrëkite 4 dalá)
• Daugiafunkcinis displëjus
(Þiûrëkite 4 dalá)
• Klimato kontrolës sistema
(Þiûrëkite 4 dalá)
• Garso sistema (Þiûrëkite 4 dalá)
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PADANGOS IR RATAI
G200100AUN

ÁSPËJIMAS - Per maþas
slëgis
padangoje

Padangø prieþiûra
Automobilis bus tinkamos bûklës,
saugus ir sunaudos maþiausiai
degalø, jei reguliariai tikrinsite oro
slëgá padangose ir laikysitës jûsø
automobiliui
rekomenduojamos
apkrovos ir svorio paskirstymo.
G200200APB

Rekomenduojamas ðaltø padangø
pripûtimo slëgis
Visos padangos (kartu ir atsarginë
padanga) turi bûti tikrinamos tik ðaltos. “Ðaltos padangos” reiðkia, kad
automobilis nevaþiavo tris valandas
arba yra pravaþiavæs ne daugiau
kaip 1,6 km (vienà mylià).
Rekomenduojamas slëgis padangose uþtikrins geriausià vaþiavimà,
automobilio valdymà ir maþiausià
padangø dëvëjimàsi.
Rekomenduojamø padangø pripûtimo slëgiø ieðkokite 8 dalyje
“Padangos ir ratai”.

OPB089004

Visus techninius duomenis (dydþius
ir slëgius) rasite ant automobilyje
priklijuotos kortelës.

Jei padangoje labai þemas
slëgis (70 kPa (10 psi) ar
aukðtesnis), ji gali labai ákaisti,
sprogti, gali nuplyðti protektorius ir atsirasti kiti paþeidimai,
dël kuriø nesuvaldysite automobilio ir sunkiai ar mirtinai
susiþalosite. Ði rizika didesnë
karðtu oru ir vaþiuojant tolimus
atstumus dideliu greièiu.
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ATSARGIAI
• Dël per þemo slëgio padanga
greièiau dëvisi, sunku valdyti
automobilá, sunaudojama daugiau degalø. Taip pat gali
deformuotis ratas. Pasirûpinkite, kad oro slëgis padangose
bûtø tinkamas. Jei padangà
reikia daþnai pûsti, veþkite jà
ágaliotajam HYUNDAI atstovui,
kad patikrintø.
• Su per daug pripûstomis
padangomis vaþiavimas kietesnis, greièiau dëvisi protektoriaus vidurys, didesnë tikimybë, kad padangà paþeis
kliûtys ant kelio.

ATSARGIAI
• Ðiltose padangose paprastai
oro slëgis aukðtesnis nei ðaltose 28 - 41 kPa (4 - 6 psi).
Reguliuodami slëgá, neiðleidinëkite oro ið ðiltø padangø,
nes jos bus per maþai pripûstos.
• Uþdëkite atgal ventiliø dangtelius. Be ventilio dangtelio á
ventilio ðerdá gali prasiskverbti
drëgmë ir pro jà iðeis oras. Jei
pametëte ventilio dangtelá, kuo
skubiau ásigykite ir uþdëkite
kità.

ÁSPËJIMAS - Padangø
pripûtimas
Jei padangos pripûstos per
daug arba per maþai, jos greièiau sudils, pablogins automobilio valdymà, gali staiga
sprogti. Nesuvaldysite automobilio ir galite susiþaloti.
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ATSARGIAI - Slëgis
padangose
Visuomet laikykitës ðiø patarimø:
• Tikrinkite slëgá padangose, kai
jos ðaltos. (Kai automobilis
stovëjo bent tris valandas ar
nenuvaþiavo daugiau nei 1,6
km (vienà mylià).
• Kiekvienà kartà tikrindami
slëgá padangose, patikrinkite ir
atsarginës padangos slëgá.
• Neperkraukite automobilio.
Neperkraukite
automobilio
stogo bagaþinës, jei ji yra.
• Sudilusios senos padangos
gali bûti avarijos prieþastimi.
Jei padangø protektorius
susidëvëjæs arba padangos
buvo paþeistos, pakeiskite jas.
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G200300AUN

Padangø slëgio tikrinimas
Patikrinkite slëgá padangose kartà
per mënesá ar daþniau.
Kartu patikrinkite slëgá ir atsarginëje
padangoje.
G200301AFD

Kaip patikrinti

Slëgá padangose tikrinkite kokybiðku
slëgio matuokliu. Tik paþiûrëjus á
padangas negalima nustatyti, ar jos
tinkamai pripûstos. Radialinës
padangos gali atrodyti tinkamai
pripûstos, kai ið tiesø taip nëra.
Padangø pripûtimo slëgá tikrinkite,
kai padangos ðaltos. ”Ðaltos padangos” reiðkia, kad automobilis nevaþiavo tris valandas arba yra pravaþiavæs ne daugiau kaip 1,6 km (vienà
mylià).

Nuimkite ventilio dangtelá nuo ventilio kotelio. Tvirtai uþspauskite
matuoklá ant ventilio ir matuokite
slëgá. Jei ðaltos padangos slëgis
atitinka rekomenduojamà slëgá,
nurodytà ant informacijos apie
padangas ir apkrovas kortelëje, daugiau nieko nereikia daryti. Jei slëgis
per þemas, pûskite orà, kol pasieksite rekomenduojamà slëgá.
Jei pripûsite per daug oro, iðleiskite
dalá oro, spausdami metaliná kotelá
padangos ventilio viduryje. Dar kartà
pamatuokite slëgá padangoje. Nepamirðkite uþsukti ventiliø dangteliø.
Jie saugo, kad á vidø nepatektø purvas ir drëgmë.

ÁSPËJIMAS
• Daþnai tikrinkite padangø
slëgá, apþiûrëkite, ar jos
nesudilusios ir nepaþeistos.
Visuomet matuokite slëgá
matuokliu.
• Su nepakankamai arba per
daug pripûstomis padangomis
automobilá bus sunku suvaldyti, padanga gali sprogti ir
sunkai ar mirtinai suþaloti.
Rekomenduojamà jûsø automobilio padangø slëgá rasite
ðiame vadove ir kortelëje ant
vidurinio statramsèio vairuotojo pusëje.
• Sudilusios senos padangos
gali bûti avarijos prieþastimi.
Pakeiskite sudilusias, nelygiai
nusidëvëjusias ar paþeistas
padangas.
• Nepamirðkite patikrinti atsarginës
padangos
slëgio.
HYUNDAI rekomenduoja tikrinti atsarginës padangos
slëgá kiekvienà kartà, kai tikrinate kitas automobilio padangas.
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G200400APB

Padangø keitimas vietomis
Kad protektorius dëvëtøsi vienodai,
rekomenduojama keisti padangas
vietomis kas 12 000 km (7 500 myliø)
ar anksèiau, jei pastebite nevienodà
protektoriø dilimà.
Apkeitæ padangas patikrinkite, ar jos
gerai subalansuotos.
Keisdami
padangas
vietomis,
patikrinkite jø nusidëvëjimà, ar jos
nepaþeistos. Padangos labiau dëvisi
dël netinkamo slëgio, blogo ratø
sureguliavimo, nesubalansuotø ratø,
staigaus stabdymo ir posûkiø.
Apþiûrëkite, ar protektoriuje ir
padangos ðone nëra guzø. Jei
pastebite minëtus paþeidimus,
pakeiskite padangà. Pakeiskite
padangà, jei matosi medþiaga ar
kordas. Sukeitæ padangas, patikrinkite priekiniø ir uþpakaliniø padangø slëgius ir verþliø prisukimà.
Daugiau skaitykite skyriuje “Padangos ir ratai” 8 dalyje.

Keièiant padangas vietomis, reikia
patikrinti ir diskiniø stabdþiø trinkeles.

Su didele atsargine padanga (jei yra)

PASTABA
Radialines padangas su nesimetrišku protektoriaus raštu keiskite
tik priekines su užpakalinėmis, o ne
dešines su kairėmis.
S2BLA790
Be atsarginës padangos

ÁSPËJIMAS

S2BLA790A
Padangos su kryptiniu protektoriumi (jei yra)

CBGQ0707A
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• Nenaudokite
kompaktinës
padangos padangø rotacijai.
• Jokiomis aplinkybëmis kartu
nenaudokite diagonaliniø ir
radialiniø
padangø.
Bus
sunku suvaldyti automobilá,
galite sunkiai ar mirtinai
susiþaloti ir sugadinti turtà.
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G200500AUN

Ratø sureguliavimas ir padangø
balansavimas.
Jûsø ratai buvo sureguliuoti ir subalansuoti gamykloje, kad kuo ilgiau
ir kuo geriau tarnautø.
Daþniausiai jums nereikës vël reguliuoti ratø. Taèiau pastebëjus
neáprastà padangø dilimà arba automobilá traukiant á vienà ðonà, ratus
reikia vël sureguliuoti.
Jei pastebëjote, kad vaþiuojant lygiu
keliu automobilis vibruoja, ratus
reikia subalansuoti ið naujo.

ATSARGIAI
Netinkami ratø svareliai gali sugadinti automobilio aliumininius
ratus. Naudokite tik aprobuotus
ratø svarelius.

Protektoriaus nusidëvëjimo þymë

OEN076053
G200600BFD

Padangø keitimas
Jei padangos dëvisi vienodai, skersai protektoriaus pastebësite iðtisinæ
nusidëvëjimo juostà. Tai reiðkia, kad
padangos protektoriaus storis
maþesnis nei 1,6 mm (1/16 colio).
Pakeiskite padangà.
Nelaukite, kol juosta iðryðkës per
visà padangà.

ÁSPËJIMAS - Padangø
keitimas
Kad sprogus padangai ir nesuvaldþius automobilio sunkaus
ar mirtino susiþalojimo tikimybë
bûtø maþesnë:
• Pakeiskite sudilusias, nelygiai
nusidëvëjusias ar paþeistas
padangas. Sudilusios padangos neigiamai veikia stabdymà, automobilio valdymà,
ratø sukibimà.
• Nevaþiuokite
automobiliu,
kurio padangos per daug ar
per maþai pripûstos. Padangos dëvësis nevienodai ir gali
sprogti.
• Keisdami padangas, tam
paèiam automobiliui nedëkite
radialiniø ir diagonaliniø padangø. Jei radialines padangas keièiate diagonalinëmis,
turite pakeisti visas padangas
(áskaitant atsarginæ).
(Tæsinys)
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(Tæsinys)
• Jei naudosite kitokio nei rekomenduojamo dydþio padangas ir ratus, automobilio
valdymas pasikeis ir galite
sukelti avarijà.
• HYUNDAI techniniø duomenø
neatitinkantys ratai gali netikti, sugadinti automobilá ir
apsunkinti jo valdymà.
• ABS sistema lygina ratø greitá.
Padangø dydis gali turëti
átakos ratø greièiui. Keièiant
padangas, visos 4 padangos
turi bûti tokio paties dydþio,
kokios buvo gamintojo uþdëtos padangos. Naudojant
kitokio dydþio padangas ABS
(stabdþiø antiblokavimo sistema) ir ESP (elektroninë stabilumo kontrolës programa)
(jei yra) gali tinkamai neveikti.
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G200601AUN

G200700AUN

Kompaktinës atsarginës padangos
(jei yra) keitimas

Ratø keitimas
Dël kokios nors prieþasties keisdami
metalinius ratus patikrinkite, ar naujøjø ratø skersmuo, ratlankio plotis ir
intarpas toks pats kaip gamykliniø
ratø.

