
EESSTNA

Hea klient!

Tcname, et valisite uue Kia stiduki!

Globaalse autotootjana, kes keskendub erakordse vccrtusega kvaliteetsete stidukite 
tootmisele, on Kia p{hendunud teie ootusi {letava klienditeeninduse pakkumisele.

Kia volitatud esindustes on tehases koolitatud tehnikud, soovitatavad erituuriistad ja 
Kia originaalvaruosad, kui teie stidukil on vaja tehnilist abi.

See kasutusjuhend tutvustab teile stiduki standard- vti valikulise varustuse funkt
sioone ja seadmeid ning selle stiduki hooldusvajadusi. Seega vtite leida mtne kirjel
duse ja illustratsiooni, mis ei ole teie stidukile kohaldatav. Soovitame selle juhendi 
hoolikalt lcbi lugeda ning juhiseid ja soovitusi jcrgida. Hoidke alati see juhend enda ja 
jcrgmiste omanike jaoks stidukis.

Kogu selles kasutusjuhendis olev teave oli avaldamise ajal tcpne. Kuna Kia aga jctkab 
oma toodete tciustamist, jctab ettevtte endale tiguse teha selles juhendis vti stidu
kites ette teatamata ja kohustusi vttmata mis tahes ajal muudatusi.

Stitke turvaliselt ja nautige oma Kia stidukit!

( 2021 KIA MOTORS Slovakia s.r.o.

Ktik tigused on kaitstud. Tcielik vti osaline reprodutseerimine vti ttlkimine pole Kia Motors Slovakia s.r.o. 
loata lubatud.

Prinditud Slovakkias



Juhendi kasutamine

Soovime, et saaksite oma autoga 
stitmist alati tcielikult nautida. Teie 
omaniku kcsiraamat on teile mit
meti abiks.

Soovitame kcsiraamatu kindlasti 
tervenisti lcbi lugeda. Surma vti 
vigastuste ohu vchendamiseks 
lugege kindlasti lcbi kcsiraamatu 
need ltigud, mis on tchistatud peal
kirjadega HOIATUS  ja ETTEVAA
TUST .

Kasutusjuhendi teksti tciendavad 
illustratsioonid, mis aitavad stiduki 
nautimist paremini selgitada. 
Juhendi lugemisel saate teavet 
funktsioo,nide kohta, olulist ohu
tusalast teavet ja ncpunciteid eri 
tingimustes stitmiseks.

Kcsiraamatu {lesehitus on cra too
dud sisukorras. Kasutage sisukorda 
kindla ala vti teema otsimisel, selles 
on kogu teie juhendis leiduv teave 
tchestikulises loendis.

Peat{kid: sellel kasutusjuhendil on 
{heksa peat{kki ja sisukord. Iga 
peat{kk algab l{hikese sisuloendiga, 
nii et saate kohe aru, kas see pea
t{kk sisaldab soovitud teavet.

Leiate sellest juhendist mitmesugu
seid HOIATUSI, ETTEVAATUSABI
NTUSID, ja MCRKUSEID. Need 
HOIATUSED on loodud, teie isikliku 
turvalisuse ttstmiseks. Lugege 
tchelepanelikult ja jcrgige KTIKI 

HOIATUSTES, ETTEVAATUSABINTU
DES JA MCRKUSTES kirjeldatud toi
minguid ja soovitusi.

HOIATUS
HOIATUS viitab olukorrale, kus hoia
tuse eiramine vtib pthjustada ras
keid kehavigastusi vti surma.

ETTEVAATUST
ETTEVAATUST viitab olukorrale, kus 
ettevaatusabintu eiramisel vtib 
tekkida stiduki kahjustus.

MCRKUS
MCRKUS viitab huvitavale vti kasuli
kule teabele.
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K{tusentuded

Sissejuhatus

K{tusentuded

Bensiinimootor

Pliivaba bensiin

Stiduki optimaalse jtudluse saavu-
tamiseks soovitame kasutada plii-
vaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 
95 vti detonatsiooniindeksiga (AKI) 
vchemalt 91.

Vtite kasutada pliivaba bensiini 
oktaaniarvuga RON 91~94 / AKI 
87~90, kuid see vtib pthjustada sti-
duki jtudluse mtningast vchene-
mist. (Crge kasutage metanooliga 
segatud k{tuseid.)

Oleme loonud teie auto nii, et see 
saavutab maksimaalse jtudluse 
PLIIVABA K[TUSEGA, samuti vchen-
dab see heitgaaside teket ja s{{te-
k{{nalde mccrdumist.

ETTEVAATUST
CRGE KASUTAGE KUNAGI PLIIGA 
K[TUST. Pliiga k{tuse kasutamine 
on kahjulik katal{{smuundurile ja 
kahjustab mootori juhts{steemi 
hapnikuandurit ning mtjutab heit-
mekontrolli. (mtnel mudelil)
Crge lisage k{tusepaaki kunagi muid 
kui mccratud k{tuses{steemi 
puhastusvahendeid. (Kia soovitab 
{ksikasjade saamiseks puurduda Kia 

volitatud esindaja poole.) (mtnel 
mudelil)

HOIATUS
Pcrast tankimisotsiku automaat-
set vcljal{litumist tankimise ajal ei 
tohi enam k{tust lisada.
Kontrollige alati, et k{tusepaagi 
kork oleks kindlalt paigaldatud, et 
vcltida avarii korral k{tuse lekki-
mist.

Pliibensiin (kui kuulub varustusse)

Mtne riigi puhul on teie stiduk 
mteldud kasutama pliibensiini. Kui 
te olete sunnitud kasutama pliiga 
k{tust, soovitame teil eelnevalt Kia 
esindajalt uurida, kas see k{tus teie 
autosse sobib vti ei.

Pliibensiinil peab olema samasu-
gune oktaaniarv nagu pliivabal ben-
siinil.

Alkoholi ja metanooli sisaldav ben-
siin

Bensiini ja etanooli (teraviljapiiri-
tuse) segu ning metanooli (puupiiri-
tust) sisaldavat bensiini vti bensiini 
ja etanooli segu turustatakse mit-
metes riikides pliivaba vti pliid sisal-
dava bensiini asemel vti nendega 
paralleelselt.

Crge kasutage k{tust, milles on {le 
10% etanooli, ega metanoolisisaldu-
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sega k{tust. Need vtivad pthjus-
tada probleeme juhitavusega ja 
kahjustada k{tuses{steemi, moo-
tori kontrolls{steemi ja heitgaaside 
kontrolls{steemi.

Katkestage juhitavuse probleemide 
ilmnemisel mis tahes k{tusesegu 
kasutamine.

Tootja garantii ei pruugi htlmata 
stiduki kahjustumist vti juhitavuse 
probleeme, kui need tulenevad jcrg-
misest.
1. Enam kui 10% etanoolisisaldusega 

k{tusesegu kasutamine.
2. k{tus, mis sisaldab metanooli;
3. Pliibensiini vti pliiga k{tusesegu 

kasutamine.

ETTEVAATUST
Crge kasutage kunagi metanooli 
sisaldavat k{tusesegu. Ltpetage 
mis tahes k{tusesegu kasutamine, 
mis hcirib ,juhitavust. (mtnel 
mudelil)

Teised k{tused

Selliste k{tuste nagu
rcnisisaldusega (Si),
mangaanisisaldusega (Mn) (MMT),
Ferrotseenisisaldusega (Fe) k{tus 
ja
teiste metallilisanditega k{tused

vtivad kahjustada mootorit vti pth-
justada ummistumist, tuutaktide 
vahelejctmist, halba kiirendamist, 

mootori seiskumist, katal{saatori 
sulamist, liigset korrosiooni, kasu-
tusaja l{henemist jne.

Samuti s{ttib rikke hoiatustuli (MIL).

MCRKUS
Garantii ei kata vale k{tuse ttttu 
kulunud vti kahjustatud osade 
remonti ega vahetamist.

MTBE kasutamine

Kia soovitab vcltida enam kui 15 
mahuprotsenti MTBE-d (met{{l-
tert-but{{leetrit) (hapnikusisaldus 
2,7% kaalust) sisaldavate k{tuste 
kasutamist teie stidukis.

K{tus, mis sisaldab {le 15 mahu-
protsendi MTBE-d (hapnikusisaldus 
2,7% kaalust) vtib vchendada sti-
duki jtudlust ja pthjustavad gaa-
simulle vti rasket kcivitumist.

ETTEVAATUST
Teie uue stiduki piiratud garantii ei 
pruugi katta k{tuses{steemi kah-
justumist ja mis tahes muid jtudlus-
probleeme, mis on pthjustatud 
metanooli sisaldavate k{tuste vti 
{le 15 mahuprotsendi MTBE-d 
(met{{ltert-but{{leetrit) (hapniku-
sisaldusega 2,7 massiprotsenti). 
(mtnel mudelil)
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Crge kasutage metanooli.

Teie autos ei tohi kasutada k{tuseid, 
mis sisaldavad metanooli (puupiiri-
tust). Sellist t{{pi k{tus vtib vchen-
dada stiduki suutlikkust ja 
kahjustada k{tuses{steemi osi, 
mootori kontrolls{steemi ja heit-
gaaside kontrolls{steemi.

K{tuselisandid

Kia soovitab kasutada k{tust oktaa-
niarvuga (RON) vchemalt 95 vti 
detonatsiooniindeksiga (AKI) vche-
malt 91 (Euroopas) vti oktaaniar-
vuga (RON) vchemalt 91 vti 
detonatsiooniindeksiga (AKI) vche-
malt 87 (vcljaspool Euroopat).

Kliendid, kes ei kasuta hea kvalitee-
diga k{tust vti k{tuselisandeid 
regulaarselt, ning kellel on kcivitus-
raskused vti mootor ei tuuta suju-
valt, peavad lisama pudeli 
k{tuselisandit iga 15 000 km jcrel 
(Euroopas) / 10 000 km jcrel (vcljas-
pool Euroopat). K{tuselisandeid 
leiate koos nende kasutusinfoga 
kvalifitseeritud tuukojast. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole. Crge segage 
neid teiste lisanditega.

Auto kasutamine vclisriigis

Kui plaanite stita oma autoga vclis-
maale, kontrollige:

millised ntuded kehtivad teises 
riigis auto registreerimisele ja 
kindlustusele;
Veenduge, et saadaval on vastu-
vtetav k{tus.

Diiselmootor

Diislik{tus

Diiselmootoreid tohib kcitada ainult 
kaubanduslikult kcttesaadava diisli-
k{tusega, mis vastab standardile EN 
590 vti vtrreldavale. (EN tchistab 
"Euroopa normi"). Crge kasutage 
laeva diislik{tust, k{ttetlisid ega 
heakskiitmata k{tuselisandeid, kuna 
need suurendavad kulumist ning 
kahjus,tavad mootorit ja k{tuse-
s{steemi. Heakskiitmata k{tuste ja/
vti k{tuselisandite kasutamine pth-
justab ,garantiitiguste piiramise.

Teie stidukis kasutatava diislik{-
tuse tsetaaniarv on {le 51. Kui saa-
daval on kaks diislik{tust, kasutage 
,vastavalt temperatuuritingimus-
tele ,suve- vti talvek{tust.

[le -5 /C ... Suvine diislik{tus.
Alla -5 /C (23 /F) ... Talvine diisli-
k{tus.

Jclgige hoolikalt paagi k{tusetaset: 
kui mootor seiskub k{tuserikke 
ttttu, tuleb toites{steemi taaskcivi-
tamiseks thutada.
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ETTEVAATUST
Crge laske paaki bensiini ega vett. 
Selle juhtumisel tuleb paak t{hjen-
dada ja voolikud thutada, et vcltida 
sissepritsepumba ummistumist ja 
mootori kahjustumist.

ETTEVAATUST
Diislik{tus (kui varustatud DPF-iga)
DPF-s{steemiga varustatud diisel-
stidukitel on soovitatav kasutada 
reguleeritud autotuustuse diislik{-
tust. (mtnel mudelil)
Kasutades ktrge vccvlisisaldusega 
(enam kui 50 ppm vccvlit) diislik{-
tust ja mccratlemata lisaaineid, vtib 
see pthjustada DPF-s{steemi kah-
justumist ja valge suitsu tekkimist. 
(mtnel mudelil)

Biodiisel

Teie stidukis vtib kasutada kauban-
duslikult tarnitavaid diislisegusid, 
mille biodiisli sisaldus ei ole enam kui 
7%, tuntud kui "B7 diisel", kui biodii-
sel vastab standardile EN 14214 vti 
vtrdsele. (EN tchistab "Euroopa 
normi"). Rapsiseemne met{{lest-
rist (RME), rasvhapete met{{lest-
rist (FAME), taimetli met{{lestrist 
(VME) jne valmistatud biodiislid, mis 
{letavad 7% vti segamisdiisel, milles 
{letatakse 7% biodiisel, pthjusta-
vad mootori ja k{tuses{steemi suu-

remat kulumist. Tootja garantii ei 
kata heakskiitmata k{tuste kasuta-
misest kulunud vti kahjustunud 
osade remonti vti vcljavahetamist.

ETTEVAATUST
Crge kasutage kunagi mis tahes 
k{tust, kas diislit, B7 biodiislit vti 
muud, mis ei vasta uusimatele 
naftatuustuse spetsifikatsiooni-
dele. (mtnel mudelil)
Crge kasutage kunagi mis tahes 
k{tuselisandeid ega k{tuse tuut-
lemist, mis ei ole stiduki tootja 
heakskiidetud. (mtnel mudelil)
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Stiduki muutmine

Seda stidukit ei tohi {mber ehitada. 
Teie auto ehituse muutmine vtib 
vchendada selle tuuvtimet, ohutust 
ja vastupidavust ning auto ei pruugi 
seejcrel enam vastata riiklikele ohu-
tust ja heitgaase puudutavatele 
normatiividele.

Lisaks ei pruugi ka garantii katta mis 
tahes {mberehitusest tulenevaid 
kahjustusi vti tuutamise probleeme.

Kui kasutate autos tootja poolt 
heaks kiitmata elektroonikasead-
meid, vtib see pthjustada hcireid 
auto tuus, aku kiiremat t{hjene-
mist, kahjustada elektris{steemi, 
mille tulemusel vtib s{ttida tule-
kahju. Crge kasutage ohutuse 
huvides volitamata elektroonika-
seadmeid.

Stiduki sissestitmise protsess

Jcrgides esimese 1 000 km (600 
miili) jooksul ,mtnda lihtsat ette-
vaatusabintud, parandate ,auto 
jtudlust, ukonoomsust ja vastupida-
vust.