Kompaktinës atsarginës padangos
protektorius nudyla greièiau nei
standartinës padangos. Pakeiskite
jà, kai ant padangos matote protektoriaus nusidëvëjimà rodanèias
dryþius. Keièiama kompaktinë
padanga turi bûti tokio paties dydþio
ir modelio kaip naujame automobilyje buvusi padanga, sumontuota ant
to paties kompaktinio atsarginio
rato.
Kompaktinës
atsarginës
padangos negalima montuoti ant
standartinio dydþio rato, o kompaktinis atsarginis ratas netinka standartinei padangai.

ÁSPËJIMAS
Netinkamo
dydþio
ratas
sumaþins rato guolio tarnavimo
laikà, pablogins automobilio
stabdymà, valdymà, pakeis
proðvaisà, atstumà nuo këbulo
iki padangos, tarpà sniego
grandinëms, spidometro ir
hodometro kalibravimà, priekiniø þibintø ðviesø kampà ir
buferio aukðtá.
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G200800AHM

Padangø sukibimas
Padangø sukibimas gali sumaþëti,
jei vaþiuojate su nudilusiomis ar
netinkamai pripûstomis padangomis
arba slidþiais keliais. Padangas
reikia pakeisti, kai pradeda matytis
protektoriaus nusidëvëjimo juostos.
Lyjant, sningant ar apledëjus kelio
dangai sumaþinkite greitá, kad galëtumëte suvaldyti automobilá.

G201002APB

1

2. Padangø dydþiø reikðmës
5,6
7
4

2

3

1

I030B04JM

G200900AUN

G201000AUN

Padangø prieþiûra
Padangos dëvisi maþiau ne tik kai
yra tinkamai pripûstos, bet ir kai tinkamai suvesti ratai. Jei pastebite,
kad padangos dëvisi nevienodai,
patikrinkite ratø suvedimà.
Uþdëjæ naujas padangas, bûtinai jas
subalansuokite. Vaþiuoti bus patogiau, o padangos ilgiau tarnaus.
Nuo rato nuimtà padangà reikia vël
subalansuoti.

Informacija ant padangos ðono
Èia nurodomi pagrindiniai padangos
techniniai duomenys ir padangos
identifikavimo numeris (TIN) pagal
saugos standartø reikalavimus. TIN
galësite panaudoti, jei reikës gràþinti
padangà pardavëjui.
G201001AUN

1. Gamintojo pavadinimas ar prekës
þenklas

Parodytas gamintojo pavadinimas ar
prekës þenklas.

Padangø dydþiai nurodyti ant ðono.
Ðios informacijos reikës renkantis
naujas padangas. Toliau paaiðkinama, kà reiðkia padangos dydá
þyminèios raidës ir skaièiai.
Padangos dydþio duomenø pavyzdys:
(Ðie
skaièiai
naudojami
tik
pavyzdþiui; jûsø padangos dydis
gali skirtis, priklausomai nuo automobilio.)
175/70R14 64T
175 - Padangos plotis milimetrais.
70 - Aukðèio ir ploèio santykis
Iðreiðkiamas padangos profilio
aukðèio ir ploèio procentu.
R - Padangos konstrukcijos kodas
(Radialinë)
14 - Ratlankio skersmuo coliais.
64 - Apkrovos indeksas - skaitmeninis kodas, rodantis kokià didþiausià apkrovà gali iðlaikyti
padanga.
T - Greièio þyma. Daugiau informacijos rasite greièio þymø lentelëje
ðiame skyriuje.
7 49
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Rato dydžio žymėjimas

Padangų greičio reikšmės

G201003AHM

Ant ratø taip pat rasite svarbios informacijos, kurios reikës keièiant ratà.
Toliau paaiðkinama, kà reiðkia skaièiai ir raidës ant rato.

Ðioje lentelëje pateikiama daug ðiuo
metu keleiviniø automobiliø padangoms naudojamø greièio þymëjimø.
Greièio þymuo pateikiamas ant
padangos ðono nurodytoje informacijoje. Simbolis reiðkia didþiausià
projektiná
saugaus
padangos
eksploatavimo greitá.

3. Padangos tarnavimo laiko
tikrinimas (TIN: padangos
identifikavimo numeris)

Rato dydþio þymëjimo pavyzdys:
5,0JX14
5,0 - Ratlankio plotis coliais.
J - Ratlankio kontûro þymëjimas.
14 - Ratlankio skersmuo coliais.

Greièio
þymuo
S
T
H
V
Z
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Didþiausias greitis
180 km/val
190 km/val.
210 km/val.
240 km/val.
per 240 km/val.

Remiantis pagaminimo data, visas
senesnes nei 6 metø padangas
(áskaitant atsarginæ) reikia pakeisti
naujomis. Pagaminimo datà rasite
ant padangos ðono (gali bûti ir ant
rato) nurodytame DOT kode. DOT
kodas - tai eilë skaièiø ir angliðkø
raidþiø ant padangos. Pagaminimo
datà nurodo keturi paskutiniai DOT
kodo skaièiai.
DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT kodo pradþia reiðkia gamykliná
kodo numerá, padangos dydá ir protektoriaus raðtà, o paskutiniai keturi
skaièiai rodo pagaminimo metus ir
savaitæ.
Pavyzdþiui:
DOT XXXX XXXX 1612 reiðkia, kad
padangos yra pagamintos 2012-øjø
metø 16-à savaitæ.
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ÁSPËJIMAS - Padangos
amþius
Laikui bëgant padangos sensta,
net ir nenaudojamos. Neþiûrinti
á protektoriaus bûklæ, rekomenduojame keisti padangas po
ðeðeriø (6) metø normalios
eksploatacijos. Senëjimo procesà gali pagreitinti karðtis
karðto klimato ðalyse ar daþnas
vaþinëjimas su didele apkrova.
Jei ðiø áspëjimø nebus laikomasi, padanga gali staigiai
sprogti, automobilis taps nevaldomas ir galimi sunkûs ar mirtini suþalojimai.
G201004AEN

4. Padangos sluoksniø sudëtis ir
medþiagos

Padanga padaryta ið guma padengtos medþiagos sluoksniø. Padangø
gamintojai taip pat turi nurodyti, ið
kokiø medþiagø pagaminta padanga. Èia áeina plienas, nailonas, poliesteris ir kitos medþiagos. Raidë R
reiðkia radialiná sluoksniø iðdëstymà;
raidë D reiðkia ástriþiná sluoksniø
iðdëstymà, raidë B reiðkia juostiná
sluoksniø iðdëstymà.

G201005AUN

G201007AEN

5. Didþiausias leistinas pripûtimo
slëgis

7. Vienodas padangø kokybës
þymëjimas

Ðis skaièius rodo, koks didþiausias
slëgis gali bûti padangoje. Nevirðykite didþiausio leistino pripûtimo slëgio. Pripûtimo slëgis nurodytas informacijos apie padangas ir apkrovas
lentelëje.

Kokybës klases, jei taikoma, rasite
ant padangos ðono tarp protektoriaus iðkyðos ir didþiausio profilio
ploèio.
Pavyzdþiui:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

G201006AUN

6. Didþiausia leistina apkrova

Ðis skaièius rodo didþiausià leistinà
padangos apkrovà kilogramais ir
svarais. Keisdami automobilio
padangas, visuomet dëkite tokios
paèios leistinos apkrovos padangà,
kokia buvo gamyklinë.

Protektoriaus nusidėvėjimas (Tread wear)

Protektoriaus nusidëvëjimo rodiklis tai palyginamasis dydis, paremtas
specialiame poligone kontroliuojamomis sàlygomis iðbandomos
padangos nusidëvëjimo greièiu.
Pavyzdþiui, skaièiumi 150 paþymëta
padanga poligone nusidëvës per
pusantro karto (1½) ilgesná laikà nei
skaièiumi 100 paþymëta padanga.
Santykinis padangø veiksmingumas
priklauso nuo faktiniø eksploatavimo
sàlygø, taèiau jis gali labai skirtis nuo
normos, priklausomai nuo vairavimo
áproèiø, techninës prieþiûros, keliø
bûklës ir klimato.
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Ðios þymos áspaustos keleiviniø
automobiliø padangø ðonuose. Jûsø
automobilio padangos, áeinanèios á
standartinæ ar pasirenkamà árangà,
gali bûti ávairiø klasiø.
Sukibimas (Traction) - AA, A, B & C

Sukibimo klasës - nuo aukðèiausios
iki þemiausios - yra AA, A, B ir C.
Ðios klasës rodo padangø gebëjimà
sustoti ant ðlapios dangos, matuojamà ant betoniniø ir asfaltuotø
bandymø poligono dangø kontroliuojamomis sàlygomis. C raide
paþymëtos padangos sukibimas gali
bûti prastas.

ÁSPËJIMAS
Ant ðios padangos nurodyta
sukibimo klasë nustatyta stabdymo vaþiuojant tiesiai bandymais, kurie neapima pagreitëjimo, staigiø posûkiø, slydimo ar
didþiausios traukos sàlygø.
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Temperatūra (Temperature) - A, B ir C

Temperatûros klasës yra A (aukðèiausia), B ir C. Jos þymi padangø
ákaitimà ir gebëjimà iðsklaidyti karðtá,
matuojant kontroliuojamomis sàlygomis ant laboratorijoje bandomo
rato.
Dël aukðtos padangos temperatûros
padangos medþiagos gali pradëti irti
ir padangos tarnavimo laikas
sutrumpës. Nuo per aukðtos temperatûros padanga gali sprogti. B ir A
klasiø padangos yra veiksmingesnës bandant ant laboratorinio rato,
lyginant su þemiausia ástatymais
nustatyta temperatûra.

ÁSPËJIMAS -Padangø
temperatûra
Ðios padangos temperatûros
klasë nustatyta tinkamai pripûstai ir neperkrautai padangai.
Nuo per didelio greièio, per
maþo slëgio, per didelës
apkrovos atskirai ar visø ðiø
veiksniø kartu padanga gali
ákaisti
ir
staiga
sprogti.
Automobilis taps nevaldomas, ir
galima sunkiai ar mirtinai
susiþaloti.

PB eng 7_lit_PB eng 7_lit.qxd 7.11.2012 21:42 Page 53

Techninė priežiūra
SAUGIKLIAI
Kiðtukiniai

Normalus

Iðsilydæs

Korpusiniai

Normalus

Iðsilydæs

Blokiniai

Normalus

Ðiame automobilyje yra 2 (arba 3)
saugikliø skydeliai - vienas vairuotojo
ðoniniame panelyje, kitas - variklio skyriuje prie akumuliatoriaus.
Jei kuri nors automobilio lemputë, papildomas árenginys ar valdymo árenginys
neveikia, patikrinkite atitinkamà saugiklá.
Jei saugiklis perdegæs, saugiklio elementas iðsilydys.
Jei elektros sistema neveikia, pirmiausia
patikrinkite saugiklius vairuotojo ðoniniame panelyje.
Keiskite saugiklá to paties laidumo
saugikliu.
Jei iðsilydo pakeistas saugiklis, reiðkia
yra gedimas elektros sistemoje. Nenaudokite tos sistemos ir nedelsdami kreipkitës á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.
Naudojami trijø tipø saugikliai: kiðtukiniai
silpnesnei srovei, korpusiniai ir blokiniai
stipresnei srovei.

ÁSPËJIMAS - Saugikliø
keitimas
• Vietoje saugiklio nenaudokite
nieko kito, tik tokio paties laidumo saugiklá.
• Didesnio laidumo saugiklis gali
padaryti þalos ar sukelti gaisrà.
• Niekada vietoje saugiklio nenaudokite vielos, net ir laikinai. Galite
sugadinti laidus ir sukelti gaisrà.

ATSARGIAI
Netraukite saugikliø atsuktuvu ar
kitokiu metaliniu daiktu, nes galite
sukelti trumpàjá jungimà ir sugadinti
sistemà.

Iðsilydæs
OHDC078019

G210000APB

Automobilio elektros sistemà nuo elektros perkrovos saugo saugikliai.
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Jei neveikia priekiniø ðviesø þibintai ar
kiti elektros sistemos elementai, o saugikliai neiðsilydæ, patikrinkite saugikliø
dëþutæ variklio skyriuje. Jei saugiklis iðsilydæs, já reikia pakeisti.

OPB079022
G210100APB

Prietaisø skydelio saugikliø keitimas
1. Iðjunkite uþdegimo jungiklá ir visus
kitus jungiklius.
2. Atidarykite saugikliø dëþutës dangtelá.
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OPB072025

3. Iðtraukite átariamàjá saugiklá. Naudokitës saugikliø iðtraukimo árankiu,
esanèiu variklio skyriaus saugikliø
dëþutëje.
4. Patikrinkite iðimtà saugiklá, jei iðsilydæs
- pakeiskite.
5. Ákiðkite tokio paties laidumo saugiklá ir
patikrinkite, ar jis gerai ásistatë.
Jei jis neásikiða, pasitarkite su ágaliotuoju
HYUNDAI atstovu.
Jei neturite kito saugiklio, iðimkite tokio
paties laidumo saugiklá ið tos elektros
grandinës, kurios jums greitai nereikës,
pavyzdþiui cigareèiø þiebtuvëlio saugiklá.
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 PASTABA
• Ištraukus atminties saugiklį iš saugiklių skydelio, įspėjamasis signalas,
garso sistema, laikrodis ir salono
apšvietimas neveiks. Kai kuriuos prietaisus reikės nustatyti iš naujo.
Skaitykite skyrelį “Akumuliatorius”
šioje dalyje.
• Nors atminties saugiklis ištrauktas,
akumuliatorius vis tiek gali išsikrauti,
jei bus įjungtos šviesos ar kiti elektros
prietaisai.

OPB072025
Tik dyzeliniams varikliams

OPB072024
G210101AUN

Atminties saugiklis
Jûsø automobilyje yra atminties saugiklis, neleidþiantis akumuliatoriui iðsikrauti,
jei automobiliu nevaþinëjama ilgesná
laikà. pastatydami automobilá ilgesniam
laikui, atlikite ðiuos veiksmus.
OPB079026

1. Iðjunkite variklá.
2. Iðjunkite priekiniø ðviesø ir galiniø
ðviesø þibintus.
3. Atidarykite vairuotojo ðoniniame panelyje esanèià saugikliø dëþutæ ir
iðtraukite atminties saugiklá.

G210200APB

Variklio skyriuje esanèiø saugikliø
keitimas.
1. Iðjunkite uþdegimo jungiklá ir visus
kitus jungiklius.
2. Nuimkite saugikliø dëþutës dangtelá,
paspausdami kaiðtá ir pakeldami
dangtelá.
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 PASTABA

3. Patikrinkite iðimtà saugiklá, jei iðsilydæs
- pakeiskite. Saugiklius iðimkite ir
ádëkite naudodamiesi saugikliø pincetu, esanèiu variklio skyriaus saugikliø
dëþutëje.
4. Ákiðkite naujà tokio paties laidumo
saugiklá ir patikrinkite, ar jis gerai ásistatë.
Jei saugiklis neásikiða, kreipkitës á
ágaliotàjá HYUNDAI atstovà.

Jei išsilydo pagrindinis saugiklis,
kreipkitės į įgaliotąjį HYUNDAI
atstovą.

ATSARGIAI
Patikrinæ saugikliø dëþutæ variklio
skyriuje, gerai uþdarykite jos
dangtelá. Neuþdarius dangtelio, á
dëþutæ patekæs vanduo gali sugadinti elektros sistemà.

7 56

OPB072027
G210201APB

Pagrindinis saugiklis (blokinis)
Jei perdega pagrindinis saugiklis, jis
iðimamas ðia tvarka:
1. Atjunkite neigiamà akumuliatoriaus
poliø.
2. Nuimkite verþles, kaip parodyta
paveikslëlyje.
3. Pakeiskite saugiklá nauju to paties
laidumo saugikliu.
4. Ádëkite atvirkðtine tvarka.
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PASTABA

G210300AFD

Saugikliø/reliø skydelio apraðymas
Saugikliø/reliø dëþuèiø dangtelio vidinëje pusëje rasite saugikliø/reliø kortelæ, kurioje
suraðyti saugikliø/reliø pavadinimai ir galingumas.
Prietaisų skydelio saugiklių dėžutė
Variklio skyriaus saugiklių dėžutė

Jūsų automobiliui tinka ne visi šiame
vadove pateikti saugiklių skydelio
aprašymai. Skydeliai gali pasikeisti po
šio vadovo išleidimo dienos. Kai
tikrinate savo automobilio saugiklių
dėžutę, vadovaukitės saugiklių dėžutės
lipduku.

Tik dyzeliniams varikliams

OPB079028/OPB072029/OPB079030
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Prietaisų panelis (Saugiklių dėžutė vairuotojo pusėje)
Saugiklio pavadinimas
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Simbolis

Saugiklio
nominali srovė

Apsaugota elektros grandinė

C/LIGHTER

15A

Cigarečių degtuvas

ACC

10A

Elektrinių išorinių galinio vaizdo veidrodėlių jungiklis, garso sistema, DC-DC konverteris, BCM, išmaniojo rakto valdymo modulis, elektrinis laikrodis, kelionės kompiuteris

A/BAG IND

10A

Prietaisų skydelis (saugos oro pagalvės indikatorius)

A/BAG

10A

Papildomos apsaugos sistemos valdymo modulis

MDPS 2

10A

MDPS įrenginys

DRL

10A

Važiavimo dieną šviesos (DRL) (kairė ir dešinė pusės)

WIPER RR

15A

Daugiafunkcinis jungiklis, galinio valytuvo variklis, PCB saugiklių ir relių dėžutė
(priekinio valytuvo relė).

S/HEATER RR

15A

Vairuotojo, keleivio sėdynės šildytuvo jungiklis

FOG LP RR

10A

Galinio rūko žibinto relė

FOG LP FRT

10A

Priekinio rūko žibinto relė

STOP LP

15A

Stabdžių žibintų relė, akumuliatoriaus jutiklis

CLUSTER

10A

Prietaisų skydelis, BCM, kelionės kompiuteris
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Saugiklio pavadinimas

Simbolis

Saugiklio
nominali srovė

Apsaugota elektros grandinė

IGN1

10A

Vairuotojo centrinio panelio jungiklis, ISG OFF jungiklis, galinis statymo pagalbos
jutiklis, degalų filtro įspėjimo jutiklis, oro slėgio padangose stebėjimo sistema, garso
sistema, klimato kontrolės valdymo sistema

ABS

10A

ESP OFF jungiklis, ABS valdymo modulis, ESP valdymo modulis, nukrypimo laipsnio
jutiklis, vairavimo kampo jutiklis, variklio skyriaus saugiklių ir relių dėžutė
(daugiafunkcinė jungtis)

B/UP LP

10A

Atbulinės eigos žibinto jungiklis

ECU

10A

Oro srauto jutiklis, ECM, išmaniojo rakto valdymo modulis, PCB saugiklių ir relių
dėžutė (užvedimo relė)

RAIN SENSOR
<PTC>

10A

PCB saugiklių ir relių dėžutė (degalų pašildymo relė), dyzelinio variklio skyriaus
dėžutė (PTC 2, 3 relės)<None>

PDM 2

10A

Išmaniojo rakto valdymo modulis

HAZARD

15A

Avarinių žibintų jungiklis centriniame panelyje

PDM 1

25A

Išmaniojo rakto valdymo modulis

FOLD’G MIRR

10A

Elektrinio išorinio veidrodžio jungiklis

BRAKE SW

10A

Išmaniojo rakto valdymo modulis, stabdžių žibintų jungiklis

TCU

15A

Impulso generatorius A/B, automobilio greičio jutiklis, pavarų diapazono jungiklis,
automatinės pavarų dėžės svirties jungiklis

10A

Priekinių žibintų pasvirimo kampo reguliavimo įrenginio jungiklis, BCM, lietaus jutiklis,
priekiniai žibintai (kairė ir dešinė pusės), elektrochrominis veidrodėlis, DRL įrenginys,
stoglangio variklis, klimato kontrolės valdymas, oro jonizatorius, PCB saugiklių ir relių
dėžutė (ventiliatoriaus relė)

IG2
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Saugiklio pavadinimas

Simbolis

Saugiklio
nominali srovė

Apsaugota elektros grandinė

WIPER FRT

25A

Daugiafunkcinis jungiklis, priekinio valytuvo variklis, PCB saugiklių ir relių dėžutė
(priekinio valytuvo relė, lietaus jutiklio relė).

DR LOCK

20A

Prietaisų skydelio paskirstymo dėžutė (durų užrakinimo ir atrakinimo relė, dvigubo
užrakinimo relė, galinių pakeliamų durų atrakinimo relė)

SUNROOF

20A

Stoglangio variklis

SAFETY POWER
WINDOW

15A

Vairuotojo elektrinio lango apsaugos modulis

PDM3

10A

Variklio užvedimo ir išjungimo mygtuko jungiklis, išmaniojo rakto valdymo modulis

LUGGAGE LP
POWER CONNECTOR

10A

Prietaisų skydelis, elektrinis laikrodis, priekinis salono apšvietimas, klimato kontrolės
sistemos valdymas, bagažo skyriaus apšvietimas, BCM, kelionės kompiuteris, vidurinis salono apšvietimas, viršutinė konsolė, duomenų perdavimo kanalo jungtis, oro
slėgio padangose stebėjimo sistema

AUDIO POWER
CONNECTOR

20A

Garso sistema, DC-DC konverteris

TAIL LH

10A

Galinis kombinuotas žibintas (kairė pusė), priekiniai žibintai (kairė pusė), numerio
apšvietimas (kairė pusė)
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TAIL RH

10A

START

10A

H/LAMP

10A

Priekiniai žibintai (dešinė pusė), galinis kombinuotas žibintas (dešinė pusė),
skaitmeninis laikrodis, pirštinių dėtuvės apšvietimas, avarinių žibintų jungiklis centriniame panelyje, reostatas, garso sistema, AUX ir USB jungtis, kelionės
kompiuteris, priekinių žibintų pasvirimo kampo reguliavimo įrenginio jungiklis, galinių
elektrinių langų jungiklis, prietaisų skydelis, klimato kontrolės sistemos valdymas,
ESP OFF jungiklis, ISG OFF jungiklis, elektrinių langų saugos pagrindinis jungiklis,
elektrinių langų pagrindinis jungiklis, vairuotojo ir keleivio sėdynių šildytuvo jungiklis,
automatinės pavarų dėžės svirties jungiklis, keleivio elektrinio lango jungiklis
ECM, išmaniojo rakto valdymo modulis, užvedimo užrakinimo jungiklis, PCB
saugiklių ir relių dėžutė (užvedimo relė), pavarų dėžės diapazono jungiklis
PCB saugiklių ir relių dėžutė (priekinių žibintų (tolimųjų ir artimųjų šviesų) relė)
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Saugiklio pavadinimas