Crge laske mootoril ktrgetel puu-
retel tuutada.
Stidu ajal crge laske mootori 
puurlemissagedusel ttusta {le 3 
000 p/min.
Crge scilitage pikema aja jooksul 
{hte kiirust, ei kiiret ega aeglast. 
Mootori korralikuks sissestitmi-
seks tuleb selle puurdeid muuta.
Vcltige jcrsku pidurdamist, vclja, 
arvatud hcdaolukordades, et 
pidurid saaksid korralikult kohale 
vajutuda.
Crge pukseerige esimese 2 000 
km (1 200 miili) jooksul haagist,.
K{tusekulu ja mootori jtudlus vti-
vad stltuvalt stiduki sissestitmise 
protsessile erineda ning stabili-
seeruvad pcrast ligikaudu 6 000 
km lcbimist. Mootorid vtivad sti-
duki sissestitmise protsessi ajal 
tarbida rohkem tli.
K{tusekulu ja mootori jtudlus vti-
vad stltuvalt stiduki sissestitmise 
protsessile erineda ning stabili-
seeruvad pcrast 6 000 km (4 000 
miili) lcbimist. Uued mootorid vti-
vad stiduki sissestitmise prot-
sessi ajal tarbida rohkem tli.
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Ptletuseoht auto peatamisel ja 
parkimisel

Crge parkige ega peatuge s{tti-
vate materjalide nagu lehed, 
paber, tli, lcheduses. Heitgaa-
sis{steemi lcheduses vtivad need 
materjalid olla tuleohtlikud.
T{hikciguga ktrgetel mootoripuu-
retel tuutava auto heitgaasid vti-
vad lcheduses oleva seina vcrvi 
muuta vti selle s{{data. Crge 
hoidke auto tagaosa seina lchedal.
Crge puudutage auto heitgaasi/
katal{saatori s{steeme mootori 
tuutamisel ja kohe pcrast seda. 
Vtite end ptletada kuna s{steem 
on eriti kuum.
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Teie stiduki ptgus {levaade

Kere {levaade

Eestvaade (t{{p A)

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Kapott 4-41
2. Esilatern (Teie stiduki omadused) 4-126

Esilatern (Hooldus) 8-88
3. Pcevatulelatern (Teie stiduki omadused)  4-133

Pcevatulelatern (Hooldus) 8-92
4. Eesmine suunatulelatern (Hooldus) 8-90
5. Velg ja rehv 8-54
6. Vcline tahavaatepeegel 4-55
7. Katuseluuk 4-46

OCDW019008
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8. Esiklaasi puhastusharjad (Teie stiduki omadused) 4-134
Esiklaasi puhastusharjad (Hooldus) 8-48

9. Aknad 4-36
10.Eesmised ultraheliandurid 4-101
11.Esiudutuli (Teie stiduki omadused) 4-132

Esiudutuli (Hooldus) 8-92
12.Ette suunatud radar 6-81

Eestvaade (t{{p B)

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Kapott 4-41
2. Esilatern (Teie stiduki omadused) 4-126

Esilatern (Hooldus) 8-88
3. Pcevatulelatern (Teie stiduki omadused) 4-133

Pcevatulelatern (Hooldus) 8-92
4. Eesmine suunatulelatern (Hooldus) 8-90

OCDW019006
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Kere {levaade

5. Velg ja rehv 8-54
6. Vcline tahavaatepeegel 4-55
7. Katuseluuk 4-46
8. Esiklaasi puhastusharjad (Teie stiduki omadused) 4-134

Esiklaasi puhastusharjad (Hooldus) 8-48
9. Aknad 4-36
10.Eesmised ultraheliandurid 4-101
11.Esiudutuli (Teie stiduki omadused) 4-132

Esiudutuli (Hooldus) 8-92
12.Ette suunatud radar 6-81

Tagavaade (t{{p A)

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Ukselukud 4-19
2. K{tusepaagi luuk 4-43
3. Tagumine kombineeritud valgusti (Hooldus) 8-94

OCDW019002
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4. Lisapidurituli (Hooldus) 8-103
5. Tagaluuk 4-23
6. Antenn 5-3
7. Tahavaatekaamera 4-96
8. Tagumised ultraheliandurid 4-98, 4-101

Tagavaade (T{{p B)

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Ukselukud 4-19
2. K{tusepaagi luuk 4-43
3. Tagumine kombineeritud valgusti (Hooldus) 8-94
4. Lisapidurituli (Hooldus) 8-103
5. Tagaluuk 4-23
6. Antenn 5-3
7. Tahavaatekaamera 4-96
8. Tagumised ultraheliandurid 4-98, 4-101

OCDW019007
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Salongi {levaade

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Ukse sisemine kcepide 4-20
2. Vclise tahavaatepeegli juhtimine 4-55
3. Vcliste tahavaatepeegli kokkulappimine 4-57
4. Elektrilise aknattstuki l{liti 4-37
5. Reisijaakende blokeerimisl{liti 4-39
6. Juhi istmeasendi mclu l{liti 3-8
7. Rool 4-51
8. Rooli reguleerimishoob 4-52
9. Esitulede ktrguse regulaator 4-133
10.Ncidikutepaneeli valgustuse regulaator 4-60
11.Stidurea turvalisuse l{liti 6-96
12.Pimenurga hoiatuss{steemi nupp 6-102
13.ESC Sees/vcljas l{liti 6-60

OCDW019010
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14.Kapoti avamishoob 4-41
15.Sisemine kaitsmepaneel 8-67
16.Iste 3-2
17.Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise l{liti 

(mahtuniversaalil, luukpcral ja linnamaasturil) 4-27
18.TPMS SET l{liti 7-15
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Ncidikupaneeli {levaade

* Tegelik kuju vtib joonistel ncidatust erineda.
1. Ncidikuteplokk 4-58
2. Signaal 4-53
3. Juhi esiturvapadi 3-49
4. Tulede l{liti/suunatuled 4-127, 4-131
5. Klaasipuhasti/-pesur 4-134
6. S{{tel{liti vti nupp ENGINE START/STOP 

(mootori start/stopp) 6-10, 6-14
7. Juhiabis{steemi nupp 6-122
8. Heli 5-7
9. Ohutulede l{liti 7-3
10.Kesklukustuse l{liti 4-21
11.Kliimaseade 4-143, 4-153
12.Istmetuulutus 4-178

OCDW019009
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13.Istmesoojendus 4-177
14.Roolisoojendi l{liti 4-52
15.Kcigukang 6-21, 6-28, 6-35
16.SPORT-l{liti 6-160
17.ISG s{steemi vcljal{litamise l{liti 6-156
18.Parkimisohutuse l{liti 4-103
19.Parkimisabi nupp 4-107
20.Elektroonilise seisupiduri l{liti 6-51
21.Auto Hold l{liti 6-55
22.Keskkonsooli hoiulaegas 4-170
23.Kindalaegas 4-141
24.Ktrvalistuja eesmine turva padi 3-49
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Mootoriruum

Mootoriruum

Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak 8-35
2.Mootoritli lisamise ava 8-28
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-39
4. Thupuhasti 8-45
5. Kaitsmekarp 8-64
6. Aku miinusklemm 7-6, 8-50
7. Aku plussklemm 7-6, 8-50
8.Mootoritli mtttevarras 8-28
9. Radiaatorikork 7-8, 8-35
10.Klaasipesuvedeliku paak 8-41

OCDMH070001
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Smartstream G1.5 T-GDi

Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak 8-35
2.Mootoritli lisamise ava 8-28
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-39
4. Thupuhasti 8-45
5. Kaitsmekarp 8-64
6. Aku miinusklemm 7-6, 8-50
7. Aku plussklemm 7-6, 8-50
8.Mootoritli mtttevarras 8-28
9. Radiaatorikork 7-8, 8-35
10.Klaasipesuvedeliku paak 8-41
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Mootoriruum

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak 8-35
2.Mootoritli lisamise ava 8-28
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-39
4. Thupuhasti 8-45
5. Kaitsmekarp 8-64
6. Aku miinusklemm 7-6, 8-50
7. Aku plussklemm 7-6, 8-50
8.Mootoritli mtttevarras 8-28
9. Radiaatorikork 7-8, 8-35
10.Klaasipesuvedeliku paak 8-41

OCD078081
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(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak 8-35
2.Mootoritli tciteava kork 8-28, 8-32
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-39
4. Thupuhasti 8-45
5. Kaitsmekarp 8-64
6. Aku miinusklemm 7-6, 8-50
7. Aku plussklemm 7-6, 8-50
8.Mootoritli mtttevarras 8-28, 8-32
9. Radiaatorikork 7-8, 8-35
10.Klaasipesuvedeliku paak 8-41

OCD078100
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Mootoriruum

Smartstream D1.6 MHEV

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak 8-35
2.Mootoritli tciteava kork 8-28, 8-32
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-39
4. Thupuhasti 8-45
5. Kaitsmekarp 8-64
6. Aku miinusklemm 7-6, 8-50
7. Aku plussklemm 7-6, 8-50
8.Mootoritli mtttevarras 8-28, 8-32
9. Radiaatorikork 7-8, 8-35
10.Klaasipesuvedeliku paak 8-41

OCDMH079002
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Istmed

Teie stiduki turvaomadused
Juhi ja stiduki reisijate ohutuse tagamiseks peate tundma stiduki turva
omadusi.

Istmed

* Teie auto istmed vtib joonisel ncidatust erineda.

Juhiiste
1. Juhi istmeasendi mclu s{steem*
2. Edasi ja tagasi liigutamine
3. Istme seljatoe kaldenurk
4. Istmepadja ktrguse reguleerimine
5. Juhiistme nimmetoe reguleeri

mine*
6. Peatugi

Eesmise kaasreisija iste
7. Edasi ja tagasi liigutamine
8. Istme seljatoe kaldenurk
9. Istmepadja ktrguse reguleerimine
10.Juhiistme nimmetoe reguleeri

mine*
11.Peatugi

OCDW039001
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Tagaiste
12.Kcetugi*
13.Peatugi

* : kui on varustuses

HOIATUS
Lahtised esemed
Lahtised esemed juhi jalaruumis vti-
vad segada pedaalide kasutamist, 
tekitades tnnetuse pthjustamise 
vtimaluse. Crge asetage midagi 
esiistmete alla.

HOIATUS
Seljatoe p{stine asend
Seljatoe tagasi p{stisesse asen-
disse ttstmisel hoidke sellest kinni ja 
ttstke seda ettevaatlikult ning 
veenduge, et istme {mber ei ole 
teisi stitjaid. Kui seljatuge ttste-
takse p{sti sellest kinni hoidmata ja 
seda juhtimata, vtib seljatugi ette 
h{pata, pthjustades sellega pihta 
saanud inimesele vigastusi.

HOIATUS
Juhi vastutus stitjate pcrast
Stidukiga stitmine allalastud selja-
toega vtib tnnetuse korral pthjus-
tada ttsiseid vti surmavaid 
vigastusi. Kui seljatugi on tnnetuse 
hetkel taha kallutatud, vtivad stitja 
puusad turvavuu s{leosa alt lcbi libi-
seda ning turvavuu vtib tugevalt 

kthtu soonida. Tulemuseks vtivad 
olla ttsised vti surmavad sisemised 
vigastused. Juht peab soovitama 
reisijatel hoida seljatuge stiduki lii-
kumisel p{stises asendis.

HOIATUS
Crge kasutage istmepatja, mis 
vchendab httrdumist istme ja 
kaasstitja vahel. Kaasstitja puusad 
vtivad tnnetuse vti ckkpidurda-
mise korral turvavuu s{leosa alla 
libiseda. Tulemuseks vtivad olla 
ttsised vti surmavad sisemised 
vigastused, kuna turvavuu ei saa 
normaalselt toimida.

HOIATUS
Juhiiste

Crge p{{dke kunagi istet regulee-
rida liikuvas stidukis. See vtib 
pthjustada juhitavuse kadumise 
ning tnnetuse, pthjustades 
surma, ttsiseid vigastusi vti vara-
list kahju.
Crge laske millelgi segada selja-
toe normaalset asendit. Esemete 
ladustamine seljatoe vastu vti mis 
tahes muul viisil seljatoe ntuete-
kohase lukustamise segamine 
vtib ckkpidurdusel vti kokkuptr-
kel pthjustada ttsiseid vti surma-
vaid vigastusi.
Stitke alati seljatoega p{stises 
asendis ja nii, et turvavuu s{leosa 
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oleks liibuvalt ja madalalt {le puu-
sade. See on parim asend teie 
kaitsmiseks tnnetuse korral.
Vcltimaks tarbetuid ja vtib-olla ka 
ttsiseid tnnetusi turvapatjadega, 
istuge alati roolist vtimalikult 
kaugel, stiduki {le mugavalt kont-
rolli scilitades. Soovitame, et teie 
rind oleks roolist vchemalt 250 
mm (10 tolli) kaugusel.

HOIATUS
Tagumised seljatoed

Tagumised seljatoed peavad 
olema turvaliselt lukustatud. Vas-
tasel juhul vtivad reisijad vti ese-
med ckkpidurdamise vti 
kokkuptrke korral ettepoole pais-
kuda, pthjustades ttsiseid vigas-
tusi vti surma.
Pagas ja muu kaup tuleb ladus-
tada lapiti pakiruumi. Kui esemed 
on suured, rasked vti tuleb ase-
tada teineteise otsa, tuleb need 
kinnitada. Pagasit ei tohi mingil 
juhul kuhjata ktrgemaks kui selja-
toed. Nende hoiatuste eiramine 
vtib ckkpidurdamisel, kokkuptr-
kel vti {mberpaiskumisel pthjus-
tada ttsiseid vigastusi vti surma.
[kski reisija ei tohi liikuvas stidu-
kis stita pakiruumis ega istuda vti 
lamada kokkulapitud seljatugedel. 
Ktik reisijad peavad stidu ajal 
olema ntuetekohaselt istmetel ja 
turvavuuga kinnitatud.

Veenduge seljatoe p{stisesse 
asendisse tagasitoomisel, et see 
on turvaliselt lukustunud, seda 
edasi ja tagasi l{kates.
Ptletusvtimaluste vcltimiseks 
crge eemaldage vaipa pagasi piir-
konnast. Selle ptranda all olevad 
heitekontrolliseadmed pthjusta-
vaid ktrgeid temperatuure.

HOIATUS
Kontrollige alati pcrast istme regu-
leerimist, et see on turvaliselt 
kohale lukustunud, p{{des liigutada 
istet edasi ja tagasi lukustushoova 
kasutamata. Jcrsk vti ootamatu 
juhiistme liikumine vtib pthjustada 
stiduki {le kontrolli kaotamise ja 
tnnetuse.

HOIATUS
Olge vcga ettevaatlik, et kced ega 
muud esemed ei jccks istme liigu-
tamisel selle mehhanismidesse.
Crge asetage ptrandale ega ist-
mele vclgumihklit. Istme regulee-
rimisel vtib gaas vclgumihklist 
vcljuda ja pthjustada tulekahju.
Kui tagaistmetel on stitjad, olge 
esiistmete reguleerimisel ette-
vaatlik.
Olge istme taha vti vahele ja 
keskkonsooli kinnijccnud vcikeste 
esemete eemaldamisel eriti ette-
vaatlik. Vtite end istme mehha-
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nismi teravate servadega 
vigastada.

Nahkistmed
Istmekatete nahk on valmistatud 
loomade pealmisest nahakihist, 
mis on lcbinud spetsiaalse tuut
luse, et muuta see kasutusktlbli
kuks. Kuna tegemist on loodusliku 
materjaliga, on iga osa paksus ja 
tihedus erinevad. Temperatuurist 
ja niiskusest tuleneva venitamise 
ja kokku ttmbumise loomuliku 
tagajcrjena vtivad tekkida kort
sud.
Istmekate on valmistatud veni
vast materjalist, stitjate parema 
mugavuse tagamiseks.
Kehaga kokkupuutuvad osad on 
kumerad ning istujat k{lgedelt 
toetav piirkond ktrgem, lisades 
stidumugavust ja stabiilsust.
Kortsud tekivad kasutamisel loo
mulikult. See ei ole toote viga.

ETTEVAATUST
Loomulikust kasutamisest tekki
vad kortsud vti httrumised ei ole 
garantiiga kaetud.
Metallpannaldega rihmad, ttmb
lukud ja tagataskus hoitavad vtt
med vtivad istmekatteid 
kahjustada.
Crge tehke istmekatteid mingil 
juhul mcrjaks. See vtib muuta 

naturaalse naha vclimust ja 
struktuuri.
Teksased ja teised valgendatud 
riided vtivad istmekatte kanga 
pinda mccrida.

esiistme reguleerimine  kcsitsi

Edasi ja tagasi liigutamine

Istme ette- vti tahapoole liiguta
mine.
1. Ttmmake istme libisemise regu

leerimise hoob {les ja hoidke seda.
2. L{kake iste sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et 

iste on asendisse lukustunud.

Reguleerige istet enne stitmist ja 
veenduge, et iste on turvaliselt 
lukustunud, p{{des seda hooba 
kasutamata edasi ja tagasi liigutada. 
Kui iste liigub, ei ole see korralikult 
lukustunud.

OCDW039002
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Istme seljatoe kaldenurk

Keerake seljatoe kalde reguleeri
miseks l{litit ette- vti tahapoole.