Simbolis

Saugiklio
nominali srovė

Apsaugota elektros grandinė

P/WDW LH

25A

Elektra valdomų langų pagrindinis jungiklis, galinio kairės pusės elektrinio lango
jungiklis, keleivio elektrinio lango jungiklis, vairuotojo elektra valdomo lango
apsaugos modulis

P/WDW RH

25A

Elektra valdomų langų pagrindinis jungiklis, galinio dešinės pusės elektrinio lango
jungiklis, keleivio elektrinio lango jungiklis, vairuotojo elektra valdomo lango
apsaugos modulis

HTD MIRR

10A

Klimato kontrolės valdymo modulis, ECM, elektriniai išoriniai veidrodėliai

A/CON2

10A

Klimato kontrolės valdymo modulis, ventiliatoriaus variklis

BLOWER 2

10A

Klimato kontrolės valdymo modulis, ventiliatoriaus rezistorius, ventiliatoriaus jungiklis
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Variklio skyriaus pagrindinių saugiklių skydelis
Simbolis

-

BLOKINIS
SAUGIKLIS

Saugiklio
nominali srovė
80A

MDPS įrenginys

40A
40A

Prietaisų skydelio paskirstymo dėžutė (galinio lango šildytuvo relė)

40A

ABS valdymo modulis, ESP valdymo modulis, daugiafunkcinė diagnostinė jungtis

40A

ABS valdymo modulis, ESP valdymo modulis

125A(GSL)
150A(DSL)
-

SAUGIKLIS
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Apsaugota elektros grandinė

Dyzelinio variklio skyriaus dėžutė (F1 80A, PTC 1,2,3 50A), generatorius, variklio skyriaus saugiklių
ir relių dėžutė (F1 80A, F3 40A, F4 40A, F5 40A)

30A

-

50A

Prietaisų skydelio paskirstymo dėžutė (galinių žibintų relė, saugikliai (F12 10A, F13 10A, F15 15A,
maitinimo lizdas (F35 10A, F36 20A)

50A
25A

-

20A(GSL)

Degalų siurblio relė

30A(DSL)

Degalų šildytuvo relė

30A

Variklio valdymo relė

10A

Garso signalo relė, įsilaužimo signalizacijos relė

20A

Klimato kontrolės sistemos relė
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Simbolis

SAUGIKLIS

Saugiklio
nominali srovė

Apsaugota elektros grandinė

20A

Priekinių žibintų artimųjų šviesų relė

40A

Priekinių žibintų tolimųjų šviesų relė

40A(GSL)

Vėsinimo ventiliatoriaus variklis

40A(DSL)

Ventiliatoriaus relė

40A

PDM relių dėžutė (ESCL (IG2) relė), užvedimo jungiklis

40A

PDM relių dėžutė (ESCL (ACC)/(IG1) relė), užvedimo jungiklis

50A

Prietaisų skydelio paskirstymo dėžutė (elektrinių langų relė, saugikliai (F23 15A, F24 25A, F25
10A, F26 10A, F31 20A, F32 20A, F33 15A, F34 10A)

20A

ECM, PCM (G4FA)

15A

Degalų siurblio relė, užvedimo relė, ECM, purkštukai #1, #2, #3, #4, WGT vakuumas (variklio
valdymo modulis (DSL), skirstomojo veleno padėties jutiklis (DSL), EGR vožtuvų valdymas (DSL),
dyzelinio variklio skyriaus dėžutė (kaitinimo žvakės relė, PTC relė)

10A

Vėsinimo ventiliatoriaus relė, klimato kontrolės sistemos relė, alyvos vožtuvų valdymas, imobilaizeris, ECM deguonies jutiklis (aukštyn/žemyn), solenoidiniai prapūtimo valdymo vožtuvai #1/#2,
skirstomojo veleno padėties jutikliai #1/#2

15A(GSL)

Kondensatorius, uždegimo žvakės #1, #2, #3, #4, įpurškimo vožtuvai (DSL)

10A(DSL)

-
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Simbolis

Saugiklio
nominali srovė
10A(G4FA)

SAUGIKLIS
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Apsaugota elektros grandinė
PCM (G4FA)

10A

Prietaisų skydelis, PCB saugiklių ir relių dėžutė (priekinių žibintų (tolimųjų šviesų) relė)

10A(G4FA)

Pavaros diapazono jungiklis, PCM, galinis kombinuotas žibintas (kairė/dešinė pusės),
elektrochrominis veidrodėlis, prietaisų skydelis

10A

ECM, lietaus jutiklis, priekinio valytuvo variklis, priekinio valytuvo relė

10A

Priekinis kairės pusės žibintas

10A

Priekinis dešinės pusės žibintas
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ÞIBINTØ LEMPUTËS
G220000APB

ATSARGIAI
ÁSPËJIMAS-Lempuèiø
prieþiûra
Prieð tvarkydami lemputes, iki galo
ájunkite stovëjimo stabdá, patikrinkite, ar uþdegimo jungiklis pasuktas á “LOCK” padëtá. Iðjunkite visas
ðviesas, kad automobiliui staiga
pajudëjus,
nenusidegintumëte
pirðtø ir jûsø nenutrenktø elektros
srovë.

Jei neturite reikiamø árankiø, tinkamos lemputës ar patirties, kreipkitës
á ágaliotàjá HYUNDAI atstovà. Daþnai
bûna sunku pakeisti automobilio
lemputes, nes reikia nuimti kitas
detales, kad pasiektumëte lemputæ.
Ypaè sunku iðardyti priekinius þibintus, kad pasiektumëte jø lemputes.
Nuimdami/uþdëdamipriekiná þibintà,
galite sugadinti automobilá.

 PASTABA
Važiavus per stiprų lietų ar po
automobilio plovimo, priekinių ir galinių
žibintų stiklai gali būti aprasoję. Tai
įvyksta dėl temperatūrų skirtumo žibinto
viduje ir išorėje. Panašiai rasoja ir automobilio langai, kai važiuojate per lietų, ir
tai nėra koks nors automobilio gedimas.
Jei į lemputės elektros grandinę prasiskverbia vanduo, vežkite automobilį
pas įgaliotąjį HYUNDAI atstovą, kad
patikrintų.

Naudokite tik tinkamo galingumo lemputes.

ATSARGIAI
Perdegusià lemputæ keiskite tokio
paties galingumo lempute. Kitokio
galingumo lemputë gali sugadinti
saugiklius ir elektros sistemà.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Priekinis posūkio signalo žibintas
Priekinis žibintas (artimųjų šviesų)
Priekinis žibintas (tolimųjų šviesų)
Priekinis rūko žibintas (jei yra)
Gabaritinis žibintas
Važiavimo dieną šviesos (DRL)
(LED) (jei yra)
(7) Važiavimo dieną šviesos (DRL)
(lemputės) (jei yra)

 A tipas

OPB072031D
 B tipas

OHD076046
OPB072031E
G220100APB

Priekiniø þibintø, gabaritiniø
þibintø, posûkiø þibintø ir
prieðrûkiniø þibintø lempuèiø
keitimas
7 66

G220101AFD

Priekiniø þibintø lemputës

ÁSPËJIMAS - Halogeninës
lemputës
• Halogeninëse lemputëse yra suslëgtø dujø, nuo kuriø suduþusios
lemputës stiklai lekia su didele
jëga.
• Elkitës su jomis atsargiai, kad nesusipjaustytumëte ir nesusibraiþytumëte. Jei lemputës dega,
saugokitës, kad ant jø nepatektø
skystis. Nelieskite stiklo plikomis
rankomis. Jei iðtepsite lemputæ
alyva, uþdegta ji gali perkaisti ir
sprogti. Lemputæ reikia ájungti tik
tuomet, kai ji ásukta á priekiná
þibintà.
• Jei lemputë paþeista ar áskilusi,
nedelsdami jà pakeiskite ir
saugiai utilizuokite.
• Keisdami lemputes uþsidëkite
apsauginius akinius. Prieð liesdami lemputæ, palaukite kol ji atvës.
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 Žibintų funkcijos pakeitimas, kai yra
kitos krypties eismas (Europai)
Priekinių žibintų artimųjų šviesų sklaida
yra asimetriška.
Jei važiuojate į
valstybę, kurioje eismas vyksta kita kryptimi, asimetriška šviesos sklaida akins
priešpriešiais
atvažiuojančius
vairuotojus. Kad būtų išvengta akinimo,
ECE reglamentas nurodo keletą
techninių sprendimų (pvz., automatinis
sistemos pakeitimas, uždedami skydeliai, nukreipimas žemyn). Šie priekiniai
žibintai sukurti taip, kad neakintų
priešpriešiais atvažiuojančių vairuotojų.
Taigi, jums nereikia keisti priekinių
žibintų, jei važiuojate valstybėje, kurioje
eismas vyksta priešinga kryptimi.

 PASTABA
Jei įdėjus žibintą atgal reikia sureguliuoti
žibintų aukštį, kreipkitės į įgaliotąjį
“HYUNDAI” atstovą.
1. Atidarykite variklio dangtį
2. Nuimkite žibinto lempos dangtelį,
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
3. Atjunkite lempos patrono maitinimo
laidą.
4. Atkabinkite lempą laikantį laidą
spausdami už galo ir stumdami jį į
priekį.
5. Išimkite lempą iš žibinto.
6. Įdėkite naują lempą ir įsprauskite
lempą laikantį laidą į vietą, įdėdami jį į
lempos griovelį.
7. Prijunkite lempos patrono laidą.
8. Uždėkite lempos dangtelį, sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę.

G220102APB

Posūkių žibintas
1. Iðtraukite lempos patronà ið þibinto,
sukdami patronà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol patrono laikikliai bus
lygiagreèiai su þibinto ádubomis.
2. Iðtraukite lempà ið patrono jà paspausdami ir sukdami prieð laikrodþio
rodyklæ, kol lempos laikikliai bus lygiagreèiai su patrono ádubomis. Iðtraukite
lempà ið patrono
3. Ádëkite naujà lempà, ástumdami jà á
patronà ir pasukdami, kol uþsifiksuos.
4. Ákiðkite patronà á þibintà sulygiuodami
patrono laikiklius su su þibinto
ádubomis. Ástumkite patronà á á þibintà
ir pasukite patronà pagal laikrodþio
rodyklæ.
Gabaritinės šviesos
1. Iðtraukite patronà ið þibinto.
2. Iðtraukite lempà ið patrono.
3. Ástumkite naujà lempà á patronà.
4. Ástumkite patronà á þibintà.
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G220103APB

Priekinio rûko þibinto lempos keitimas
1.Uþkiðkite rankà uþ priekinio buferio.
2. Atjunkite maitinimo laidà nuo patrono.
3. Iðtraukite lempos patronà ið þibinto,
sukdami patronà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol patrono laikikliai bus
lygiagreèiai su þibinto ádubomis.
4. Ádëkite naujos lempos patronà á þibintà, sulygiuodami patrono laikiklius su
þibinto ádubomis. Ástumkite patronà á á
þibintà ir pasukite patronà pagal
laikrodþio rodyklæ.
5. Prijunkite maitinimo laidà prie
patrono.
6. Uþdëkite atgal priekinio buferio
apatinæ dalá.
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Važiavimo dieną žibinto (lempinio)
keitimas
1. Užkiškite ranką už priekinio buferio.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo lempos
lizdo.
3. Ištraukite lempos lizdą iš žibinto,
sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę,
kol lizdo laikikliai bus lygiagrečiai su
žibinto įdubomis.
4. Įdėkite naujos lempos lizdą į žibintą,
sulygiuodami lizdo laikiklius su žibinto
įdubomis. Įstumkite lempos lizdą į į
žibintą ir pasukite lizdą pagal
laikrodžio rodyklę.
5. Prijunkite maitinimo laidą prie lempos
lizdo.
6. Uždėkite atgal priekinio buferio
apatinę dalį.

Važiavimo dieną žibinto (LED)
keitimas
Jei žibintai neveikia, mes rekomenduojame, kad sistemą patikrintų įgaliotasis HYUNDAI atstovas.
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5. Norėdami pasukti artimųjų šviesų
žibintą į kairę arba į dešinę, sukite
reguliavimo varžtą (1) pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę. Norėdami pasukti
artimųjų šviesų žibintą aukštyn arba
žemyn, sukite reguliavimo varžtą (2)
pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami pasukti tolimųjų šviesų
žibintą aukštyn arba žemyn, sukite
reguliavimo varžtą (3) pagal arba
prieš laikrodžio rodyklę.
OPB072054

Priekinių žibintų ir rūko žibintų
reguliavimas
Priekinių žibintų reguliavimas
1. Pripūskite pagal reikalavimus padangas ir išimkite iš automobilio visą krovinį; automobilyje turi likti tik vairuotojas, atsarginė padanga ir įrankiai.
2. Automobilis turi stovėti lygioje vietoje.
3. Nubrėžkite ant ekrano vertikalias (vertikalios linijos turi eiti per atitinkamų
priekinių žibintų centrą) ir horizontalią
(horizontali linija turi eiti per priekinių
žibintų centrą) linijas.
4. Jei priekiniai žibintai ir akumuliatorius
veikia
normaliai,
sureguliuokite
priekinius žibintus taip, kad ryškiausia
šviesos dalis kristų ant vertikalių ir
horizontalios linijos.

OPB072053

Priekinių rūko žibintų reguliavimas
Priekiniai rūko žibintai reguliuojami taip
pat, kaip ir priekiniai žibintai.
Jei priekiniai rūko žibintai ir akumuliatorius veikia normaliai, sureguliuokite
priekinius rūko žibintus. Norėdami
pasukti priekinį rūko žibintą aukštyn arba
žemyn, sukite reguliavimo varžtą (1)
pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
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Reguliavimo taškas
< GroundAukštis
Heightnuo
> žemės

tarp lempų
< Atstumas
Distance between
lamps >

Ekranas
Screen

H1

H2

H3
W2
W1
W3

ŽEMĖ
Ground

H1: Priekinio
žibinto
lempos
aukštis
nuo
žemės
šviesos)
H1 : Height
between
thecentro
head lamp
bulb
center
and(artimosios
ground (Low
beam)
H2: Priekinio
žibinto
lempos
centro
aukštis
nuo
žemės
(tolimosios
šviesos)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
H3: Rūko žibinto lempos centro aukštis nuo žemės
H3 : Height between the fog lamp bulb center and ground
W1: Atstumas tarp dviejų priekinių žibintų lempų centrų (artimosios šviesos)
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2: Atstumas tarp dviejų priekinių žibintų lempų centrų (tolimosios šviesos)
: Distance
thežibintų
two head
lamp
bulbs centers (High beam)
W3: W2
Atstumas
tarp between
dviejų rūko
lempų
centrų
W3 : Distance between the two fog lamp bulbs centers
Mato vienetas: mm (coliai)
Automobilio būklė

H1

H2

H3

W1

W2

W3

Be vairuotojo
Su vairuotoju

714 (28.1)
707 (27.8)

692 (27.2)
685 (27)

423 (17)
416 (16.4)

1,224 (48.1)
1,224 (48.1)

980 (38.6)
980 (38.6)

1350 (53.1)
1350 (53.1)
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AUTOMOBILIO ašis
Vertikali linija per priekinio dešiniojo žibinto lempos centrą

Vertikali linija per priekinio kairiojo žibinto lempos centrą

W1 (artimosios šviesos)

H1 (artimosios šviesos)

Šviesos riba

100

Horizontali linija per priekinio žibinto lempos centrą

ŽEMĖ

OMD051054L

Priekinio žibinto artimosios šviesos (vairuotojo pusė)
1. Įjunkite artimąsias šviesas be vairuotojo automobilyje.
2. Šviesos riba turi sutapti su šviesos ribos linija, kaip parodyta piešinyje.
3. Reguliuojant artimąsias šviesas, vertikalus reguliavimas turi būti atliekamas sureguliavus šviesas horizontaliai.
4. Jei automobilyje yra priekinių žibintų reguliavimo įrenginys, įrenginio jungiklis turi būti 0 padėtyje.
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AUTOMOBILIO ašis
Vertikali linija per priekinio dešiniojo žibinto lempos centrą

Vertikali linija per priekinio kairiojo žibinto lempos centrą

W1 (artimosios šviesos)

H1 (artimosios šviesos)

Šviesos riba

100

Horizontali linija per priekinio žibinto lempos centrą

ŽEMĖ

OMD051055L

Priekinio žibinto artimosios šviesos (keleivio pusė)
1. Įjunkite artimąsias šviesas be vairuotojo automobilyje.
2. Šviesos riba turi sutapti su šviesos ribos linija, kaip parodyta piešinyje.
3. Reguliuojant artimąsias šviesas, vertikalus reguliavimas turi būti atliekamas sureguliavus šviesas horizontaliai.
4. Jei automobilyje yra priekinių žibintų reguliavimo įrenginys, įrenginio jungiklis turi būti 0 padėtyje.
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AUTOMOBILIO ašis
Vertikali linija per kairiojo rūko žibinto lempos centrą
Vertikali linija per dešiniojo rūko žibinto lempos centrą
Viršutinė riba
60

Horizontali linija per rūko žibinto lempos
centrąlempos centrą

W3 (priekinis rūko)

H3 (priekinis rūko)

ŠVIESOS RIBA

ŽEMĖ

OMD051056L

Priekiniai rūko žibintai
1. Įjunkite priekinius rūko žibintus be vairuotojo automobilyje.
2. Šviesos spindulys turi kristi į nurodytas ribas (užbrūkšniuotas plotas).
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 A tipas

OPB079033
 B tipas

3. Atskirkite patronà nuo ðviesos sklaidytuvo, sukdami patronà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol patrono laikikliai bus
lygiagreèiai su ðviesos sklaidytuvo
ádubomis.
4. Iðtraukite lempà ið patrono.
5. Ákiðkite naujà lempà á patronà.
6. Surinkite patronà su ðviesos sklaidytuvu.
7. Prijunkite lempos maitinimo laidà.
8. Ádëkite þibinto mazgà á automobilio
këbulà.

OPB072034
G220300APB

Galinio þibinto lempø keitimas
(1) Stabdymo ir galinës ðviesos
(2) Atbulinës eigos ðviesos
(3) Uþpakaliniai posûkiø þibintai
(4) Uþpakaliniai rûko þibintai
OPB072052
F220200AUN

Ðoninio posûkiø þibinto lempos
keitimas
1. Nuimkite þibintà nuo automobilio
atplëðdami ðviesos sklaidytuvà ir
iðtraukdami þibintà.
2. Atjunkite lempos maitinimo laidà.
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1. Atidarykite pakeliamas galines duris.
2. Atsukite þibintà laikanèius varþtus
kryþminiu atsuktuvu.
3. Nuimkite galiná þibintà nuo automobilio këbulo.
4. Iðtraukite lempos patronà ið þibinto,
sukdami patronà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol patrono laikikliai bus
lygiagreèiai su þibinto ádubomis.
5. Iðtraukite lempà ið patrono jà paspausdami ir sukdami prieð laikrodþio
rodyklæ, kol lempos laikikliai bus lygiagreèiai su patrono ádubomis. Iðtraukite
lempà ið patrono
6. Ádëkite naujà lempà, ástumdami jà á
patronà ir pasukdami, kol uþsifiksuos.
7. Ákiðkite patronà á þibintà sulygiuodami
patrono laikiklius su su þibinto
ádubomis. Ástumkite patronà á á þibintà
ir pasukite patronà pagal laikrodþio
rodyklæ.
8. Ádëkite þibinto mazgà á automobilio
këbulà.

OPB079050
G220500APB

Aukðtai sumontuotas stabdymo
þibintas
1. Atidarykite pakeliamas galines duris.
2. Nuimkite dangtelá
3. Paspauskite skylëje esanèià apkabà.
Ji iðstums aukðtai sumontuoto stabdymo þibinto lempà.

OPB079051

4. Iðtraukite lempos mazgà ið aukðtai
sumontuoto stabdymo þibinto.
5. Pakeiskite mazgo lemputes.
6. Ádëkite atvirkðtine tvarka.
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4. Ákiðkite naujà lempà á patronà.
5. Surinkite patronà su korpusu.
6. Ádëkite þibinto mazgà á automobilio
këbulà.

OPA077044
G220400APB

Numerio apðvietimo lempø
keitimas
1. Plokðèiu atsuktuvu nuimkite lempos
mazgà nuo këbulo, atlupdami korpusà ir iðtraukdami visà mazgà.
2. Atskirkite patronà nuo ðviesos sklaidytuvo, sukdami patronà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol patrono laikikliai bus
lygiagreèiai su ðviesos sklaidytuvo
ádubomis.
3. Iðtraukite lempà ið patrono.
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G220600AHM

Pirðtiniø dëtuvës lemputë

Salono apðvietimo lemputë (priekinë)

Salono lempos keitimas
1. Plokðèiu atsuktuvu ðvelniai atlupkite
ðviesos sklaidytuvà nuo salono
apðvietimo lempos korpuso.
2. Iðtraukite lempà ið patrono.

ÁSPËJIMAS
OPB072042

OPA077045
Salono apðvietimo lemputë (vidurinë)

Bagaþo skyriaus lemputë

Prieð
tvarkydami
lemputes,
patikrinkite, ar paspaustas “OFF”
mygtukas, kad nenusidegintumëte
pirðtø ir jûsø nenutrenktø elektros
srovë.
3. Ákiðkite naujà lempà á patronà.
4. Sulygiuokite ðviesos sklaidytuvo
laikiklius su korpuso ádubomis ir
ástumkite ðviesos sklaidytuvà á vietà.