Istmepadja ktrguse reguleerimine 
(mtnel mudelil)

Istmepadja ktrguse muutmiseks 
l{kake hooba istme vclisk{ljel {les 
vti alla.

Istmepadja langetamiseks vaju
tage hooba korduvalt allapoole.
Istmepadja kergitamiseks ttm
make hooba korduvalt {lespoole.

Juhiistme nimmetoe reguleerimine 
(mtnel mudelil)

Seljatoe ntgusust saate muuta 
istme k{ljel asuva nupuga.
1. Vajutage l{liti esi- vti tagaosa, et 

muuta seljatuge kumeramaks vti 
ntgusamaks.

2. Vabastage nupp, kui soovitud 
asend on saavutatud.

Esiistme reguleerimine  elektroo
niline (mtnel mudelil)

Esiistet saab reguleerida istme
padja vclimisel k{ljel olevate juhtl{li
titega. Seadke juhiiste enne stidu 
alustamist tigesse asendisse, et 
rool, pedaalid ja muud juhtimissead
med oleksid mugavas kauguses.

HOIATUS
Eklektilist istet saab kcitada vcljal{
litatud mootoriga.
Seega ei tohiks lapsi kunagi jcrelval
veta stidukisse jctta.

OCDW039003
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ETTEVAATUST
Elektrilist istet juhib elektrimoo
tor. Ltpetage kcitamine, kui regu
leerimine on valmis. Liigne 
kcitamine vtib elektriseadmeid 
kahjustada.
Tuutamise ajal tarbib elektriline 
iste suurel hulgal elektrienergiat. 
Tarbetu laadimiss{steemi t{hjen
damise vcltimiseks crge regulee
rige elektrilist istet vcljal{litatud 
mootoriga kauem kui vaja.
Crge kcitage samaaegselt kahte 
vti enamat elektrilise istme juht
l{litit. See vtib pthjustada elektri
lise istme mootori vti 
elektriseadmete talitlushcireid.

Edasi ja tagasi liigutamine (mtnel 
mudelil)

Vajutage juhtl{litit edasi vti 
tagasi, et liigutada iste soovitud 
asendisse. Soovitud asendi saavu
tamisel vabastage l{liti.

Istme seljatoe kaldenurk

Vajutage juhtl{litit edasi vti 
tagasi, et liigutada seljatugi soovi
tud nurga alla.
Soovitud asendi saavutamisel 
vabastage l{liti.

Istme ktrgus

Ttmmake juhtl{liti esimest osa 
{les vti l{kake alla, et istmepadja 
esiosa ttsta vti langetada. Istme
padja ktrguse muutmiseks ttm
make l{liti tagaosa {lespoole vti 
vajutage allapoole.
Soovitud asendi saavutamisel 
vabastage l{liti.

OCDW039005
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Juhiistme nimmetoe reguleerimine 
(mtnel mudelil)

Seljatoe ntgusust saate muuta 
istme k{ljel asuva nupuga.
1. Vajutage l{liti esi- vti tagaosa, et 

muuta seljatuge kumeramaks vti 
ntgusamaks.

2. Vabastage nupp, kui soovitud 
asend on saavutatud.

Juhiistme asendimclu (elektrilise 
istme puhul) (mtnel mudelil)

Asendimclu vtimaldab juhiistme 
asendit hiljem l{litiga valida. Soovi
tud asendi s{steemi mcllu salvesta
misel saavad erinevad juhid stltuvalt 

stitmiseelistustest juhiistet regu
leerida. Kui aku on lahti {hendatud, 
kustub asendimclu ja stiduasend 
tuleb s{steemis taastada.

HOIATUS
Crge p{{dke kunagi kcitada 
juhiistme asendimclu liikuvas stidu
kis.
See vtib pthjustada juhitavuse 
kadumise ning tnnetuse, pthjusta
des surma, ttsiseid vigastusi vti 
varalist kahju.

Asendi mcllu talletamine ja talleta
tud asendi hilisem valimine

Asendi mcllu talletamine
1. Valige kcik P vti N (topeltsiduriga 

kcigukasti / automaatkcigukasti 
puhul) vti neutraalasend 
(manuaalkcigukasti / nutika 
manuaalkcigukasti (iMT) puhul), 
kui l{liti ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vti S[[
TEL[LITI on asendis ON (sees).

2. Reguleerige juhiiste sobivasse 
asendisse.

3. Vajutage juhtpaneelil nuppu SET. 
Kostab {hekordne helisignaal.

4. Vajutage {hte mclunuppudest (1 
vti 2) 4 sekundi jooksul pcrast 
SET-nupu vajutamist. Kui mclu on 
edukalt talletatud, kostab kahe
kordne helisignaal.

OCDW039008
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Talletatud asendi hilisem valimine
1. Valige kcik P vti N (topeltsiduriga 

kcigukasti / automaatkcigukasti 
puhul) vti neutraalasend 
(manuaalkcigukasti / nutika 
manuaalkcigukasti (iMT) puhul), 
kui l{liti ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vti S[[-
TEL[LITI on asendis ON (sees).

2. Asendi mclust toomiseks vajutage 
soovitud mclunuppu (1 vti 2). 
Kostab {hekordne helisignaal ning 
iste liigub talletatud asendisse.

Kui reguleerite istet talletatud 
asendi valimise ajal, siis asendi vali-
mine lakkab ning iste hakkab liikuma 
vastavalt regulaatori liigutamisele.

HOIATUS
Olge stidukis istudes asendimclu 
valimisel ettevaatlik. Vajutage kohe 
istme reguleerimisl{litit, kui iste lii-
gub {ksktik millises suunas liiga 
kaugele.

Juhi istmeasendi mclu s{steemi 
lchtestamine

Kui s{steem ei tuuta ntuetekoha-
selt, lchtestage juhi istmeasendi 
mclu s{steem jcrgmiselt.

Lchtestamise meetod
1. (manuaalkcigukasti / nutika 

manuaalkcigukasti (iMT) puhul) 
Seisake stiduk tcielikult, s{{de 
sisse l{litatud ja avage juhipoolne 
uks.

(topeltsiduriga kcigukasti ja auto-
maatkcigukasti puhul) Seisake 
stiduk tcielikult, s{{de sisse l{li-
tatud ja kcigukang asendis P (par-
kimine). Seejcrel avage juhipoolne 
uks.

2. Ttmmake iste edasi ja tagasi 
reguleerimise juhtl{litite ning sel-
jatoe juhtl{litite abil tcielikult ette 
ja seljatugi tcielikult sirgeks.

3. Vajutage kaheks sekundiks kor-
raga nuppu [SET] ja edasiliiku-
mise juhtl{litit.

Lchtestamise protsess
1. Ktlab helisignaal ja algab lchtes-

tamise protsess.
2. Juhiiste ja selle seljatugi liiguvad 

automaatselt tagasi. Helisignaal 
kostab kogu liigutamise aja.

3. Iste ja seljatugi liiguvad keskele 
ning ktlab helisignaal ja lchtesta-
mine on ltpetatud.

Jcrgmistel juhtudel aga lchtesta-
mise ja protsess ja helisignaal pea-
tuvad.

Juhi istmeasendi mclu l{liti vaju-
tamisel
Juhiistme juhtl{litite vajutamisel
Kui kcigukang liigutati asendist [P] 
teise asendisse (topeltsiduriga 
kcigukasti / automaatkcigukasti 
puhul)
Stiduki kcitamisel kiirusel 3 km/h 
vti kiiremini
Juhipoolse ukse sulgemisel
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HOIATUS
Taaskcivitage lchtestamine, kui 
helisignaal vti lchtestamine seis
kuvad lchtestamistoimingu ajal.
Veenduge enne juhi istmeasendi 
mclu s{steemi lchtestamist, et 
midagi ei blokeeri juhiistme {mb
rust.
Reguleerige pcrast lchtestamist 
iste vastavalt juhi eelistustele ja 
jctke stiduasend meelde.

Lihtsa ligipccsu funktsioon (mtnel 
mudelil)

Juhiiste liigub jcrgmistel juhtudel 
automaatselt:

Ilma vttmeta lukustus- ja kcivi
tuss{steemita autod
- Kui vttate vttme s{{telukust ja 

avate juhiukse, liigub iste taha
poole.

- Kui sisestate vttme s{{telukku, 
liigub iste ettepoole.

Vttmeta lukustus- ja kcivituss{s
teemiga autod
- Kui ENGINE START/STOP (moo

tori start/stopp) l{liti muude
takse asendisse OFF ja 
avatakse juhiuks, liigub iste 
tahapoole.

- Kui ENGINE START/STOP (moo
tori start/stopp) l{liti muude
takse asendisse ACC vti START, 
liigub iste ettepoole.

Saate selle funktsiooni aktiveerida ja 
inaktiveerida. Tcpsem teave "Kasu
taja seadistuste re iim (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 4-74.

MCRKUS
Kui juhiistme ja tagumise istme 
vahel ei ole piisavalt ruumi vti kui 
kaasstitja istub otse juhiistme taga, 
ei saa juhiistet tahapoole liigutada.

Peatugi - esiiste

Juhi ja eesmise kaasstitja istmed on 
stitjate ohutuseks ja mugavuseks 
varustatud peatoega.

Lisaks sellele, et peatugi on juhile ja 
eesmisele kaasstitjale mugav, aitab 
see kaitsta pead ja kaela kokkuptrke 
korral.

OCDW039065
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HOIATUS
Tnnetuse korral maksimaalse 
tthususe tagamiseks tuleb pea
tugi reguleerida nii, et peatoe 
keskosa oleks stitja pea raskus
kesemega {hel ktrgusel.
[ldiselt on enamiku inimeste pea 
raskuskese silmade {laosa ktrgu
sel. Reguleerige peatugi ka vti
malikult pea lchedale. Seettttu ei 
ole soovituslik kasutada sellist 
patja, mis hoiab pea seljatoest 
eemal.
Crge kasutage stidukit eemalda
tud vti {mber puuratud peatuge
dega, kuna see vtib tnnetuse 
korral stitjatele raskeid vigastusi 
tekitada. Peatoed vtivad pakkuda 
kaitset kaelavigastuste eest, kui 
need on ntuetekohaselt regulee
ritud.
Crge reguleerige juhiistme peatoe 
asendit liikuvas stidukis.

ETTEVAATUST
Kui tagaistmetel ei ole stitjad, 
seadke peatugi ktige madalamasse 
asendisse. Tagaistme peatugi vtib 
tahavaadet segada.

Ktrguse reguleerimine {les ja alla

Peatoe ttstmiseks ttmmake see 
{les soovitud asendisse (1).
Peatoe langetamiseks (2) vaju
tage ja hoidke vabastusnuppu (3) 
peatoe jalal ja langetage peatugi 
soovitud asendisse.

ETTEVAATUST
Kui esiistme istmepadi ja peatugi on 
reguleeritud {lemisse asendisse 
ning kallutate siis esiistme seljatuge 
ettepoole, vtib peatugi vastu pcike
sesirmi vti muid autoosi puutuda.

OCDW039010
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Istmed

Eemaldamine ja paigaldamine

T{{p A

T{{p B

Peatoe eemaldamine.
1. Kallutage seljatugi (2) kallutus

hoova vti -l{litiga (1) taha.
2. Ttstke peatugi nii ktrgele kui vti

malik.
3. Vajutage peatoe vabastusnuppu 

(3), ttmmates peatuge {les (4).

HOIATUS
Istmele istudes vti istet l{kates vti 
ttmmates vtib peatoe jala k{ljes 
oleva nupu ja seljatoe vahele pilu 

tekkida. Crge jctke strme vms nupu 
ja seljatoe vahele.

T{{p A

T{{p B

Peatoe uuesti paigaldamine.
1. Asetage peatoe jalad (2) auku

desse, vajutades samal ajal 
vabastusnuppu (1).

2. Kallutage seljatugi (4) kallutus
hoova vti -l{litiga (3) taha.

3. Reguleerige peatugi sobivale ktr
gusele.

OCDW039012
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HOIATUS
Istmele istudes vti istet l{kates vti 
ttmmates vtib peatoe jala k{ljes 
oleva nupu ja seljatoe vahele pilu 
tekkida. Crge jctke strme vms nupu 
ja seljatoe vahele.

Edasi ja tagasi reguleerimine 
(esiistme puhul)

Peatuge saab reguleerida 4 erine
vasse asendisse, ttmmates peatuge 
ettepoole soovitud asendisse.

Et reguleerida peatugi ktige kau
gemasse tagumisse asendisse, 
ttmmake see tcielikult ette ja 
seejcrel vabastage. Reguleerige 
peatugi nii, et see toetaks tcieli
kult pead ja kaela.

HOIATUS
Istmele istudes vti istet l{kates vti 
ttmmates vtib peatoe jala k{ljes 
oleva nupu ja seljatoe vahele pilu 
tekkida. Crge jctke strme vms nupu 
ja seljatoe vahele.

Seljatoe tasku (mtnel mudelil)

Seljatoe taskud asuvad eesmise 
kaasstitja ja juhi istmete seljatuge
del.

HOIATUS
Seljatoe taskud
Crge l{kake seljatoe taskutesse ras
keid ega teravaid esemeid. Tnne
tuse korral vtivad need taskust lahti 
tulla ja stitjaid vigastada.

Tagaisme reguleerimine

Peatugi

OCDW039011
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Tagaistme istekohtadel on reisijate 
turvalisuse ja mugavuse tagami
seks peatoed.

Lisaks sellele, et peatugi on kaas
stitjatele mugav, aitab see kaitsta 
pead ja kaela kokkuptrke korral.

HOIATUS
Tnnetuse korral maksimaalse 
tthususe tagamiseks tuleb pea
tugi reguleerida nii, et peatoe 
keskosa oleks stitja pea raskus
kesemega {hel ktrgusel. [ldiselt 
on enamiku inimeste pea raskus
kese silmade {laosa ktrgusel. 
Reguleerige peatugi ka vtimalikult 
pea lchedale. Seettttu ei ole soo
vituslik kasutada sellist patja, mis 
hoiab pea seljatoest eemal.
Crge kasutage eemaldatud vti 
{mber puuratud peatugedega 
stidukit. Tnnetuse korral vtib 
stitja saada raskeid vigastusi. 
Peatoed vtivad pakkuda kaitset 
raskete kaelavigastuste eest, kui 
need on ntuetekohaselt regulee
ritud.

Ktrguse reguleerimine {les ja alla

Peatoe ttstmine.
Ttmmake see {les soovitud asen
disse (1). Peatoe langetamiseks 
vajutage ja hoidke vabastus
nuppu (2) peatoe jalal ja langetage 
peatugi soovitud asendisse (3).

Eemaldamine ja paigaldamine

Peatoe eemaldamiseks ttmmake 
see tcielikult {les, vajutage 
vabastusnuppu (1) ning ttmmake 
peatugi seljatoest vclja (2).
Peatoe paigaldamiseks sisestage 
selle jalad (A) seljatoe avadesse 
(3), vajutades samal ajal vabas

OCDW039017
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tusnuppu (1). Seejcrel reguleerige 
see sobivale ktrgusele.

HOIATUS
Veenduge stitjate ntuetekohaseks 
kaitsmiseks, et peatugi kltpsab 
pcrast reguleerimist oma kohale.

Kcetugi (mtnel mudelil)

Kcetoe kasutamiseks,
ttmmake see seljatoest vclja.

Tagaistme kokkuklappimine (mtnel 
mudelil)

Tagaistme seljatugesid saab pikkade 
esemete vedamiseks vti pagasi
ruumi suurendamiseks alla lasta.

HOIATUS
Seljatugede kokkupanemise ees
mcrk on vtimaldada vedada pikki 
esemeid, mis ei mahuks muidu 
autosse.
Crge kunagi lubage kellelgi allalastud 
seljatoel reisida, sest nii pole vtima

lik tiges asendis istuda ega tur
vavuud kasutada. See vtib tnnetuse 
vti ckkipidurdamise korral pthjus
tada ttsiseid vigastusi vti surma. 
Allalastud seljatoel veetavad ese
med ei tohi olla ktrgemal esiistmete 
{laosast. Nii vtib ckkipidurdamisel 
veetav kaup ettepoole libiseda ja 
vigastusi vti kahju tekitada.

Tagaistmete seljatoed saab paki
ruumi suurendamiseks ja ligipccse
miseks ettepoole klappida.

Seljatoe tagasi seadmiseks ttstke 
seda ja l{kake tugevalt, kuni selja
tugi lukustub.
Seljatoe tagasi p{stisesse asen
disse seadmisel, paigutage tur
vavuud selliselt, et stitjad saaksid 
neid kasutada.

HOIATUS
Crge langetage tagaistet, kui pcrast 
selle langetamist ei saa juhi istmea
sendit juhi f{{silise kuju jcrgi tigesti 
seada. Jcrsk pidurdamine vti kokku
ptrge vtivad pthjustada vigastusi.

ETTEVAATUST
Liigutage tagaistme kokkuklappi
misel vti lahtivttmisel esiiste 
tcielikult ette. Kui tagaistme kok
kuklappimiseks ei ole piisavalt 
ruumi, crge tehke seda jtuga. See 
kahjustab peatuge vti seotud 
istme osi.

OCDW039019
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Eemaldage turvavuu enne kasu
tamist hoidikust. Kui te ttmbate 
vclja hoidikus asuva turvavuu, 
kahjustab see turvavuud vti selle 
hoidikut.
Kasutage hoidikut ainult siis, kui 
tagaistmel ei ole stitjaid vti peate 
selle kokku panema.

Tagaistme seljatugede allalaskmine
1. Seadke eesmine seljatugi p{sti

sesse asendisse ja liigutage istet 
vajaduse korral ettepoole.

2. Langetage tagumised peatoed 
madalaimasse asendisse.

Tagumise vclimise istme seljatoel

3. Tagumise vclimise istme seljatoel: 
ttmmake hooba (1) ja l{kake 
tagaistme seljatugi ette ja alla.

Pakiruumis

Pakiruumis (kaugjuhtimisega kok
kuklappimine, mahtuniversaal, 
luukpcra mudelid, kui kuulub 
varustusse)

4. Ttmmake seljatoe kokkuklappi
mise hooba (2), seljatugi klapi
takse kokku.

ETTEVAATUST
Kaugjuhtimisega kokkuklappimine
Crge l{kake seljatuge lukustumi
seks tugevalt tagasi. See vtib olla 
vabaneda ja tugeva jtuga tagasi lii
kuda.

HOIATUS
Kaugjuhtimisega kokkuklappimine
Crge klappige kokku tagaistmeid, kui 
tagaistmetel vti kokkuklapitud ist
metel on reisijad, lemmikloomad vti 
pagas. Nii vtite reisijad, loomi vti 
pagasit kahjustada.

OCDW039021
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HOIATUS
2. istmerea parempoolse istme kok
kuklappimine

Olge 2. istmerea parempoolse istme 
kokkuklappimisel ettevaatlik, kui 
keskmine iste on kokkuklapitud. 
Vtite end vigastada.

Seljatugede p{stisesse asendisse 
paigutamine

1. Tagaistme kasutamiseks ttstke ja 
ttmmake seljatugi tahapoole. 
Ttmmake seljatuge ktvasti, kuni 
see kohale kltpsatab. Veenduge, 
et seljatugi on lukustunud. Kui 

seate seljatoe hiljem p{stisesse 
asendisse, siis kontrollige, kas see 
on lukustatud, p{{des seda ette
poole l{kata vti ttmmata.
Kui te ei nce kokkupanemishoova 
alumist punast joont, tchendab 
see, et iste on tcielikult lukusta
tud.

2. Viige tagumine turvavuu ntutud 
kohale tagasi.

3. Kui seljatugi on tcielikult paigalda
tud, kontrollige uuesti seljatoe 
hooba.

Tagumise keskmise istme seljatoe 
eraldi kokkuklappimine (mahtuni
versaal, luukpcraga mudel ja CUV) 
(mtnel mudelil)

Tagumise keskmise istme seljatoe 
eraldi kokkuklappimisel saab ilma 
tagaistmeid kokkuklappimata 
vedada pikki esemeid. Vaadake 
samme tagumise keskmise istme 
seljatoe kokkuklappimiseks.
1. Seadke tagaistme peatugi alu

misse asendisse.
2. Puurake kcetugi alla.
3. Keskmise seljatoe lukust vabasta

miseks ttmmake hooba (1).

OCDW039064
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4. Pcrast lukust vabastamist ttm-
make keskmine seljatugi ette ja 
puurake see alla.

HOIATUS
Seljatoe p{stine asend
Seljatoe tagasi p{stisesse asen-
disse ttstmisel hoidke sellest kinni ja 
ttstke seda ettevaatlikult. Kui selja-
tuge ttstetakse p{sti sellest kinni 
hoidmata, vtib seljatugi ette h{pata, 
pthjustades sellega pihta saanud 
inimesele vigastusi.

HOIATUS
Pcrast tagaistme langetamist, kui 
juhi istmeasend ei ole juhi f{{silise 
kuju jcrgi tigesti seatud, crge lange-
tage tagaistet. See vtib ckkipidur-
damisel vti kokkuptrkel suurendada 
kehavigastusi.

HOIATUS
Kui ttstate tagaistme seljatoe 
pcrast kokkuklappimist jclle {les.
Crge kahjustage turvavuu rihma ega 
pannalt. Crge laske turvavuu rihmal 
ega pandlal tagaistme vahele kinni 
jccda. Veenduge, et seljatugi on 
tcielikult {lemisse asendisse lukus-
tanus, vajutades seljatoe {lemisele 
osale. Vastasel juhul vtib tnnetuse 
vti ckkipidurdamise korral iste alla 
kukkuda ja pagas siseneda stitjate-

ruumi, mis vtib pthjustada ttsiseid 
vigastusi vti surma.

ETTEVAATUST
Turvavuulukkude kaitsmine
Paigaldage turvavuupandlad enne 
tagaistme seljatugede allapuuramist 
istmete vahele. Nii ei saa tagumiste 
istmete seljatoed neid kahjustada.

ETTEVAATUST
Tagumised turvavuud
Tagumiste seljatugede {les ttstmi-
sel tooge tagumised turvavuud 
nende ntuetekohastele asenditele.

HOIATUS
Pagas
Pagas tuleb alati kinnitada, et vcl-
tida kokkuptrke korral selle stidukis 
ringi paiskumist ja stitjate vigasta-
mist. Crge asetage esemeid tagaist-
metele, kuna neid ei saa 
ntuetekohaselt kinnitada ja need 
vtivad kokkuptrke korral esiistmetel 
stitjaid tabada.
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HOIATUS
Pagasi laadimine
Veenduge pagasi peale- vti maha-
laadimisel, et mootor seisab, 
manuaalkcigukast on esimesel kci-
gul ja seisupidur on rakendatud. 
Nende sammude eiramine vtib sti-
duki liikuma lubada, kui kcigukang 
tahtmatult teise asendisse liigutada.

Turvavuud

Turvavuude s{steem

HOIATUS
Turvas{steemi maksimaalseks 
toimimiseks peavad turvavuud 
stiduki liikumise ajal alati kasutu-
ses olema.
Turvavuud on ktige tthusamad, 
kui seljatoed on p{stises asendis.
13-aastased ja nooremad lapsed 
peavad alati olema tagaistmetel 
korralikult kinnitatud. Crge laske 
lastel kunagi stita eesmise kaas-
reisija istmel. Kui {le 13-aastane 
laps tuleb panna eesmisele kaas-
reisija istmele, tuleb tema tur-
vavuu korralikult kinnitada ja iste 
liigutada vtimalikult taha.
Crge kandke tlarihma kunagi kce 
alt vti selja taga. Valesti paiguta-
tud tlarihm vtib avarii korral ttsi-
seid vigastusi pthjustada. Tlarihm 
peab olema paigutatud {le tla ja 
rangluu.
Crge asetage kunagi turvavuud 
{le trnade esemete. Need vtivad 
ckilise pidurdamisel vti kokkuptr-
kel puruneda.
Vcltige keerdunud turvavuude 
kasutamist. Keerdunud turvavuu 
ei tule kaitsmisega piisavalt hcsti 
toime. Kokkuptrkel vtib see isegi 
teisse ltikuda. Veenduge, et tur-
vavuu on sirge ja pole keerdus.
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Crge kahjustage turvavuu rihma 
ega riistvara. Kui turvavuu rihm 
vti riistvara on kahjustatud, vahe-
tage see vclja.

HOIATUS
Turvavuud on mteldud kandmiseks 
meie keha luustikul ja seda tuleb 
kanda madalalt {le vaagna esiosa 
vti {le vaagna, rinna ja tlgade; tur-
vavuu s{leosa kandmist {le kthu-
piirkonna tuleb vcltida.
Turvavuud tuleb vastavalt mugavu-
sele reguleerida nii pingule kui vti-
malik, et tagada turvalisus, milleks 
nad on mteldud.
Lttv rihm vchendab oluliselt kandja 
kaitset.
Tuleb hoolitseda selle eest, et rihma 
ei saastataks lakkide, tlide ja kemi-
kaalidega, eriti akuhappega.
Puhastamisel vtib kasutada pehmet 
seepi ja vett. Vuu tuleb vclja vahe-
tada, kui rihm on kulunud, saastu-
nud vti kahjustunud.
Kui vuud on kantud tugevas kokku-
ptrkes, tuleb kogu komplekt vclja 
vahetada, isegi kui komplekti kah-
justus ei ole ilmne. Vuusid ei tohi 
kanda keerdunud rihmadega. Igat 
vuukomplekti tohib kasutada vaid 
{ks kasutaja; ohtlik on panna vuu {le 
stitja s{les oleva lapse.

HOIATUS
Kasutaja ei tohi teha muudatusi 
ega tciendusi, mis takistavad tur-
vavuu reguleerimisseadmete toi-
mimist lttku eemaldamiseks vti 
turvavuu komplekti reguleerimist 
lttku eemaldamiseks.
Turvavuu kinnitamisel olge ette-
vaatlik, et te ei kinnitaks tur-
vavuud teiste istmete pandlasse. 
See on vcga ohtlik ja turvavuu ei 
pruugi teid korralikult kaitsta.
Crge avage turvavuud ega kinni-
tage ning avage seda korduvalt 
stidu ajal. See vtib pthjustada 
juhitavuse kadumise ning tnne-
tuse, pthjustades surma, ttsiseid 
vigastusi vti varalist kahju.
Veenduge turvavuu kinnitamisel, 
et see ei kata esemeid, mis on 
ktvad ja vtivad kergesti puru-
neda.
Veenduge, et pandlas ei ole 
midagi. Turvavuu ei pruugi turvali-
selt kinnituda.

Juhi turvavuu mcrgutuli

Juhi turvavuu mcrgutuli s{ttib igal 
s{{tel{liti SISSE l{litamisel umbes 6 
sekundiks, et tuletada meelde tur-
vavuu kinnitamist, hoolimata sellest, 

ODEEV068095NR
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kas juhi turvavuu on kinnitatud. Kui 
turvavuu pole kinnitatud, ktlab 6 
sekundi jooksul hoiatussignaal.

Kui hakkate stitma kinnitamata tur-
vavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel alla 20 km/h vti pea-
tute, s{ttib vastab mcrgutuli.

Kui hakkate stitma kinnitamata tur-
vavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel {le 20 km/h, hakkab 
mcrgutuli vilkuma ja hoiatussignaal 
ktlab ligikaudu 100 sekundit.

Kui turvavuu tehakse stidu ajal lahti, 
s{ttib mcrgutuli, kui kiirus on alla 20 
km/h.

Kui kiirus on 20km/h ja kiirem, hak-
kab mcrgutuli vilkuma ja hoiatussig-
naal ktlab ligikaudu 100 sekundit.

Eesmise kaasstitja turvavuu mcr-
gutuli

Eesmise kaasstitja turvavuu mcr-
gutuli s{ttib igal s{{tel{litiasendi vti 
re iimi ON  valimisel umbes 6 
sekundiks, et tuletada meelde tur-
vavuude kinnitamist, hoolimata sel-
lest, kas kaasstitja turvavuu on 
kinnitatud.

Kui hakkate stitma kinnitamata tur-
vavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel alla 20 km/h vti pea-
tute, s{ttib vastab mcrgutuli.

Kui hakkate stitma kinnitamata tur-
vavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel {le 20 km/h, hakkab 

mcrgutuli vilkuma ja hoiatussignaal 
ktlab ligikaudu 100 sekundit.

Kui turvavuu tehakse stidu ajal lahti, 
s{ttib mcrgutuli, kui kiirus on alla 20 
km/h. Kui kiirus on 20km/h ja kiirem, 
hakkab mcrgutuli vilkuma ja hoia-
tussignaal ktlab ligikaudu 100 
sekundit.

HOIATUS
Vales asendis stitmine mtjutab 
negatiivselt esiistme turvavuu hoia-
tuss{steemi. Juht peab reisijale 
tpetama, et too istuks korralikult, 
nagu selles juhendis kirjeldatud.

MCRKUS
Mcrgutuli ptleb vti vilgub 6 
sekundit isegi siis, kui kaasstitja 
istmel ei istu kedagi.
Turvavuu hoiatus vtib hakata 
tuule ka juhul, kui kaasstitja 
esiistmele on pandud pagas.
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Tagaistmel stitja turvavuu hoiatus-
tuli (mtnel mudelil)

Tagumine vasak-(3) ja parem-
poolne(5) iste

Tagaistuja turvavuu mcrgutuli s{ttib 
igal s{{tel{litiasendi vti re iimi ON  
valimisel umbes 6 sekundiks, et 
tuletada meelde turvavuude kinni-
tamist, hoolimata sellest, kas kaas-
stitja turvavuu on kinnitatud.

Kui hakkate stitma kinnitamata tur-
vavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel alla 20 km/h vti pea-
tute, ptleb vastab mcrgutuli tur-
vavuu kinnitamiseni.

Kui jctkate stitmist kinnitamata 
turvavuuga vti kui vttate turvavuu 
lahti kiirusel {le 20 km/h, hakkab 
vastav mcrgutuli vilkuma ja tur-
vavuu hoiatussignaal ktlab ligikaudu 
35 sekundit.

Kui turvavuu tehakse stidu ajal lahti, 
s{ttib mcrgutuli, kui kiirus on alla 20 
km/h.

Kui kiirus on 20km/h ja kiirem, hak-
kab mcrgutuli vilkuma ja hoiatussig-
naal ktlab ligikaudu 35 sekundit.

Tagumine keskmine (4) iste

Tagaistuja turvavuu mcrgutuli s{ttib 
igal s{{tel{litiasendi vti re iimi ON  
valimisel umbes 6 sekundiks, et 
tuletada meelde turvavuude kinni-
tamist, hoolimata sellest, kas kaas-
stitja turvavuu on kinnitatud.

Kui turvavuud ei kinnitata s{{tel{liti 
asendile ON l{litamisel, ptleb tur-
vavuu mcrgutuli ligikaudu 70 sekun-
dit.

Kui alustate stitmist ilma turvavuud 
kinnitamata, jccb vastav mcrgutuli 
umbes 70 sekundiks auto kiirusest 
stltumata ptlema.

Vabastades turvavuu kiirusel kuni 
20 km/h, jccb turvavuu hoiatustuli 
umbes 70 sekundiks ptlema.

Kui turvavuu on endiselt kinnita-
mata, kostab kiiruse 20 km/h {leta-
misel kuni umbes 35-sekundine 
helisignaal ning mcrgutuli hakkab 
vilkuma.