OTD079037

OPB079041

ATSARGIAI
Saugokite, kad neiðpurvintumët
ðviesos sklaidytuvo, sklaidytuvo
laikiklio ir plastmasinio korpuso.
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KËBULO PRIEÞIÛRA
Iðorës prieþiûra
G230101AUN

Bendrosios atsargumo priemonës
Naudodami cheminius valiklius ir blizgiklius, skaitykite nurodymus ant jø etikeèiø.
Perskaitykite visus áspëjimus ir atsargumo priemones.
G230102BUN

Daþyto pavirðiaus prieþiûra
Plovimas
Kad daþytas këbulas nerûdytø ir
neprarastø iðvaizdos, plaukite já bent
kartà per mënesá drungnu ar ðaltu vandeniu.
Jei vaþinëjate bekele, nuplaukite automobilá po kiekvienos iðvykos. Ypaè
kruopðèiai nuplaukite druskas, þemes,
purvà ir kitas prilipusias medþiagas.
patikrinkite, ar neuþsikimðusios vandens
nutekëjimo angos durø apaèioje ir apatiniuose këbulo paneliuose.
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Jei tuoj pat nenuplausite, vabzdþiai,
smala, medþiø gyvasakiai, pramoniniai
terðalai paþeis jûsø automobilio daþus.
Ðiø terðalø gali nepavykti nuplauti vandeniu. Geriausia naudoti ðvelnø muilà,
nekenkiantá daþytiems pavirðiams.
Nuplovæ su muilu, perplaukite automobilá ðvariu ðaltu ar drungnu vandeniu.
Nepalikite muilo nudþiûti.

ATSARGIAI
Nenaudokite koncentruoto muilo,
cheminiø valikliø ar karðto vandens
ir neplaukite automobilio saulëkaitoje ar kol këbulas karðtas.

ÁSPËJIMAS - Ðlapi
stabdþiai
Nuplovæ automobilá pavaþiuokite ir
patikrinkite, ar nesuðlapo stabdþiai.
Jei stabdymas pablogëjo, iðdþiovinkite stabdþius lengvai juos paspausdami, kai vaþiuojate nedideliu
greièiu.

OJB037800

ATSARGIAI
• Plaunant variklio skyriø, áskaitant
aukðto slëgio vandens srove, gali
bûti paþeistos variklio skyriaus
elektros grandinës.
• Saugokite, kad vanduo ir kiti
skysèiai nepaliestø automobilio
elektriniø/elektroniniø daliø ir jø
nesugadintø.
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Vaškavimas
Vaðkuokite automobilá, kai ant jo nebeliks vandens laðø.
Prieð vaðkuodami automobilá nuplaukite
ir nudþiovinkite. Naudokite geros kokybës skystà ar tirðtà vaðkà ir laikykitës
gamintojo nurodymø. Nuvaðkuokite
visas metalines dalis, kad jas apsaugotumëte ir jos neprarastø savo iðvaizdos.
Ðalinant alyvà, smalà ar panaðias medþiagas su dëmiø valikliu vaðkas daþniausiai
paðalinamas nuo daþø. Nepamirðkite
pakartotinai nuvaðkuoti tø vietø, jei viso
automobilio vaðkuoti dar nereikia.

G230103AUN

B230104AUN

Paþeistø daþø tvarkymas
Gilius ábrëþimus ar akmenukø paliktus
álenkimus daþytame pavirðiuje reikia
nedelsiant sutvarkyti. Plikas metalas
greitai pradës rûdyti ir pridarys didesniø
nuostoliø.

Blizganèio metalo prieþiûra
• Prilipusià smalà ir vabzdþius valykite
valikliu, o ne skuskite aðtriu daiktu.
• Kad blizganèio metalo dalys nerûdytø,
padenkite jas vaðku ar chromuotoms
dalims skirta medþiaga ir átrinkite iki
blizgesio.
• Þiemà ar pajûrio zonoje padenkite blizganèio metalo dalis storesniu vaðko ar
apsauginës medþiagos sluoksniu. Jei
reikia, padenkite tas dalis korozijai
atspariu naftos vazelinu ar kita
apsaugine medþiaga.

PASTABA
Jei automobilio kėbulas pažeistas ir jį
reikia remontuoti ar keisti kokią dalį,
patikrinkite, ar kėbulo remonto
dirbtuvėse suremontuotas ar pakeistas
dalis
padengė
nuo
korozijos
saugančiomis medžiagomis.

ATSARGIAI
• Jei purvà ar dulkes nuo këbulo
valysite sausu audeklu, subraiþysite lakà.
• Valydami chromuotas ar anodintas aliuminines detales, nenaudokite metaliniø ðveistukø, grûdëtø
valikliø ar stipriø plovikliø, kuriuose yra ðarminiø medþiagø. Galite
paþeisti jø apsauginá sluoksná,
daþai toje vietoje iðbluks arba
pakeis spalvà.
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G230105APB

Këbulo apaèios prieþiûra
Këbulo apaèioje kaupiasi ëdanèios
medþiagos, naudojamos keliø prieþiûroje sniego ir ledo tirpdymui bei dulkiø
suriðimui. Jei ðiø medþiagø nepaðalinsite, automobilio apaèioje esanèios
medþiagos, tokios kaip degalø sistemos
vamzdþiai, dugnas ir iðmetamøjø dujø
sistema, gali pradëti rûdyti, nors jos ir
padengtos nuo rûdijimo apsauganèia
medþiaga.
Kartà per mënesá ir po kiekvieno pasivaþinëjimo bekele bei pasibaigus þiemai
gerai nuplaukite automobilio apaèià ir
ratø angas drungnu ar ðaltu vandeniu.
Ypaè atidþiai priþiûrëkite tas vietas, nes
ten sunku pamatyti þemes ir purvà. Jei
susikaupusá purvà suðlapinsite, bet
nepaðalinsite, bus ne geriau, o blogiau.
Durø apaèioje, këbulo apatinëje dalyje ir
ant rëmo yra skylës vandens
nutekëjimui. Jos turi bûti neuþsikimðusios, nes ten uþsilaikæs vanduo sukels
rûdijimà.
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G230106AUN

ÁSPËJIMAS
Nuplovæ automobilá pavaþiuokite ir
patikrinkite, ar nesuðlapo stabdþiai.
Jei stabdymas pablogëjo, iðdþiovinkite stabdþius lengvai juos paspausdami, kai vaþiuojate nedideliu
greièiu.

Aliumininiø ratø prieþiûra
Aliumininiai ratai padengti skaidria
apsaugine medþiaga.
• Neplaukite aliumininiø ratø ðiurkðèiais
valikliais, ðveitikliais, tirpikliais ir nevalykite su metaliniu ðepeèiu. Galite
paþeisti apsauginá sluoksná.
• Naudokite tik ðvelnø muilà ar neutralø
valiklá ir gerai nuplaukite vandeniu. Jei
vaþiavote druska nubarstytais keliais,
nuplaukite ratus. Taip apsaugosite
juos nuo korozijos.
• Neplaukite ratø greitaeigiais ðepeèiais
automobiliø plovykloje.
• Nenaudokite rûgðèiø plovikliø. Jie gali
paþeisti aliumininius ratus dengiantá
apsauginá sluoksná ir sukelti korozijà.
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G230107AHM

Apsauga nuo korozijos
Kaip apsaugoti jūsų automobilį nuo
korozijos
Savo automobiliø gamyboje mes naudojame paèias naujausias kovos su korozija technologijas. Taèiau tai tik dalis
darbo. Kad automobilis ilgai iðlaikytø
atsparumà korozijai, reikia ir savininko
pagalbos.
Dažniausios korozijos priežastys
Èia iðvardintos pagrindinës automobiliø
korozijà sukelianèios prieþastys:
• Keliø druska, purvas ir drëgmë,
susikaupæ ant automobilio dugno.
• Akmenø, þvyro paþeisti daþai, ábrëþimai ir álenkimai, pagreitinantys neapsaugoto metalo korozijà.

Koroziją skatinančios vietovės
Jei gyvenate vietovëje, kurioje jûsø automobilis nuolat susiduria su korozijà
sukelianèiomis medþiagomis, apsauga
nuo korozijos ypaè svarbi. Daþniausiai
pasitaikanèios korozijà sukelianèios
medþiagos yra druska, dulkes suriðanèios cheminës medþiagos, jûrinis klimatas ir pramoninë tarða.

Drėgmė skatina koroziją.
Geriausios sàlygos korozijai yra drëgmë.
Korozijà paspartina atmosferinë drëgmë,
ypaè kai temperatûra yra kiek aukðtesnë
uþ nulá. Tokiomis sàlygomis korozinës
medþiagos patenka ant jûsø automobilio
su drëgme, kuri lëtai iðgaruoja.
Purvas yra ypaè pavojingas, nes jis ilgai
iðlieka drëgnas ir laikosi tvirtai prikibæs
prie automobilio. Nors purvas ir atrodo
sausas, viduje jis turi drëgmës ir skatina
korozijà.
Aukðta temperatûra taip pat skatina blogai vëdinamø vietø korozijà. Dël visø èia
iðvardintø prieþasèiø labai svarbu, kad
jûsø automobilis bûtø ðvarus, o ne
aplipæs purvais ir kitokiomis medþiagomis. Tai galioja ne tik matomiems pavirðiams, bet ypaè automobilio apaèiai.
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Kaip išvengti korozijos
Galite iðvengti korozijos, laikydamiesi ðiø
patarimø:
Reguliariai plaukite automobilá.
Geriausias bûdas uþkirsti kelià korozijai plauti automobilá ir paðalinti korozijà
sukelianèias medþiagas. Ypaè gerai
priþiûrëkite automobilio apaèià.
• Jei gyvenate korozijai palankioje
aplinkoje, kur keliai barstomi druska,
prie jûros, didelës pramoninës tarðos
zonoje, kur krenta rûgðtûs lietûs ir
pan., imkitës papildomø apsaugos
nuo korozijos priemoniø. Þiemà su
þarna nuplaukite automobilio apaèià
bent kartà per mënesá ir gerai
iðplaukite dugnà þiemai pasibaigus.
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• Plaudami automobilio apaèià, ypaè
gerai nuplaukite posparnius ir kitas
blogai matomas vietas. Nuplaukite
gerai, nes sudrëkinæ prilipusá purvà ir
jo nenuplovæ korozijà tik pagreitinsite,
o ne sustabdysite. Aukðto slëgio vanduo ir garai ypaè efektyviai nuplauna
purvà ir korozijà sukelianèias medþiagas.
• Plaudami durø apaèià, apatinæ këbulo
dalá ir rëmo elementus, iðvalykite vandens nutekëjimo skyles, kad pro jas
pasiðalintø drëgmë, o ne uþstrigtø jose
ir skatintø korozijà.
Jûsø garaþas turi bûti sausas
Nestatykite automobilio á drëgnà blogai
vëdinamà garaþà. Toks garaþas - puiki
aplinka korozijai. Tuo labiau, jei plaunate
automobilá garaþe arba ávarote drëgnà,
snieguotà, apledëjusá ir purvinà automobilá á garaþà. Net ðildomame garaþe gali
bûti palanki terpë korozijai, jei garaþas
nëra gerai vëdinamas.