Kui tagumine uks kiirusel kuni 10 
km/h avatakse, ei tuuta mcrgutuli 
ega hoiatusheli isegi kiirusel {le 10 
km/h.
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S{le-/tlarihm

Ktrguse reguleerimine (esiiste) 
(mtnel mudelil)

Tlarihma kinnituspunkti ktrgust 
saab maksimaalse mugavuse ja 
ohutuse jaoks reguleerida {hele kol
mest asendist.

Esiiste

Reguleeritava turvavuu ktrgus ei 
tohi olla teie kaelale liiga lchedal. 
Tlaosa tuleb reguleerida nii, et see 
jccb tle rinna ja uksepoolse tla 
keskosa, mitte {le kaela.

Turvavuu kinnituspunkti ktrguse 
reguleerimiseks langetage vti 
ttstke ktrguse reguleerija sobi
vasse asendisse.
Kinnituse kergitamiseks nihutage 
seda {lespoole (1). Kinnituse lan
getamiseks nihutage seda alla
poole (3), hoides nuppu (2) sees.

Vabastage l{liti kinnituspunkti pai
gale lukustamiseks. P{{dke ktr
guse reguleerijat libistada, 
veendumaks, et see on kohale 
lukustunud.

HOIATUS
Kinnitage, et tlarihma kinnitus
punkt on sobival ktrgusel lukusta
tud. Crge asetage tlarihma kunagi 
{le kaela ega nco. Valesti paigal
datud turvavuud vtivad tnnetuse 
korral ttsiseid vigastusi pthjus
tada.
Turvavuude asendamata jctmine 
pcrast tnnetust tchendab kah
justunud turvavuusid, mis ei paku 
jcrgnevate kokkuptrgete korral 
kaitset, pthjustades kehavigas
tusi vti surma. Vahetage tur
vavuud pcrast tnnetust 
vtimalikult kiiresti vclja.

Turvavuu kinnitamine

Turvavuu kinnitamiseks ttmmake 
see pingutist vclja ja sisestage 
metallist klamber (1) pandlasse 
(2). Klambri pandlasse lukustumi
sel kostub kuuldav "kltps".
Turvavuu reguleerib end tigele 
pikkusele pcrast seda, kui vuu 
s{leosa on kcsitsi reguleeritud, et 

ODEEV058027NR
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see liibuks {mber puusade. Kui 
kallutate aeglase, {htlase liigutu
sega ette, annab vuu jcrele ja 
laseb teil liikuda. Jcrsul pidurdami
sel vti luugi saamisel vuu aga 
lukustub. See lukustab ka siis, kui 
p{{ate liiga kiiresti ettepoole kal
lutada.

MCRKUS
Kui te ei saa vuud pingutist vclja 
ttmmata, ttmmake vuust tugevalt 
ja seejcrel vabastage see. Seejcrel 
saate vuu sujuvalt vclja ttmmata.

HOIATUS
Vuu s{leosa tuleb asetada vtimali
kult madalale ja liibuvalt {le puu
sade, mitte {le vuukoha. Kui s{levuu 
asub liiga ktrgel vuukohal, vtib see 
kokkuptrke korral suurendada 
vigastuse ohtu. Mtlemad kced ei 
tohi olla turvavuu all vti peal. [ks 
peaks olema {le ja teine turvavuu 
alt.

Crge kunagi kandke turvavuud 
uksepoolse kce all.

Turvavuu peab kinnitama tige ist
mepadja lukku.
1. Tagumise parempoolse istme tur

vavuulukk
2. Tagumise keskmise istme tur

vavuulukk
3. Tagumise vasakpoolse istme tur

vavuulukk

Tagumise keskmise turvavuu kasu
tamisel tuleb kasutada pannalt 
mcrgiga "CENTER".

ODEEV058026NR
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ETTEVAATUST
Crge suruga vasak- vti parempoolse 
istme turvavuud jtuga keskmise 
istme turvavuulukku.
Kinnitage keskmise istme turvavuu 
keskmise istme turvavuulukku.
Vastasel juhul ei taga valesti kinni
tatud turvavuu piisavat kaitset.

Tagumine keskmine turvavuu

Ttmmake metallklambrit (3) ja 
kinnitage see pandlasse (4). 
Klambri pandlasse lukustumisel 
kostub kuuldav "kltps". Veen
duge, et turvavuu pole keerdus. 

Tagumise keskmise turvavuu 
kasutamisel tuleb kasutada pan
nalt mcrgiga "CENTER".

Turvavuu vabastamine

Turvavuu vabaneb pandlal oleva 
vabastusnupu (1) vajutamisel.
Turvavuu peaks automaatselt 
tagasi ttmbuma.
Kui turvavuu ei ttmbu automaat
selt tagasi, siis veenduge, et see ei 
oleks keerdus, ning proovige 
uuesti.

Turvavuude kaitsmine

OCDW039067

OCDW039068
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Turvavuu pandlaid peaks hoidma kui 
see ei ole kasutusel tagaistme selja
toe ja istmepadja vahelises taskus.

Eelpingutiga turvavuud (mtnel 
mudelil)

Teie auto on varustatud turvavuude 
eelpingutitega nii ees- kui tagaist
metel.

Eelpinguti eesmcrgiks on tagada 
kokkuptrgetel, et turvavuu liibub 
vastu stitjate keha.

Eelpingutiga turvavuud aktiveeruvad 
avariides, mille kokkuptrked on pii
savalt tugevad.

Kui stiduk seiskub jcrsult vti kui 
stitja p{{ab liiga kiiresti ettepoole 
kallutada, turvavuu pinguti lukustub. 
Teatud eesmiste kokkuptrgete kor
ral eelpinguti aktiveerub ja ttmbab 
turvavuu tihedamini stitja {mber 
kinni.

Kui eelpinguti on juhi vti kaasstitja 
turvavuu liiga pingule ttmmanud, 
laseb eelpingutisse monteeritud 

koormuspiirik turvavuud veidi ltdve
maks (kui kuulub varustusse).

HOIATUS
Veenduge oma turvalisuse huvides, 
et rihm ei narmenda ega ole keerdus 
ning istuge alati ntuetekohaselt 
oma istmel.

MCRKUS
Kui autol on k{ljeturvapadjad ja tur
vakardinad, rakenduvad eelpingutid 
ka k{lgluugi korral.

OON038092NR
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Turvavuu eelpinguti s{steem koos-
neb peamiselt jcrgmistest osadest. 
Nende asukohad on ncidatud jooni-
sel.
1. SRS turvapatjade mcrgutuli
2. Eelpinguti komplekt
3. Lisakaitses{steemi juhtmoodul
4. Eelpingutiga tagumine tagastus-

rull*

*: kui kuulub varustusse

HOIATUS
Eelpingutusega turvavuust maksi-
maalse kasu saamiseks tehke jcrg-
mist.
1. Turvavuud tuleb kanda tigesti ja 

reguleerida sobivasse asendisse. 
Lugege ja jcrgige kogu selles 
juhendis toodud olulist teavet ja 
ettevaatusabintusid teie stiduki 
turvaomaduste kohta, sealhulgas 
turvavuude ja turvapatjade kohta.

2. Veenduge, et teie ja reisijate tur-
vavuud on alati peal.

MCRKUS
Eesmiste ja tagumiste vclimiste 
istmete eelpingutid aktiveeruvad 
teatud kokkuptrgete puhul. Eel-
pingutiga turvavuud vtivad piisa-
valt tugeva kokkuptrke korral 
aktiveeruda turvapatjadega.
Kui eelpingutiga turvavuud on 
aktiveeritud, vtib kuulduda valju 
m{ra ja stitjateruumis vtib ncha 

peent tolmu, mis vtib paista suit-
suna. Need on harilikud tuutingi-
mused ega pole ohtlikud.
Kuigi see on kahjutu, vtib peen 
tolm nahka crritada ja seda ei tohi 
pikalt sisse hingata. Peske ktik 
paljastatud nahapiirkonnad hooli-
kalt pcrast tnnetust, milles eel-
pingutiga turvavuu aktiveerus.
Turvavuude eelpingutid on {hen-
datud turvapatjade anduritega. 
S{{tel{liti asendi vti re iimi ON  
valimisel s{ttib ncidikuplokis 
umbes 6 sekundiks turvapatjade 

mcrgutuli . Seejcrel peaks 

mcrgutuli kustuma.

ETTEVAATUST
Kui eelpingutusega turvavuu ei toimi 
ntuetekohaselt, ptleb SRS hoiatus-
tuli isegi siis, kui SRS turvapadjas ei 
esine talitlushcireid. Kui mcrgutuli ei 
s{tti s{{tel{liti re iimi ON  valimi-
sel, jccb pcrast umbes 6 sekundi 
muudumist ptlema vti s{ttib stidu 
ajal, siis soovitame lasta eelpingu-
teid ja turvapatju esimesel vtimalu-
sel KIA volitatud m{{giesindajal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.
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HOIATUS
Eelpingutid on mteldud aktivee-
ruma ainult {he korra. Pcrast 
aktiveerumist tuleb eelpingutu-
sega turvavuud vclja vahetada. 
Ktik turvavuu t{{bid, mida on 
kokkuptrkel kantud, tuleb alati 
pcrast tnnetust vclja vahetada.
Eelpingutiga turvavuu s{steemid 
muutuvad aktiveerumisel kuu-
maks. Crge puudutage eelpingu-
tusega turvavuu komplekte 
mtned minutid pcrast aktiveeru-
mist.
Crge p{{dke eelpingutiga tur-
vavuid kontrollida ega ise asen-
dada. Laske s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.
Crge luuge turvavuude eelpingu-
teid.
Crge p{{dke eelpingutiga tur-
vavuu s{steemi mingil viisil hool-
dada vti parandada.
Eelpingutiga turvavuukomplekti 
vale kcsitsemine ja hoiatuste 
eiramine eelpingutiga turvavuude 
luumise, muutmise, kontrollimise, 
asendamise, hooldamise vti 
parandamise kohta, vtib pthjus-
tada ebatige toimimise vti taht-
matu aktiveerumise ja ttsiseid 
vigastusi.
Kandke mootorstidukis stites 
alati turvavuud.

Juhul, kui eelpinguti peab autost 
eemaldama, vttke {hendust kva-
lifitseeritud asjatundjaga. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Keretuud stiduki esiosas vtivad eel-
pingutiga turvavuu s{steemi kah-
justada. Seettttu laske s{steemi 
asjatundlikus tuukojas hooldada. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Turvavuude ettevaatusabintud

HOIATUS
Ktik autos viibijad peavad kogu 
aeg kandma turvavuud. Tur-
vavuud ja turvatoolid vchendavad 
kokkuptrke vti ckilise pidurda-
mise korral ttsiste vti surmavate 
vigastuste ohtu ktigile stitjatele. 
Turvavuuta vtivad stitjad nih-
kuda liiga lchedale aktiveeritud 
turvapadjale, saada luugi 
sisestruktuurilt vti viskuda stidu-
kist vclja. Ntuetekohaselt kinnita-
tud turvavuud vchendavad neid 
ohte tohutult.
Jcrgige alati selles juhendis too-
dud ettevaatusabintusid tur-
vavuude, turvapatjade ja stitjate 
ohutuse kohta.
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Crge asetage kunagi turvavuud 
{le trnade esemete. Need vtivad 
ckilise pidurdamisel vti kokkuptr-
kel puruneda.

Imik vti vcike laps

Peate teadma oma riigis kehtivaid 
erintudeid. Turvatoolid tuleb ntue-
tekohaselt tagaistmele kinnitada. 
Lisateavet nende kasutamise kohta 
leiate jaotisest "lapse turvas{steem 
(CRS)" lehek{ljel 3-32.

HOIATUS
Ktik inimesed teie autos peavad 
olema alati korralikult kinni, kaasa 
arvatud imikud ja lapsed. Crge 
hoidke kunagi stidu ajal last s{les. 
Kokkuptrkel tekkivad tugevad jtud 
rebivad lapse teie kctest ja paiska-
vad ta vastu auto sisemust. Kasu-
tage alati oma lapse pikkuse ja 
kaaluga sobivat turvatooli.

MCRKUS
Vcikelapsed on tnnetusjuhtumi kor-
ral vigastuste eest ktige paremini 
kaitstud tagaistmele ntuetekoha-
selt kinnitatud turvatoolis, mis vas-
tab teie riigi ohutusstandardi 
ntuetele. Veenduge enne mis tahes 
turvatooli ostmist, et sellel on eti-
kett, mis ttendab selle vastavust 
teie riigi ohutusntuetele. Turvatool 
peab sobima teie lapse pikkuse ja 

kaaluga. Selle teabe saamiseks 
kontrollige lapse turvaistme etiketti. 
Tcpsem teave "lapse turvas{steem 
(CRS)" lehek{ljel 3-32.

Suuremad lapsed

Lapsed, kes on turvatoolide jaoks 
liiga suured, peavad alati istuma 
tagaistmel ja kasutama saadaole-
vaid s{le-/tlarihmu. S{leosa peab 
olema kinnitatud ja liibuma vtimali-
kult madalalt {le puusade. Kontrol-
lige regulaarselt, kas rihm on 
kohaselt. Lapse vingerdamisel vtib 
vuu cra nihkuda. Lapsed on tnne-
tuse korral ktige turvalisemalt, kui 
nad on kinnitatud sobiva turvas{s-
teemiga tagumisele istmele. Kui 
suurem laps ({le 13-aastane) tuleb 
panna esiistmele, peab ta olema 
saadaolevate s{le-/tlarihmadega 
turvaliselt kinnitatud ja iste tuleb 
seade ktige tagumisse asendisse. 
13-aastased ja nooremad lapsed 
tuleb turvaliselt paigutada tagaist-
mele. Crge seadke KUNAGI alla 13-
aastast last esiistmele. Crge seadke 
KUNAGI tahapoole vaatavat turvais-
tet stiduki esiistmele.

Kui tlarihm osa puudutab lapse 
kaela vti ncgu, proovige laps stiduki 
keskosale lchemale seada. Kui tla-
rihm puudutab siiski nende ncgu vti 
kaela, tuleb nad seada tagasi turva-
tooli.
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HOIATUS
Tlarihmad vcikestel lastel

Crge laske kunagi tlarihmal olla 
{henduses lapse kaela vti ncoga, 
kui stiduk liigub.
Kui laste turvavuud ei ole korrali-
kult reguleeritud, tekib surma vti 
ttsiste vigastuste oht.

Rasedad naised

Turvavuu kasutamine rasedatel 
naistel on soovitatud, et vchendada 
tnnetuse korral vigastuste vtima-
lust. Turvavuu kasutamisel tuleb 
s{lerihma osa panna nii madalale ja 
liibuvalt puusadele kui vtimalik, 
mitte {le kthu. Konkreetsete soovi-
tuste saamiseks puurduge arsti 
poole.

HOIATUS
Rasedad naised
Rasedad naised ei tohi asetada tur-
vavuu s{leosa {le kthu, kus asub 
loode, ega kthu {laosale, kus vuu 
vtib kokkuptrke ajal loodet muljuda.

Vigastatud inimene

Vigastatud inimese transportimisel 
tuleb kasutada turvavuud. Vajaduse 
korral pidage ntu arstiga.

[ks inimene vuu kohta

Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end 
kunagi kinnitada {he turvavuuga. 
Avarii korral vtib see kehavigastusi 
raskendada.

Crge heitke pikali

Et vchendada tnnetuses vigastuste 
ttencosust ja tagada turvavuude 
maksimaalne tthusus, peaksid ktik 
stitjad istuma sirgelt ja toetuma 
p{stisesse asendisse seatud selja-
tugedele.

Kui reisija lamab tagaistmel vti ees- 
ja tagaistmed on allalastud asendis, 
ei kaitse turvavuu tthusalt.

HOIATUS
Allalastud seljatoega stitmine suu-
rendab kokkuptrke vti ckkpidurda-
mise korral ttsiste vti surmavate 
vigastuste vtimalusi. Teie turvas{s-
teemide (turvavuude ja turvapat-
jade) kaitsevtime vcheneb 
allalastud istme puhul oluliselt. Tur-
vavuude korralikuks tuutamiseks 
peavad need olema tihedalt {mber 
istuja puusade ja rindkere. Mida roh-
kem on seljatugi tahakallutatud, 
seda suurema ttencosusega libiseb 
stitja turvavuu alt lcbi ja vigastab 
ttsiselt oma siseelundeid. Juhid ja 
kaasstitjad peavad alati toetuma 
oma istmetele, turvavuud kinnitatud 
ning seljatoed p{stises asendis.
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Turvavuude hooldus

Turvavuude s{steemi ei tohiks 
kunagi lahti vttta ega muuta. Lisaks 
tuleb tagada, et turvavuude ja 
vuude riistvara ei kahjustataks ist-
mete hingede, uste vti muu kuritar-
vitamisega.

HOIATUS
Kui ttstate tagumise seljatoe 
p{stisesse asendisse pcrast seda, 
kui tagumine iste on olnud kok-
kuklapitud, olge ettevaatlik, et 
mitte kahjustada turvavuu rihma 
ega pannalt. Veenduge, et tur-
vavuu rihm ega pannal ei jcc 
tagaistme vahele kinni. Kahjusta-
tud rihma vti pandlaga turvavuu 
vtib teid kokkuptrkel vti jcrsul 
pidurdusel alt vedada, tuues 
kaasa raskeid vigastusi. Kui rihm 
vti pandlad on kahjustunud, vahe-
tage need kohe vclja.
Turvavuud vtivad pcikeselise 
ilmaga suletud autos vcga kuu-
maks minna. Need vtivad lapsi 
ptletada.

Perioodiline kontroll

Ktigilt turvavuudelt tuleks regulaar-
selt kulumisjclgi ja vigastusi otsida. 
Ktik kahjustatud osad tuleks esime-
sel vtimalusel vclja vahetada.

Hoidke vuud puhtad ja kuivad

Turvavuud tuleb hoida puhta ja kui-
vana. Mccrdunud turvavuid saab 
puhastada pehme seebi ja sooja vee 
lahusega. Valgendajaid, vcrvaineid ja 
tugevatoimelisi puhastusvahendeid 
ei tohiks kasutada, sest need vtivad 
turvavuude kangast ntrgestada.

Turvavuude vcljavahetamine

Kui stiduk on tnnetusse sattunud, 
tuleb vclja vahetada kogu turvavuu-
komplekt vti komplektid. Seda tuleb 
teha ka siis, kui kahjustused pole 
ilmsed. Sel juhul laske s{steem vclja 
vahetada kvalifitseeritud asjatund-
jal. Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.
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lapse turvas{steem (CRS)

Meie soovitus: lapsed olgu alati 
tagaistmel

HOIATUS
Kinnitage lapsed alati stidukis kor-
ralikult. Tagaiste on ktige turvali-
sem koht igas vanuses lapsele. Crge 
kunagi paigaldage seljaga stidu-
suunda mteldud lapse turvaseadet 
juhi ktrvale esiistmele, kui turvapadi 
ei ole vclja l{litatud.

Autos reisivad alla 13-aastase lap-
sed peaksid alati istuma tagaistmel 
ja olema alati korralikult kohale kin-
nitatud, et vchendada ckkpidurda-
misel, jcrsul manuuvril vti avariis 
saadavate vigastuste riski.

Liiklustnnetuste statistika kohaselt 
on lapsed paremini kaitstud, kui nad 
on korralikult tagaistme, mitte 
esiistme k{lge kinnitatud. Lapsed, 
kes on turvaseadme kasutamiseks 
juba liiga suured, peavad kasutama 
auto turvavuid.

Enamikus riikides ntuavad kehtivad 
seadused laste stidutamisel autos 
spetsiaalse turvaseadmete (nt tur-
vatooli, istmektrgenduse jms) kasu-
tamist.

Vanus vti pikkus ja kaal, mille {leta-
misel on lubatud hakata laste turva-
toolide vti -istmete asemel 
kasutama auto turvavuid, on eri rii-

kide seadustes erinev, seega viige 
end kurssi oma riigis kehtivate eri-
ntuetega, teistesse riikidesse reisi-
misel aga ka sihtriikide ntuetega.

Lapse turvaseade tuleb stidukiist-
mele ntuetekohaselt kinnitada. 
Kasutage kindlasti kaubandusvtrgus 
saadaolevat turvavarustust, mis 
vastab teie riigi ohutusntuetele.

Lapse turvas{steem (CRS)

Imikud ja vcikelapsed tuleb kinnitada 
stidu ajaks ncoga vti seljaga stidu-
suunas paigaldatud sobivat t{{pi 
turvaseadmesse, mis on eelnevalt 
ntuetekohaselt autoistmele kinnita-
tud. Lugege ja jcrgige alati turva-
seadme valmistaja kasutusjuhiseid 
paigaldamise ja kasutamise kohta.

HOIATUS
Jcrgige alati turvatooli tootja juhi-
seid.
Kinnitage laps alati turvasead-
messe.
Crge kunagi kasutage turvahclli 
vti turvatooli, mis kinnitub konksu 
abil seljatoe k{lge. See ei kaitse 
last tnnetuses piisavalt.
Pcrast tnnetust laske kvalifitsee-
ritud asjatundjal s{steemi kont-
rollida. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.
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Lapse turvas{steemi (CRS) vali
mine

Lapse turvaseadet valides pidage 
silmas jcrgmiseid punkte.

Kontrollige {le, kas turvaseadmel 
on etikett, mis kinnitab vastavust 
teie riigis kehtivatele ohutusstan
darditele.
Lapse turvaseadme tohib paigal
dada ainult siis, kui see vastab 
ntuetele ECE-R44 vti ECE-R129.
Kasutage alati lapse kasvule ja 
kaalule vastavat turvaseadet. 
Selle kindlaks tegemiseks vaadake 
turvaseadme etiketti vti kasutus
juhiseid.
Kontrollige, kas see sobib teie 
autos istekohale, kus kavatsete 
seda kasutama hakata.
tcpsem teave "Istmete sobivus 
rihmaga ja ISOFIX-kinnitustega 
laste turvas{steemidele vasta
valt [RO eeskirjadele" lehek{ljel 
3-39.
Lugege ja jcrgige alati turva
seadme valmistaja juhiseid ja 
hoiatusi.

Lapse turvavarustuse liigid

Turvaseadmeid on kolme peamist 
liiki: seljaga stidusuunas, ncoga sti
dusuunas ja istmektrgendused.

Need on klassifitseeritud vastavalt 
lapse vanusele, kasvule ja kaalule.

Seljaga stidusuunas lapse turva
s{steem

Seljaga stidusuunas lapse turvas{s
teem hoiab lapse seljatoe vastu 
istumispinda. Rakmete s{steem 
hoiab lapse paigal ja hoiab avarii 
korral lapse turvatoolis ning vchen
dab pinget lapse trnale kaelalae ja 
selgroole.

Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati 
stidutama seljaga stidusuunas 
paiknevas turvaseadmes. Seljaga 
stidusuunas kasutatavaid laste tur
vaseadmeid on mitut eri t{{pi, imi
kutele mteldud turvahclle tohib 
kasutada ainult seljaga stidusuunas. 
Muudetavatel ja kolm-{hes lapse 
turvas{steemidel on seljaga stidu
suunas asendile harilikult suuremad 
ktrguse- ja kaalupiirangud, mis vti
maldab stidutada last seljaga stidu
suunas pikema aja jooksul.

Stidutage last seljaga stidusuunas 
turvatoolis seni, kuni tootjapoolsed 
pikkuse ja kaalupiirangud seda luba
vad.

ODEEV058035NR
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Ncoga stidusuunas kasutatav tur
vaseade

Ncoga stidusuunas paiknev lapse 
turvas{steem tagab lapse keha 
kaitsmise rihmade abil. Stidutage 
last ncoga stidusuunas olevas rih
madega lapse turvas{steemis seni, 
kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalu
piirangud seda lubavad.

Kui laps on turvatoolist vcljakasva
nud, kasutage turvavuupatja.

Istmektrgendused

Istmektrgendus on vahend, mis 
aitab kaasa turvavuu tigele kinnita
misele. Istmektrgendus vtimaldab 
kinnitada turvavuu selliselt, et see 
kulgeb {le lapse keha tugevamate 
kohtade. Kastutage istmektrgen
dust senikaua, kuni auto turvavuu 
jccb {mber lapse tigesse asendisse 
ka ilma selleta.

Turvavuu on tiges asendis siis, kui 
vuurihm on tihedalt vastu reite {la
osa, mitte vastu kthtu. Turvavuu 
tlarihm peab jooksma {le tla ja 

rindkere, mitte {le kaela vti nco. 
Autos reisivad alla 13-aastase lap
sed peavad olema alati korralikult 
kohale kinnitatud, et vchendada 
ckkpidurdamisel, jcrsul manuuvril 
vti avariis saadavate vigastuste 
riski.

Lapse turvas{steemi (CSR) paigal
damine

HOIATUS
Enne lapse turvaseadme paigalda
mist
Jcrgige turvatooli valmistaja juhi
seid.
Ohutusabintude eiramine vtib 
kaasa tuua TTSISEID vti ISEGI SUR
MAGA LTPPEVAID VIGASTUSI.

HOIATUS
Kui peatugi segab lapse turvas{s
teemi korrektset paigaldamist, peab 
vastava peatoe asendit muutma vti 
selle eemaldama.

Kui olete lapsele sobiva turva
seadme vclja valinud ja kontrollinud, 
kas see sobib teie auto tagaistmele, 
paigaldage see, lcbides jcrgmised 
kolm pthietappi.

Kinnitage lapse turvas{steem 
kindlalt stiduki k{lge. Lapse tur
vas{steem (CRS) kinnitatakse 
auto istmele turvavuu (kahe- vti 
kolmepunktivuu) vti ISOFIX-i {le
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mise kinnituse ja/vti ISOFIX-i kin
nituspunktide ja/vti tugijala abil.
Veenduge, et lapse turvas{steem 
on tugevalt kinnitatud. Turva
seadme korrektse kinnituse kont
rollimiseks liigutage seadet pcrast 
autosse paigaldamist edasi-tagasi 
ja k{lgsuunas. Turvavuuga kinni
tatud turvaseade peab olema pai
galdatud nii kindlalt kui vtimalik. 
Siiski vtib oodata mtningast k{l
gedele liikumist. Turvaseadme 
paigaldamisel reguleerige istme ja 
seljatoe asendit ({les-alla, ette-
taha) selliselt, et lapse saab tur
vatooli mugaval viisil kinnitada.
Kinnitage laps turvas{steemi. Jcl
gige, et laps oleks lapse turvas{s
teemi rihmadega vastavalt tootja 
juhistele korrektselt kinnitatud.

ETTEVAATUST
Suletud autos olev lapse turvas{s
teem vtib muutuda vcga kuumaks. 
Ptletuste vcltimiseks veenduge 
enne lapse kinnitamist, et lapse tur
vas{steem ega pandlad pole liiga 
kuumad.

ISOFIX-kinnitused ja {larihm

ISOFIX-s{steem hoiab turvaseadet 
stitmisel ja avarii korral paigal. See 
s{steem muudab turvatooli paigal
damise lihtsamaks ja vchendab 
valesti paigaldamise vtimalust. ISO
FIX-s{steem koosneb autos asuva
test kinnituspunktidest ja lapse 
turvaseadme k{ljes olevatest kinni
tustest. Tcnu ISOFIX-s{steemile 
pole auto turvavuid turvaseadme 
tagaistmele kinnitamiseks enam 
vaja kasutada.

ISOFIX-kinnitused on autosse sis
seehitatud metallvardad. Auto igal 
ISOFIX-istekohal on kaks alumist 
kinnituspunkti, mille k{lge saab pai
galdada {he ISOFIX-kinnitustega 
varustatud turvaseadme.

ISOFIX-s{steemi kasutamiseks 
peate kasutama ka ISOFIX-turva
seadet.

Turvatooli tootja annab turvatoolile 
kaasa juhendi ISOFIX-kinnituste 
kasutamiseks.

OCDW039056
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ISOFIX-kinnituspunktid asuvad 
tagumisel vasak- ja parempoolsel 
vclimisel istmel. Nende asukohad on 
ncidatud joonisel.

HOIATUS
Crge p{{dke kinnitada lapse turva
s{steemi ISOFIX-kinnituspunkti
dega tagumisele keskmisele istmele. 
Sellel istekohal puuduvad ISOFIX-
kinnituspunktid. Lapse turvas{s
teemi tagumisele keskmisele ist
mele paigaldamisel vtib vclimiste 
istmete kinnituspunktide kasuta
mine kinnituspunkte kahjustada.

ISOFIX(i-Size) kinnituspunktid asu
vad vasaku- ja parempoolse vclimise 
tagaistme seljatoe ja istmepadja 
vahel ja on tchistatud s{mbolitega.
1. ISOFIX(i-Size) kinnituspunktide 

asukohamcrgised ( )

2. ISOFIX(i-Size) kinnituspunkt

Lapse turvas{steemi kinnitamine 
"ISOFIX(i-Size) kinnituss{stee
miga".

ISOFIX(i-Size)-i lapse turvas{s
teemi paigaldamine kummalegi 
tagumisele vclimisele istmele.
1. Viige turvavuu pannal ISOFIX(i-

Size)-kinnituspunktidest eemale.
2. Eemaldage ktik esemed, mis vtik

sid turvatooli ISOFIX(i-Size)-kinni
tusega kinnitamist takistada.

3. Asetage lapse turvas{steem sti
duki istmele, kinnitage seejcrel 
iste ISOFIX-kinnituspunktidega, 
vastavalt selle tootja juhistele.

4. Jcrgige lapse turvas{steemi 
tootja juhiseid tigeks paigalduseks 
ja lapse turvas{steemil olevate 
ISOFIX(iSize)-kinnituste {henda
miseks ISOFIX(iSize)-kinnitus
punktidega.

HOIATUS
Jcrgige ISOFIX(i-Size)-s{steemi 
kasutamisel jcrgmisi ohutusabintu
sid.

Jcrgige turvaseadme paigaldami
sel ktiki selle valmistaja juhiseid.
Ktik tagaistme turvavuud, mida 
parajasti ei kasutata, tuleb pand
lasse kinnitada ja turvavuu rihmad 
lapse turvaistme taha kokku 
kerida, et laps sisse kerimata tur
vavuudest kinni ei saaks haarata. 
Lapsed vtivad turvavuu {mber 
kaela panna ja turvavuu vtib pin
gule ttmbununa lapse lcmma
tada.
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Crge kinnitage {he kinnituspunkti 
k{lge KUNAGI mitu turvaseadet. 
See vtib pthjustada kinnitus
punkti vti kinnituse ltdvenemise 
vti purunemise.
Laske ISOFIX(i-Size)-s{steem 
alati pcrast tnnetust edasim{{jal 
{le vaadata. Tnnetus vtib kahjus
tada ISOFIX(i-Size)-s{steemi ja ei 
pruugi lapse turvas{steemi korra
likult kinnitada.

Turvatooli tciendav {larihmaga kin
nitamine (kui kuulub varustusse)

Lapse turvas{steemi {lemised kin
nituspunktid asuvad tagaistmete 
seljatugede taga.

1. Juhtige lapse turvas{steemi {le
mise kinnituse rihm {le seljatoe. 
Jcrgige kinnitusrihma paigutami
sel turvaseadmega kaasasolevaid 
tootjapoolseid juhiseid.

2. [hendage {lemise kinnituse rihm 
selle kinnituspunkti, seejcrel pin
gutage rihm vastavalt lapse tur
vas{steemi tootja juhistele, et 
lapse turvas{steem kindlalt istme 
k{lge kinnitada.

HOIATUS
Jcrgige kinnitusrihma paigaldamisel 
alltoodud ohutusabintusid.