Rûpinkitës këbulo daþais ir apdaila.
Daþø ábrëþimus ir átrûkimus kuo greièiau
reikia padengti tepamais daþais, kad
paþeistose vietose neprasidëtø korozija.
Jei matosi plikas metalas, rekomenduojame vaþiuoti á këbulø remonto dirbtuves.
Paukðèiø iðmatos: Paukðèiø iðmatos
labai ëdanèios ir gali paþeisti daþytus
pavirðius vos per kelias valandas. Kuo
skubiau nuvalykite paukðèiø iðmatas.
Nepamirðkite ir automobilio vidaus
Drëgmë gali kauptis po grindø kilimëliais
ir sukelti korozijà. Reguliariai pakelkite
grindø kilimëlius ir patikrinkite, ar sausa
grindø danga. Bûkite itin atidûs, jei savo
automobiliu veþate tràðas, valymo ar
chemines medþiagas.
Jas reikia veþti specialioje taroje, o joms
iðsiliejus, uþterðtà vietà reikia gerai
iðplauti, perskalauti ðvariu vandeniu ir
iðdþiovinti.
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Salono prieþiûra
G230201AHM

Bendros atsargumo priemonës
Saugokite, kad ðarminiai tirpalai, tokie
kaip kvepalai ar kosmetiniai pieneliai
nepatektø ant prietaisø skydelio, nes gali
atsirasti dëmës. Jeigu jie patenka ant
prietaisø skydelio, ið karto nuvalykite.
Skaitykite nurodymus, kaip tinkamai
priþiûrëti vinilinius pavirðius.

ATSARGIAI
Saugokite, kad vanduo ir kiti skysèiai nepaliestø automobilio elektriniø/ elektroniniø daliø ir jø nesugadintø.

G230202AUN

G230203AUN

Apmuðalø ir vidaus detaliø valymas
Vinilas
Nuvalykite dulkes ir neðvarumus nuo
vinilinio pavirðiaus ðluotele ar dulkiø
siurbliu. Vinilinius pavirðius valykite su
specialiu valikliu.

Saugos dirþø valymas
Saugos dirþus plaukite muilo skiediniu,
skirtu apmuðalams ir kilimams. Vadovaukitës muilo gamintojo nurodymais.
Nevalykite saugos dirþø su chloru ir
nedaþykite jø, nes dirþas gali susilpnëti.

Medžiaga
Nuvalykite dulkes ir neðvarumus nuo
medþiaginio pavirðiaus ðluotele ar dulkiø
siurbliu. Apmuðalus ir kilimus rekomenduojame plauti muilo tirpalu. Ðvieþias
dëmes ið karto iðvalykite dëmiø valikliu.
Jei dëmiø nepaðalinsite ið karto, medþiaga toje vietoje gali pakeisti spalvà. Blogai
priþiûrima medþiaga gali prarasti
atsparumo ugniai savybes.

G230204AUN

ATSARGIAI
Jei naudosite kitokias nei rekomenduojama valymo medþiagas ir
bûdus, galite sugadinti medþiagos
iðvaizdà ir atsparumà ugniai.

Stiklø valymas ið vidaus
Jei automobilio stiklai ið vidaus pasidaro
neskaidrûs (apsitraukia riebia plëvele),
juos reikia valyti su stiklo valikliais.
Vadovaukitës ant valiklio indo pateiktais
nurodymais.

ATSARGIAI
Nekrapðtykite uþpakalinio lango
vidinio pavirðiaus. Galite sugadinti
uþpakalinio lango ðildytuvo juosteles.
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EMISIJOS KONTROLËS SISTEMA
G270000APB

Jûsø automobilio emisijos kontrolës sistemai taikoma raðytinë ribota garantija.
Perskaitykite informacijà apie garantijà
automobilio techninës prieþiûros pase.
Jûsø automobilio emisijos kontrolës sistema atitinka visus emisijos reikalavimus.
Automobilyje yra trys emisijos kontrolës
sistemos
(1) Karterio emisijos kontrolës sistema
(2) Iðmetamøjø garø kontrolës sistema
(3) Iðmetamøjø dujø kontrolës sistema
Kad emisijos kontrolës sistema veiktø
tinkamai, rekomenduojame, kad jûsø
automobilá patikrintø ir jo techninæ
prieþiûrà atliktø ágaliotasis HYUNDAI
atstovas pagal ðiame vadove pateiktà
techninës prieþiûros grafikà.
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Atsargumo priemonës tikrinant ir
atliekant techninæ prieþiûrà (su elektroninio stabilumo programos (ESP)
sistema)
• Kad
tikrinant
dinamometru
uþvedamas variklis netrûkèiotø,
iðjunkite elektroninio stabilumo
programos (ESP) sistemà paspausdami ESP jungiklá.
• Patikrinus variklá dinamometru, vël
ájunkite ESP sistemà, paspaudæ ESP
jungiklá.
G270100AUN

1. Karterio emisijos kontrolës
sistema
Karteryje naudojama priverstinë ventiliacija, kad oras nebûtø terðiamas ið karterio iðeinanèiomis nesudegusiomis dujomis. Ðvarus iðvalytas oras tiekiamas á
karterá per oro ásiurbimo þarnà. Karterio
viduje oras susimaiðo su nesudegusiomis dujomis, kurios per karterio
priverstinio vëdinimo voþtuvà patenka á
áleidimo sistemà.

G270200AUN

2. Garø emisijos kontrolës
sistema
Garø emisijos kontrolës sistema saugo,
kad degalø garai nepatektø á atmosferà.
G270201AUN

Kanistras
Degalø bake susidaræ garai surenkami ir
laikomi vidiniame kanistre. Varikliui
dirbant, surinkti garai ið kanistro iðtraukiami á buferinæ talpyklà per solenoidiná
prapûtimo valdymo voþtuvà.
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G270202AHM

G270302AUN

Solenoidinis prapûtimo valdymo
voþtuvas (PCSV)
Solenoidinis prapûtimo valdymo voþtuvas valdomas ið variklio valdymo bloko
(ECM); kai varikliui veikiant tuðèiàja eiga
variklio auðinimo skysèio temperatûra
nedidelë, PCSV uþsidaro, kad degalø
garai nepatektø á variklá. Kai variklis suðyla, PCSV atsidaro ir iðleidþia degalø
garus á variklá.

Áspëjimai dël iðmetamøjø variklio dujø
(anglies viendeginio)
• Anglies viendeginio gali bûti ávairiose
iðmetamosiose dujose. Jei automobilyje pajutote kokiø nors iðmetamøjø
dujø kvapà, pasirûpinkite, kad jis bûtø
nedelsiant patikrintas ir suremontuotas. Jei átariate, kad á automobilio vidø
patenka iðmetamosios dujos, vaþiuokite atsidaræ visus langus. Kuo greièiau nuveþkite automobilá suremontuoti.

G270300AUN

3. Dujø emisijos kontrolës
sistema
Dujø emisijos kontrolës sistema - tai
labai efektyvi sistema, vienu metu kontroliuojanti iðmetamàsias dujas ir uþtikrinanti puikø variklio darbà.
G270301AUN

Automobilio modifikacijos
Ðio automobilio modifikuoti negalima
Automobilio modifikavimas gali pakenkti
jo veikimui, saugumui ar ilgaamþiðkumui, o taip pat paþeisti teisinius saugos ir
iðmetamøjø dujø reikalavimus.
Be to, dël modifikavimo atsiradusiems
gedimams ar eksploatacijos problemoms nebus taikoma garantija.

• Nelaikykite
uþvesto
automobilio
uþdarose vietose (tokiose kaip
garaþas) ilgiau, nei automobiliui reikia
ávaþiuoti ir iðvaþiuoti.
• Kai automobilis sustoja atviroje vietoje
ilgesniam laikui, o variklis dirba, nustatykite vëdinimo sistemà taip, kad
lauko oras patektø á automobilá.
• Ilgai nesëdëkite stovinèiame automobilyje su uþvestu varikliu.
• Jie variklis uþgæsta arba neuþsiveda,
daug kartø bandydami uþvesti variklá
galite sugadinti emisijos kontrolës sistemà.

ÁSPËJIMAS Iðmetamosios dujos
Variklio iðmetamosiose dujose yra
anglies viendeginio (CO). Jos
bespalvës ir bekvapës, taèiau
ákvëpus - mirtinai pavojingos.
Laikykitës nurodymø, kaip iðvengti
apsinuodijimo CO dujomis.
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Techninė priežiūra

G270303AFD

Atsargumo priemonës eksploatuojant
katalizinius konverterius (jei yra)

ÁSPËJIMAS - Ugnis
Nuo karðtos iðmetamøjø dujø sistemos gali uþsidegti po jûsø automobiliu esantys degûs daiktai.
Nestatykite automobilio virð ar ðalia
degiø daiktø, tokiø kaip sausa þolë,
augmenija, popierius lapai ir pan.
Jûsø automobilyje yra katalizinio konverterio emisijos kontrolës árenginys.
Taigi, reikia imtis ðiø atsargumo
priemoniø:
• Á benzininá variklá pilkite tik BENZINÀ
BE ÐVINO.
• Neeksploatuokite automobilio, jei yra
gedimo poþymiø, tokiø kaip uþdegimo
praleidimai ar blogas variklio darbas.
• Elkitës su varikliu tinkamai. Netinkamo
elgesio su varikliu pavyzdþiai - vaþiavimas iðjungus pavarà ir variklá ir vaþiavimas nuo staèiø nuokalniø ájungus
pavarà ir uþgesinus variklá.
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• Neleiskite varikliui ilgai veikti tuðèiàja
eiga dideliais sûkiai (5 minutes ar
ilgiau).
• Nemodifikuokite variklio ir emisijos
kontrolës sistemos. Variklá turi tikrinti ir
já reguliuoti ágaliotasis HYUNDAI atstovas.
• Stenkitës nevaþiuoti, kai degalø bake
likæ maþai degalø. Jei baigsis degalai,
degalø ir oro miðinys cilindre neuþsidegs ir bus papildomai apkrautas
katalizinis konverteris.
Jei nesiimsite ðiø atsargumo priemoniø,
galite sugadinti kataliziná konverterá ir
automobilá. Be to, negalios automobiliui
suteikiama garantija.

Dyzelinio variklio kietųjų dalelių
filtras (jei yra)
Dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtro
(DPF) sistema surenka iš variklio išmetamus degimo suodžius.
Kitaip, nei keičiamame oro filtrą, DPF sistema automatiškai sudegina (oksiduoja)
ir pašalina susikaupusius suodžius pagal
važiavimo sąlygas. Kitaip tariant, variklio
valdymo sistemos sukeltas degimo
procesas ir aukšta išmetamųjų dujų
temperatūra normalaus ar intensyvaus
važiavimo sąlygomis sudegina ir
pašalina susikaupusius suodžius.
Tačiau, jei automobilis ilgai važiuoja
nedideliu greičiu, susikaupę suodžiai
automatiškai negali būti pašalinti dėl
žemos išmetamųjų dujų temperatūros.
Tuomet variklio valdymo sistema suodžių
neaptinka ir oksidacijos procesas
neįvyksta ir gali užsidegti gedimo
indikatorius.
Įspėjamoji lemputė turėtų nustoti mirksėti
pravažiavus apie 25 minutes kiek
didesniu nei 60 km/val. (37 mylių/val.)
greičiu ir aukštesne nei antra pavara,
palaikant variklio darbą 1500 ~ 2000
sūkių per minutę.
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MATMENYS

LEMPUČIŲ GALIA

I010000APB

I030000APB

Elementas
Bendras ilgis
Bendras plotis
Bendras aukštis
Provėža priekyje
Provėža gale
Atstumas tarp
ašių
*1
*2
*3
*4

8 2

:
:
:
:

175/70R14
185/60R15
185/60R15
195/60R15

mm
3995
1710
1490
1503*1/1491*2/1495*3/1489*4
1501*1/1489*2/1493*3/1487*4

(5.5J×14
(6.0J×15
(6.0J×15
(6.0J×15

2525
(plieno ratlankiai)
(plieno ratlankiai)
(aliuminio lydinio ratlankiai)
(aliuminio lydinio ratlankiai)