Jcrgige turvaseadme paigaldami
sel ktiki selle valmistaja juhiseid.
Crge kinnitage {lemise kinnitusri
hma jaoks mteldud kinnituspunkti 
KUNAGI mitut turvaseadet. Kinni
tuspunkt vtib puruneda ning kin
nitusrihm vtib lahti pccseda.
Kinnitage {lemine kinnitusrihm 
{ksnes vastava istekoha seljatoe 
tagak{ljel asuva tige kinnitus
punkti k{lge. Vastasel juhul ei 
pruugi kinnitusrihm tigesti tuu
tada.

OCDW039030
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Kinnituspunktid taluvad ainult 
tigesti paigaldatud turvaseadme 
koormust. Crge mingil juhul kasu
tage neid tciskasvanute tur
vavuude vti kinnitusrihmade ega 
muude esemete vti varustuse 
kinnitamiseks.

Turvaseadme kinnitamine tur
vavuu vuu- ja tlarihmaga

Kui ISOFIX-s{steemi ei kasutata, 
tuleb ktik lapse turvas{steemid kin
nitada tagaistmele kolmepunktivuu 
s{leosaga.

Lapse turvas{steemi paigaldamine 
kolmepunktivuuga

Lapse turvas{steemi tagaistmele 
paigaldamiseks tuleb toimida jcrg
miselt:
1. Asetage turvaseade soovitud 

kohale tagaistmel. Pistke vuu- ja 
tlarihm {mber turvaseadme vti 
lcbi selle kinnituskohtade, jcrgi
des seadme tootja kasutusjuhen
dit.

2. L{kake turvavuu keeleplaat pand
lasse. Kuuldub selge kltpsatuse 

heli. Seadke vabastusnupp nii, et 
see on hcdaolukorras kergesti 
ligipccsetav.
Veenduge, et turvavuu pole keer
dus.

3. Ttmmake turvavuu vtimalikult 
pingule, juhtides selle eelpingu
tisse tagasi.

4. Liigutage lapse turvas{steemi 
edasi-tagasi veendumaks, et tur
vavuu hoiab seda kindlalt paigal.

Kui teie lapse turvas{steemi tootja 
soovitab kasutada {lakinnitust vuu-
/tlarihmaga, vaadake jaotist "Turva
tooli tciendav {larihmaga kinnita
mine (kui kuulub varustusse)" 
lehek{ljel 3-37.

Turvaseadme eemaldamiseks vaju
tage turvavuu vabastusnupule ja 
ttmmake seejcrel turvavuu turva
seadmest vclja.

ODEEV058041NR
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Istmete sobivus rihmaga ja ISOFIX-kinnitustega laste turvas{steemidele 
vastavalt [RO eeskirjadele

(Teave stiduki kasutajatele ja laste turvas{steemide tootjatele)
Jah: sobib vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
Ei: ei sobi mccratud kategooria lapse turvas{steemi paigaldamiseks
"-": ei ole kohaldatav
Tabel pthineb vasakpoolse rooliga stidukil. Tabel vastab ka parempoolse 
rooliga stidukile, erandiks on vaid esiistmel kaasstitja asukoht.
Parempoolse rooliga stiduki esiistmel kaasstitjale vastab istekoht nr 3.

Turvaseadme kategooriad

Istekohad

Mcrkused
1 2

3

4 5 6Turva-
padi ON 
(SEES)

TUR-
VAPADI 
OFF 
(VCL-
JAS)

Universaalsed rih-
maga lapse turva-

s{steemid
- - Ei Jah F, R Jah F, R Jah*1 F, 

R
Jah F, R

F: ncoga sti-
dusuunas

R: seljaga sti-
dusuunas

i-Size turvatool - - Ei Ei
Jah, F, R 

*2 Ei
Jah F, 
R*2

Turvahcll (ISOFIX k{l-
jega stidusuunas 

olev lapse turvas{s-
teem)

ISOFIX CRF: 
L1, L2

- - Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX-turvatool CRS 
(i.e. turvaseade imi-

kule)

ISOFIX CRF: 
R1

- - Ei Ei Jah R Ei Jah R

Vchendatud suuru-
ses ISOFIX-turvaiste

ISOFIX CRF: 
F2, F2X, R2, 

R2X
- Ei Ei

Jah F, 
R*2 Ei

Jah F, 
R*2

* Tcissuuruses 
ISOFIX-turvaiste*

(*: pole istmektrgen-
dused)

ISOFIX CRF: 
F3, R3

- - Ei Ei
Jah F, 
R*2 Ei

Jah F, 
R*2

Vchendatud laiusega 
istmektrgendus

ISO-stan-
dard: B2

- - Ei Ei Jah Ei Jah

Tcislaiuses istmektr-
gendus

ISO-stan-
dard: B3

- - Ei Ei Ei Ei Ei

*1. See istekoht (nr 5) ei sobi tugijalaga turvatoolile.
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Soovituslikud lapse turvas{steemid  Euroopas

Turvaseadmete valmistajate kodulehed

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com

Britax Rumer http://www.britax.com

Graco http://www.gracobaby.com

*2. See istekoht (nr 5) ei sobi tugijalaga turvatoolile.
 Juhiiste : peate l{kkama istme keskmisesse asendisse ja ktige ktrgemale asendile.
 Eesmine kaasstitjaiste: peate l{kkama istme ktige eesmisesse asendisse.

OCDP039084

Istekoha 
number

Asukoht autos

1 Ees vasakul

2 Ees keskel

3 Ees paremal

4 Teise istmerea vasakul

5 Teise istmerea keskel

6 Teise istmerea paremal

Kaalukategooria Nimi Tooja Kinnituse t{{p
ECE-R44

kinnituse nr

R{hm 0+
Cabriofix & 
Familyfix

Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

I r{hm Duo Plus Britax Rumer
ISOFIX ja {lemine kinnitus-

rihm
E1 04301133

II r{hm KidFix II XP Britax Rumer ISOFIX ja stiduki turvavuu E1 04301323

III r{hm Junior III Graco Stiduki turvavuu
E11 03.44.164
E11 03.44.165
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Turvapadi  lisakaitses{steem (mtnel mudelil)

* Teie auto turvapadjad vtivad jooni
sel ncidatust erineda.

1. Juhi esiturvapadi
2. Kaasstitja esiturvapadi
3. K{lgmine turvapadi*
4. Turvakardinad*
5. Eesmise kaasreisija turvapadja 

SISSE/VCLJA l{liti

* : kui on varustuses

OCDW039031
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HOIATUS
Isegi turvapatjadega stidukites 
peate teie ja kaasreisijad alati 
kandma turvavuusid, et vchen-
dada kokkuptrkel vti {mberpais-
kumisel tekkivate vigastuste ohtu 
ja raskust.
Turvapadjad ja eelpingutid sisal-
davad plahvatusohtlikke kemi-
kaale. Stiduki utiliseerimine 
eelpinguteid ja turvapatju eemal-
damata vtib pthjustada tulekahju. 
Puurduge enne utiliseerimist kva-
lifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Kaitske turvapatjade osi ja juht-
mestikku vee ja muude vedelike 
eest. Kui turvapadjas{steemi 
osad ei toimi vee vti muude vede-
like ttttu, vtib see pthjustada 
tulekahju vti ttsiseid vigastusi.

Turvapadja s{steemi toimimine
Turvapadjad aktiveeruvad (vtime-
lised tcituma) ainult siis, kui s{{-
tel{liti keeratakse asendisse ON 
(SEES) vti START.
Turvapadjad tcituvad momen-
taanselt tugeval laupkokkuptrkel 
vti tugeva k{lgluugi korral (kui 
autol on k{lgturvapadjad ja turva-
kardinad), et kaitsta stitjaid ras-
kete vigastuste eest.

MCRKUS
[mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k{ljeturvapadjad ja tur-
vakardinad, tcituvad need ka auto 
{mberpaiskumisel, et kaitsta stit-
jaid raskete vigastuste eest.

Tavatingimustes on turvapadi 
ette nchtud vallanduma kokku-
ptrke nurgal ja tugevusel pthine-
des. Need kaks tegurit on olulised 
turvapadja vallandumise signaali 
edastamise vti elektrilise toi-
mingu kcivitamise korral.
Turvapadi vallandub kokkuptrke 
nurga ja intensiivsuse alusel. See 
ei vallandu iga avarii vti kokku-
ptrke korral.
Esiturvapadjad tcituvad ja t{hje-
nevad silmapilkselt.
Turvapatjade vallandumist on 
praktiliselt vtimatu tnnetuse 
hetkel mcrgata.
Ttencoliselt ncete turvapatju 
pcrast kokkuptrget oma kohtadel 
lebamas.
Selleks, et raskes kokkuptrkes 
kaitse tagada, peavad turvapad-
jad kiiresti tcituma. Turvapadja 
tcitumine on ccrmiselt l{hikese 
aja tulemus, mil toimub kokku-
ptrge ja vajadus tcita turvapadi 
stitja ja stiduki struktuuride vahel 
enne kui stitja nende struktuuride 
vastu paiskub.
See tcitumiskiirus vchendab 
ttsistes kokkuptrgetes raskete ja 



43

3

3

Teie stiduki turvaomadused Turvapadi  lisakaitses{steem

eluohtlike vigastuste ohtu ning on 
seega turvapatjade disaini oluline 
osa.
Kuid turvapatjade tcitumine vtib 
samuti pthjustada vigastusi, mille 
hulka kuuluvad marrastused ncol, 
sinikad ja katkised luud, sest tci-
tumiskiirus paneb turvapadjad 
suure jtuga avanema.
On isegi olukordi, kus kokkupuude 
rooli turvapadjaga vtib pthjus-
tada surmavaid vigastusi, eriti kui 
stitja asub roolile liiga lchedal.

HOIATUS
Vcltimaks kokkuptrkel vallandu-
vatest turvapatjadest pthjusta-
tud kehalisi vigastusi vti surma, 
peab stitja istuma roolist vtimali-
kult kaugel (vchemalt 250 mm 
kaugusel). Eesmised kaasstitjad 
peaksid alati liigutama oma toolid 
vtimalikult kaugele ja istmel taha 
naalduma.
Turvapadjad vallanduvad kokku-
ptrkel viivitamata. Kui stitjad ei 
istu tigesti, vtivad tcituvad tur-
vapadjad neid vigastada.
Turvapatjade tcitumine vtib pth-
justada vigastusi nagu marrastu-
sed ncol vti kehal, vigastused 
purunenud prillidest vti ptletused.

M{ra ja suits

Turvapadjad teevad tcitumisel valju 
m{ra ja jctavad thku suitsu ja pulb-
rit. See on tingitud turvapadja val-
landajas sisalduva aine s{ttimisest 
ega anna pthjust muretsemiseks. 
Pcrast turvapadja tcitumist vtite 
tunda olulist ebamugavustunnet 
hingamisel, mis on tingitud teie 
rinna kokkupuutest nii turvavuu kui 
ka turvapadjaga, lisaks suitsu ja 
pulbri sissehingamisest. Pcrast kok-
kuptrget avage esimesel vtimalusel 
uksed ja/vti aknad, et leevendada 
hingamisprobleeme ja vcltida pika-
ajalist kokkupuudet suitsu ja pulb-
riga.

Kuigi suits ja pulber ei ole m{rgised, 
vtivad need nahka crritada (silmi, 
nina, kurku jne). Sellisel juhul peske 
ja loputage kohe k{lma veega ning 
puurduge arsti poole, kui s{mptomid 
ei kao.

HOIATUS
Turvapatjadega seotud osad rooli-
ratta keskel, armatuurlauas, esiist-
metes ning laeservades (esi- ja 
tagauste kohal) lchevad turvapat-
jade vallandumisel vcga kuumaks. 
Vigastuste vcltimiseks crge puudu-
tage turvapatjade asukoha sisemisi 
osi kohe pcrast seda, kui turvapadi 
on tcitunud.
Crge paigaldage mingeid lisatarvi-
kuid turvavuude vallandumise piir-



Teie stiduki turvaomadused

443

Turvapadi  lisakaitses{steem

konda, nagu armatuurlaud, aknad, 
postid ja laepaneelid.

Eesmise kaasstitja turvapadja 
hoiatussilt lapse turvavarustuse 
kohta

Crge pange kunagi seljaga stidusuu-
nas olevat lapse turvas{steemi ees-
mise kaasstitja istmele. Kui 
turvapadi avaneb, tabab see seljaga 
stidusuunas olevat lapse turvas{s-
teemi, pthjustades ttsiseid vti sur-
mavaid vigastusi.

Lisaks, crge pange eesmise kaas-
stitja istmele ka ncoga stidusuunas 
olevat lapse turvas{steemi. Eesmise 
kaasstitja turvapadja tcitumine vtib 
pthjustada lapsele raskeid vti sur-
mavaid vigastusi.

Kui teie stiduk on varustatud kaas-
stitja turvapadja ON/OFF (SEES/
VCLJAS) l{litiga, saate eesmise 
kaasstitja turvapadja vajadusel 
aktiveerida ja inaktiveerida.

HOIATUS
Eriti ohtlik! Crge pange seljaga 
stidusuunas paigaldatavat lapse 
turvas{steemi istmele, mille ees 
on turvapadi!
Crge KUNAGI pange seljaga stidu-
suunas paigaldatavat lapse turva-
s{steemi istmele, mille ees on 
AKTIVEERITUD TURVAPADI! See 
vtib pthjustada LAPSE SURMA vti 
TTSISEID VIGASTUSI.
Crge pange kunagi lapse turva-
s{steemi eesmise kaasstitja ist-
mele. Eesmise kaasstitja 
turvapadja tcitumine vtib pthjus-
tada raskeid vti surmavaid vigas-
tusi.
Kui k{lgturvapatjade ja/vti turva-
kardinatega auto tagaistme vcli-
mistel istekohtadel istuvad 
lapsed, siis paigaldage nende tur-
vas{steemid ustest vtimalikult 
kaugele ja kinnitage tugevalt.
K{lgturvapatjade ja/vti turvakar-
dinate tcitumine vtib pthjustada 
imiku vti lapse raskeid vigastusi 
vti surma.
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Turvapatjade hoiatustuled

Turvapadja hoiatustule eesmcrgiks 
on teavitada teid vtimalikust prob
leemist turvapadjaga  tciendav 
turvavarustus (SRS).

S{{te l{litamisel asendile ON (SEES), 
s{ttib mcrgutuli ligikaudu 6 sekun
diks ja seejcrel kustub.

Laske s{steemi kontrollida jcrgmis
tel juhtudel.

Tuli ei s{tti korraks s{{te l{litami
sel asendisse ON (SEES).
Tuli ei kustu pcrast ligikaudu 6-
sekundilist ptlemist.
Tuli s{ttib stiduki liikumise ajal.
Tuli vilgub, kui s{{tel{liti on asen
dis ON (SEES).

Kaasstitja eesmise turvapadja 
asendi ON (SEES) ncidik

Kaasstitja eesmise turva
padja asendi ON (SEES) nci
dik s{ttib ligikaudu 4 

sekundiks pcrast s{{tel{liti asen
disse ON (SEES) l{litamist.

Kaasstitja eesmise turvapadja 
asendi ON (SEES) ncidik s{ttib, kui 
kaasstitja eesmise turvapadja ON/
OFF (SEES/VCLJAS) l{liti seatakse 
asendile ON (SEES) ja kustub ligi
kaudu 60 sekundi muududes.

Kaasstitja eesmise turvapadja 
asendi OFF (VCLJAS) ncidik

Kaasstitja eesmise turva
padja asendi OFF (VCLJAS) 

ncidik s{ttib ligikaudu 4 sekundiks 
pcrast s{{tel{liti asendisse ON 
(SEES) l{litamist.

Kaasstitja eesmise turvapadja 
asendi OFF (VCLJAS) ncidik s{ttib, 
kui kaasstitja eesmise turvapadja 
ON/OFF (SEES/VCLJAS) l{liti sea
takse asendile OFF (VCLJAS) ja kus
tub, kui kaasstitja eesmise 
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turvapadja ON/OFF (SEES/VCLJAS) 
l{liti seatakse asendile ON (SEES).