Apšvietimo lemputės
Priekiniai žibintai
(Tolimosios/artimosios šviesos)
Priekiniai posūkių žibintai
Gabaritiniai žibintai
Važiavimo dieną žibintai (lempiniai)*
Važiavimo dieną žibintai (LED)*
Šoniniai posūkio žibintai*
Priekiniai rūko žibintai*
Galinis rūko žibintas*
Stabdymo ir galinės šviesos
Galiniai posūkių žibintai
Atbulinės eigos žibintas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas*
Numerio apšvietimo šviesos
Priekyje
Salono lemputės
Vidurinė*
Bagažo skyriaus lemputė*
Pirštinių dėtuvės lemputė*

Galia
55/55
21
5
21
8.5
5
35
21
21/5
21
21
5
5
10
8
5
5
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PADANGOS IR RATAI
I020000APB

Išskyrus Indiją
Padangos pripūtimo slėgis barais (psi, kPa)
Elementas

Padangos
dydis
175/70R14

Normalaus
dydžio padanga

Rato dydis

Kompaktinė atsarT115/70D15
ginė padanga*

Didžiausia apkrova *1

Priekyje

Gale

Priekyje

Gale

230
(33)

230
(33)

250
(36)

250
(36)

Išskyrus toliau nurodytą
1 komplektą

230
(33)

230
(33)

250
(36)

250
(36)

ECO komplektas
(Europai, U2
1.1+ISG+6MT)

260
(38)

260
(38)

260
(38)

260
(38)

230
(33)
420
(60)

230
(33)
420
(60)

250
(36)
420
(60)

250
(36)
420
(60)

5.5J×14 (plieno ratlankiai)

6.0J×15
(plieno/ali
185/60R15
uminio
ratlankiai)
195/50R16

Normali apkrova

6.0J×16 (aliuminis)
3.5J×15

Rato varžto
veržlės užveržimo
momentas
kg•m (lb•ft, N•m)

9~11
(65~79, 88~107)

*1 : Išskyrus Japoniją
* : Jei yra

Indijai
Padangos pripūtimo slėgis barais (psi, kPa)
Elementas
Normalaus dydžio
padanga

Padangos
dydis
175/70R14
185/60R14

Rato dydis
5.0J×14
5.5J×14

Priekyje

Gale

Priekyje

Gale

Rato varžto veržlės
užveržimo momentas
kg•m (lb•ft, N•m)

210
(30)

210
(30)

230
(33)

230
(33)

9~11
(65~79, 88~107)

Normali apkrova

Didžiausia apkrova

8 3
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REKOMENDUOJAMOS ALYVOS IR TALPOS
I040000APB

Kad variklis ir jėgos agregatas veiktų gerai ir ilgai, naudokite tik kokybišką alyvą. Su tinkama alyva variklis dirbs efektyviau ir
sunaudos mažiau degalų.
Jūsų automobiliui rekomenduojamos šios alyvos ir skysčiai.
Alyva

Tūris

*1 *2

Variklio alyva
(išleidimas ir įpylimas)

1,4L

1,1L
Dyzelinis
variklis
1,4L

Benzininis variklis
Mechaninės pavarų
dėžės skystis

su DPF *4

4,8 l (5,1 JAV kvortos)

ACEA C2 arba C3

4

4,8 l (5,1 JAV kvortos)

ACEA B4

4

su DPF *

5,3 l (5,60 JAV kvortos)

ACEA C2 arba C3

be DPF *4

5,3 l (5,60 JAV kvortos)

ACEA B4

1,9 ~ 2,0 l
(2,0 ~ 2,1 JAV kvortos)
1,8 ~ 1,9 l
(1,9 ~ 2,0 JAV kvortos)
1,8 ~ 1,9 l
(1,9 ~ 2,0 JAV kvortos)
1,9 ~ 2,0 l
(2,0 ~ 2,1 JAV kvortos)

API Service GL-4, SAE 75W/85
(HYUNDAI originalus transmisijos skystis)

6,8 l (7,19 JAV kvortos)

DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III

be DPF *

1,2L
1,4L
1,1L

Dyzelinis variklis
1,4L

8 4

Europai*
3,6 l (3,80 JAV kvortos) API Service SL ar aukštesnė, ACEA A3 ar
aukštesnė
Išskyrus Europą
3,3 l (3,49 JAV kvortos) API Service SL ar aukštesnė, ILSAC GF-3
ar aukštesnė

1,2L
Benzinini
s variklis

Automatinės pavarų
dėžės skystis

Kokybės klasė
3

Benzininis
variklis

1,4L

PB eng 8_lit_PB eng 8.qxd 7.11.2012 21:43 Page 5

Techniniai duomenys ir informacija vartotojui

Alyva
Benzininis variklis
Aušinimo skystis
Dyzelinis variklis
Stabdžių ir sankabos skystis
Degalai

Tūris
1,2L

4,1 l(4,4 JAV kvortos)

1,4L

5,8 l(6,1 JAV kvortos)

1,1L/1,4L 6,8 l(7,1 JAV kvortos)
0,7~0,8 l
(0,7~0,8 JAV kvortos)
45 l (18 JAV galono)

Kokybės klasė
MIŠINYS, antifrizas su vandeniu
(tileno glikolio bazės aušinimo skystis
aliuminio radiatoriams)
FMVSS116 DOT-3 arba DOT-4
-

*1 Rekomenduojamas SAE klampos indeksas nurodytas kitame puslapyje.
*2 Dabar jau galima įsigyti energiją taupančių variklio alyvų. Be kitų naudingų savybių, jos mažina trintį variklyje ir dėl to
sunaudojama mažiau degalų. Dažnai šiuos privalumus sunku pastebėti važinėjant kasdien, tačiau per metus išlaidos degalams
gerokai sumažėja.
*3 Mes rekomenduojame, kad naudotumėte “Hyundai Motor Company” patvirtintas variklio alyvas. Pasitarkite su įgaliotuoju
HYUNDAI atstovu.
*4 Kietųjų dalelių filtras

8 5
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I040100AFD

Rekomenduojamas SAE klampos
indeksas

ATSARGIAI
Prieš tikrindami ar išleisdami
alyvas, visuomet nuvalykite vietą
aplink įpylimo dangtelį, išleidimo
dangtelį ar lygio matuoklį. Tai labai
svarbu, kai važinėjama dulkėtomis
ar smėlėtomis vietovėmis bei neasfaltuotais keliais. Kai aplink dangtelius ir lygio matuoklius bus
švaru, purvas nepateks į variklį ir
kitus mechanizmus ir jų nesugadins.

Rinkdamiesi alyvą keitimui, įvertinkite temperatūrą, kurioje jūsų automobilis bus
eksploatuojamas iki kito alyvos keitimo. Rekomenduojamą alyvos klampą pasirinkite
iš lentelės.
Temperatūros intervalas pagal SAE alyvos klampos indeksą
°C -30
-20
-10
0
10
20
30
40
Temperatūra
(°F)
-10
0
20
40
60
80
100
Benzininio
variklio alyva *1
0W-40, 5W-30, 5W-40
(Europai)

50
120

20W-50

Benzininio
variklio alyva *2
(Išskyrus Europą)

15W-40
10W-30
5W-20, 5W-30
15W-40

Variklio alyvos klampumas (tirštumas)
turi įtakos degalų sunaudojimui ir šalto
variklio darbui (variklio užvedimui ir variklio alyvos takumui). Su mažesnės klampos variklio alyva sunaudojama mažiau
degalų ir šaltas variklis geriau dirba,
tačiau karštu oru tinkamą tepimą
užtikrina
klampesnės
alyvos.
Rekomenduojamos klampos neturinčios
alyvos gali sugadinti variklį.

8 6

10W-30

Dyzelinio
variklio alyva

5W-30
0W-30

*1. Kad sunaudotumėte mažiau degalų, rekomenduojame naudoti šių klampos indeksų alyvą:
SAE 5W-30 (API SM / ACEA A5).
*2. Kad sunaudotumėte mažiau degalų, rekomenduojame naudoti šių klampos indeksų alyvą:
SAE 5W-20 (API SM / ACEA A5). Jei tokios alyvos jūsų šalyje negalima įsigyti, pasirinkite
tinkamą variklio alyvą, vadovaudamiesi alyvų klampos lentele.
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AUTOMOBILIO IDENTIFIKAVIMO NUMERIS (VIN)

AUTOMOBILIO ATITIKTIES
ETIKETĖ

B tipas

A tipas

OPB089001
H010000APB

Automobilio identifikavimo numeris (VIN)
naudojamas registruojant jūsų automobilį
ir sprendžiant visus teisinius klausimus
dėl jo nuosavybės.
Šis numeris išmuštas keleivio sėdynės
apačioje.

OPB089002

VIN taip pat užrašytas ant plokštelės,
pritvirtintos ant prietaisų skydelio. Šį
numerį nesunku pamatyti pro priekinį
stiklą iš lauko.

OPB089003
H020000AUN

Automobilio sertifikavimo kortelė pritvirtinta ant vairuotojo (arba priekinio
keleivio) vidurinio statramsčio. Joje
nurodytas automobilio identifikavimo
numeris (VIN).

8 7
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PADANGŲ TECHNINIŲ DUOMENŲ IR SLĖGIO ETIKETĖ

ORO KONDICIONIERIAUS
KOMPRESORIAUS ETIKETĖ

VARIKLIO NUMERIS
Benzininis variklis

OPB089005
Dyzelinis variklis

OHC081001

OPB089004

Kompresoriaus etiketėje pateikiama
informacija apie jūsų automobilyje esantį
kompresorių: modelis, tiekėjo serijos
numeris, gamintojo numeris, šaldomoji
medžiaga (1) ir šaldomoji alyva (2).

H030000APB

Jūsų automobilio padangos parinktos
taip, kad automobilis važiuotų geriausiai
normalios eksploatacijos sąlygomis.
Ant šoninio statramsčio vairuotojo pusėje
esančioje padangų etiketėje nurodytas
rekomenduojamas jūsų automobilio
padangų slėgis.
OPB082006
H04000AUN-EE

Variklio numeris įspaustas ant variklio
bloko, kaip parodyta paveikslėlyje.

8 8
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LIPDUKAS SU EC žENKLU (EUROPAI)
(JEI YRA)

OMD080002

Lipdukas su EC ženklu yra ant šoninio
statramsčio vairuotojo pusėje. Ženklas
rodo, kad jūsų automobilis atitinka
Europos Bendrijos saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Ženkle yra ši
informacija:
• Valstybės kodas
• Reglamento numeris
• Reglamento pataisos numeris
• Patvirtinimo numeris

8 9
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Bagažo skyrius ············································· 4-81
Buksyravimas ··············································· 6-29
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Degalų filtro dangtelis ····································· 4-21
Durų užraktai ················································· 4-9

E
Ekonomiškas važiavimas ································· 5-32
Emisijos kontrolės sistema ································ 7-84

I 2

I
Išorės priežiūra ············································· 7-78

Á
Įspėjimas apie nenumatytą atvejį kelyje ·················· 6-2

Y
Ypatingos vairavimo sąlygos ····························· 5-34

K
Kaip naudotis šiuo vadovu ································· 1-2
Klimato kontrolės oro filtras ····························· 7-35
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