ETTEVAATUST
Kui kaasstitja eesmise turvapadja 
ON/OFF (SEES/VCLJAS) l{liti ei 
tuuta, kaasstitja eesmise turva-
padja OFF (VCLJAS) ncidik ei s{tti 
(kaasstitja eesmise turvapadja ON 
(SEES) ncidik s{ttib ja kustub ligi-
kaudu 60 sekundi muududes) ja 
kaasstitja eesmine turvapadi tcitub 
eesmise kokkuptrke korral, isegi kui 
kaasstitja eesmise turvapadja ON/
OFF (SEES/VCLJAS) l{liti on seatud 
asendile OFF (VCLJAS).
Sel juhul laske kaasstitja turvapadja 
l{liti ja lisakaitses{steem kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Tciendava turvavarustuse osad ja 
funktsioonid

Lisakaitses{steemi osad:
1. Juhi eesmise turvapadja moodul
2. Kaasstitja esiturvapadja moodul
3. K{lgturvapatjade moodulid*
4. Turvakardinate moodulid*
5. Eelpinguti komplektid*
6. Turvapatjade hoiatustuled
7. SRS juhtmoodul (SRSCM) / 

{mberpaiskumisandur*
8. Eesmised luugiandurid
9. K{lgmised luugiandurid
10.K{lgmised surveandurid
11.Kaasstitja esiturvapadja l{liti
12.Kaasstitja eesmise turvapadja 

ON/OFF (SEES/VCLJAS) ncidik

* : kui on varustuses

SRSCM jclgib s{{tel{liti asendis vti 
re iimis ON  pidevalt ktiki lisakait-
ses{steemi osi, et teha kindlaks, kas 
luuk on turvapatjade tcitmiseks ja 
turvavuude eelpingutite rakendami-
seks piisavalt tugev.
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Ncidikuplokis asuv turvapatjade 

mcrgutuli  s{ttib s{{tel{liti 

asendisse ON (SEES) l{litamisel 
umbes 6 sekundiks, misjcrel peaks 

turvapatjade mcrgutuli  kus

tuma.

HOIATUS
Kui ilmneb mtni jcrgmistest tingi
mustest, ncitab see turvapatjade 
talitlushciret. Sel juhul laske s{s
teemi kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

Tuli ei s{tti korraks s{{te l{litami
sel asendisse ON (SEES).
Tuli ei kustu pcrast ligikaudu 6-
sekundilist ptlemist.
Tuli s{ttib stiduki liikumise ajal.
Tuli vilgub, kui s{{tel{liti on asen
dis ON (SEES).

Juhi esiturvapadi (1)

Turvapadja moodulid asuvad nii rooli 
keskel kui ka eesmise kaasstitja 

paneelis kindalaeka kohal. Kui lisa
kaitses{steemi juhtmoodul tuvas
tab piisavalt tugeva eestluugi, 
vallanduvad automaatselt mtlemad 
esiturvapadjad.

Juhi eesmine turvapadi (2)

Vallandumisel eralduvad turvapat
jade paisumise rthu ttttu otse padja 
katte alla vormitud rebenevad tmb
lused. Katte edasine avamine vti
maldab turvapatjade tcielikku 
tcitumist.

Juhi esiturvapadi (3)

Tcielikult tcitunud turvapadi koos 
ntuetekohaselt kinnitatud tur
vavuuga aeglustavad juhi vti kaas
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stitja ettepaiskumist, vchendades 
pea- ja kaelavigastuste ohtu.

Turvapadjad hakkavad kohe pcrast 
tcitumist t{hjenema, et mitte pii
rata juhi vaatevclja vti juhtimisvti
met.

Kaasstitja esiturvapadi

HOIATUS
Crge paigaldage ega asetage tar
vikuid (joogihoidja, kleeps jne) 
eesmise kaasstitja paneelile kind
alaeka kohal stidukis, mis on 
varustatud kaasstitja turvapad
jaga. Sellised esemed vtivad muu
tuda ohtlikeks lendkehadeks ja 
kaasstitja turvapadja tcitumisel 
vigastusi pthjustada.
Crge asetage vedela thuvcrsken
daja mahutit stidukis ncidiku
teploki lchedale ega 
ncidikupaneeli pinnale. See vtib 
muutuda ohtlikuks lendkehaks ja 
kaasstitja turvapadja tcitumisel 
vigastusi pthjustada.

HOIATUS
Turvapadja vallandumisel vtib 
ktlada valju m{ra, millele jcrgneb 
stidukisse lastud peen tolm. Need 
tingimused on tavalised ja ei ole 
ohtlikud  turvapadjad on pakitud 
sellesse peenesse pulbrisse. Tur
vapatjade vallandumisel tekkiv 
tolm vtib pthjustada naha- vti 
silmacrritust ja mtnede inimeste 
puhul astmat halvendama. Pcrast 
tnnetust, mis on pthjustanud 
turvapatjade vallandumise, peske 
kogu katmata nahk k{lma vee ja 
pehme seebiga korralikult puh
taks.
Turvapadjad saavad toimida vaid 
siis, kui s{{tel{liti on asendis ON 

(SEES). Kui turvapatjade " " 

mcrgutuli ei s{tti vti ptleb pide
valt pcrast 6-sekundilist ptlemis
aega, kui s{{tel{liti on asendis ON 
(SEES) vti pcrast mootori kcivitu
mist, s{ttib stitmisel, ei toimi tur
vapadjad ntuetekohaselt. Sel juhul 
laske s{steemi kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esin
daja/teenusepartneri poole.
Enne kaitsme vahetamist vti 
akuklemmi lahutamist keerake 
s{{tel{liti asendisse LOCK 
(LUKUS) ja eemaldage s{{tevtti. 
Crge kunagi eemaldage ega vahe
tage turvapatjadega seotud kait
set (kaitsmeid), kui s{{tel{liti on 
asendis ON (SEES). Selle hoiatuse 
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eiramine s{titab turvapatjade 

" " mcrgutule.

Juhi ja kaasreisija eesmised turva-
padjad

Juhi esiturvapadi

Kaasstitja esiturvapadi

Teie stiduk on varustatud tciendava 
turvas{steemiga (turvapadjad) ja 
s{le-/tlarihmadega nii juhi kui kaas-
stitjate istmetel.

S{steemi olemasolu mcrgiks on 
tched "AIRBAG", mis on graveeritud 
turvapadja polstrikattele roolirattal 

ja kaasstitja poolel eesmisele 
paneelile, kindalaeka kohal.

Tciendav turvas{steem koosneb 
turvapatjadest, mis on paigaldatud 
rooliratta polstrikatte alla ja kaas-
stitja eesmise paneeli alla, kind-
alaeka kohal.

Tciendava turvas{steemi eesmcrk 
on pakkuda juhile ja/vti eesmisele 
kaasreisijale piisavalt tugeva eest-
luugi korral tciendavat kaitset lisaks 
turvavuus{steemile.

HOIATUS
Juhi kced peavad paiknema roolirat-
tal kella 9 ja 3 asendis. Kaasstitja 
peaks oma kcsi s{les hoidma.

HOIATUS
Kasutage alati turvavuid ja lapse 
turvas{steeme  igal reisil, iga kord, 
iga{ks! Turvapadjad tcituvad suure 
jtuga ja {he silmapilgutusega. Tur-
vavuud aitavad hoida stitjad tiges 
asendis, et saavutada turvapadja 
maksimaalne tthusus. Isegi turva-
patjade olemasolul vtivad tur-
vavuuga halvasti kinni olevad vti 
lahtise turvavuuga stitvad reisijad 
saada raskeid vigastusi, kui turva-
padi tcitub. Jcrgige alati selles 
juhendis toodud ettevaatusabintu-
sid turvavuude, turvapatjade ja stit-
jate ohutuse kohta.
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Vchendamaks raskete vti surma-
vate vigastuste ohtu ja turvas{s-
teemi maksimaalse ohutuse 
crakasutamiseks tehke jcrgmist.

Crge asetage kunagi last {heski 
turvatoolis ega istmektrgendusel 
esiistmele.
Kinnitage alati laste turvavuud 
tagaistmel. Tagaiste on igas 
vanuses laste jaoks ktige turvali-
sem koht.
Esi- vti k{lgturvapadi vtib valesti 
istuvat juhti vti kaasstitjat vigas-
tada.
Liigutage oma iste turvapatja-
dest vtimalikult kaugele tagasi, 
scilitades kontrolli stiduki {le.
Teie ja teie reisijad ei tohi kunagi 
istuda ega kallutada turvapatja-
dele ebavajalikult lchedale. Vales 
asendis olevad juhid ja kaasreisijad 
vtivad tcituvate turvapatjadega 
ttsiseid vigastusi saada.
Crge toetage kunagi vastu ust ega 
keskkonsooli  istuge alati sirgelt.
Crge lubage kellelgi stita kaas-
stitjaistmel kui kaasstitjaistme 
turvapadja OFF mcrgutuli ptleb. 
Sel juhul turvapadi tnnetuse kor-
ral ei vallandu.
Crge paigaldage mingeid esemeid 
turvapadja moodulite kohale vti 
ligidusse roolil, ncidikupaneelil ja 
kaasstitja paneelil kindalaeka 
kohal. Sellised esemed vtivad auto 
turvapatjade vallandumiseks pii-
sava jtuga kokkuptrkel vigastusi 
tekitada.

Crge muutke ega {hendage tcien-
dava turvas{steemi juhtmestikku 
ega muid s{steemi osi lahti. See 
vtib pthjustada vigastusi kas 
juhusliku turvapatjade vallandu-
mise vti tciendava turvas{steemi 
mitte toimimise ttttu.
Kui turvapatjade mcrgutuli ptleb 
stidu ajal, siis soovitame lasta 
kvalifitseeritud asjatundjal s{s-
teemi kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
Turvapatju saab kasutada vaid 
korra  laske s{steem kvalifitsee-
ritud asjatundjal vclja vahetada. 
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Tciendav turvas{steem on loodud 
vallandama turvapadjad vaid siis, 
kui kokkuptrge on piisavalt tugev 
ja kui kokkuptrkenurk on vciksem 
kui 30/ stiduki pikiteljast. Lisaks 
vallanduvad turvapadjad vaid {he 
korra. Turvavuud tuleb kanda 
kogu aeg.
Eesmised turvapadjad ei ole 
mteldud vallanduma k{lgmise 
kokkuptrke, tagumise kokku-
ptrke vti {mberpaiskumise korral. 
Lisaks ei vallandu eesmised turva-
padjad eesmistel kokkuptrgetel, 
mis on vallandumise lcvest kerge-
mad.
Lapse turvas{steemi ei tohi 
kunagi paigutada esiistmele. Imik 
vti laps vtib tnnetuse korral val-
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landuva turvapadja ttttu saada 
raskelt vigastada vti surma.
13-aastased ja nooremad lapsed 
peavad alati olema tagaistmetel 
korralikult kinnitatud. Crge laske 
lastel kunagi stita eesmise kaas
reisija istmel. Kui {le 13-aastane 
laps tuleb panna eesmisele kaas
reisija istmele, tuleb tema tur
vavuu korralikult kinnitada ja iste 
liigutada vtimalikult taha.
Maksimaalseks turvalisuseks mis 
tahes avariide puhul peavad ktik 
stitjad, sh juht, kandma alati tur
vavuusid, olenemata sellest, kas 
nende iste on varustatud turva
padjaga, et vchendada raskete 
vigastuste vti surma ohtu. Crge 
istuge ega kallutage turvapadjale 
ebavajalikult lchedale, kui stiduk 
liigub.
Valesti istumine vtib avarii korral 
pthjustada ttsiseid vti surmavaid 
vigastusi. Ktik stitjad peavad 
istuma sirgelt, seljatoega p{sti
ses asendis, istmepadja keskel 
ning kinnitatud turvavuuga. Jalad 
peavad olema vclja sirutatud ja 
ptrandal, kuni stiduk on pargitud 
ja s{{tevtti eemaldatud.
Tciendava turvas{steemi turva
padjad peavad avarii korral turva
lisuse tagamiseks vallanduma 
vcga kiiresti. Kui stitja on vales 
asendis, sest ta ei kanna tur
vavuud, vtib turvapadi jtuliselt 

vastu stitjat paisata, pthjustades 
raskeid vti surmavaid vigastusi.

Kaasstitja esiturvapadja l{liti 
(mtnel mudelil)

Kaasstitja eesmise turvapadja saab 
inaktiveerida ON/OFF (SEES/VCLJAS) 
l{litiga, kui eesmisele istmele paigu
tatakse lapse turvas{steem vti kui 
seal ei istu kedagi.

Oma lapse ohutuse tagamiseks 
tuleb kaasstitja eesmine turvapadi 
inaktiveerida, kui erandjuhul tuleb 
eesmise kaasstitja istmele paigu
tada seljaga stidusuunas olev tur
vatool.
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Kaasstitja eesmise turvapadja 
inaktiveerimine ja aktiveerimine

Kaasstitja esiturvapadja vcljal{li
tamiseks sisestage juhtvtti kaas
stitja esiturvapadja l{litisse ja 
keerake l{liti asendisse OFF (VCL
JAS).
Kaasstitja eesmise turvapadja 
OFF ncidik ( ) s{ttib ja jccb 
ptlema kuni kaasstitja eesmise 
turvapadja taasaktiveerimiseni.
Kaasstitja esiturvapadja taasakti
veerimiseks sisestage juhtvtti 
kaasstitja esiturvapadja l{litisse 
ja keerake l{liti asendisse ON 
(SEES).

Kaasstitja eesmise turvapadja OFF 
(VCLJAS) ncidik kustub ja ON (SEES) 

ncidik ( ) s{ttib ligikaudu 60 

sekundiks.

HOIATUS
Eesmise turvapadja l{litit saab kee
rata sarnase vcikese seadmega. 
Kontrollige alati eesmise turvapadja 
ON/OFF (SEES/VCLJAS) l{litit ja 

kaasstitja eesmise turvapadja ON/
OFF (SEES/VCLJAS) ncidikut.

MCRKUS
Kui kaasstitja eesmise turvapadja 
ON/OFF (SEES/VCLJAS) l{liti on 
seatud olekule ON (SEES), on 
kaasstitja eesmine turvapadi 
aktiveeritud ja esiistmele ei tohi 
paigutada lapse vti imiku turva
tooli.
Kui kaasstitja eesmise turvapadja 
ON/OFF (SEES/VCLJAS) l{liti on 
seatud olekule OFF (VCLJAS), on 
kaasstitja eesmine turvapadi 
inaktiveeritud.

ETTEVAATUST
Kui kaasstitja eesmise turvapadja 
l{liti ei toimi korralikult, s{ttib 
ncidikupaneelil turvapadja mcrgu

tuli ( ). Ja kaasstitja eesmise 

turvapadja OFF (VCLJAS) ncidik 

( ) ei s{tti (turvapadja ON 

(SEES) ncidik s{ttib ja kustub ligi
kaudu 60 sekundi pcrast), tcien
dava turvas{steemi juhtmoodul 
taasaktiveerib kaasstitja eesmise 
turvapadja ja see vallandub ees
mistes kokkuptrgetes isegi kui 
kaasstitja eesmise turvapadja 
l{liti on asendis OFF (VCLJAS).
Sel juhul laske s{steemi kvalifit
seeritud asjatundjal kontrollida. 
Kia soovitab puurduda Kia volita

OCDW039036



53

3

3

Teie stiduki turvaomadused Turvapadi  lisakaitses{steem

tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Kui turvapatjade mcrgutuli vilgub 
vti ei s{tti s{{tel{liti asendisse 
ON (SEES) keeramisel vti s{ttib 
stidu ajal, laske s{steem kvalifit-
seeritud asjatundjal {le kontrol-
lida. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

HOIATUS
Juht vastutab kaasstitja turva-
padja l{liti tige asendi eest.
Inaktiveerige kaasstitja eesmine 
turvapadi ainult siis, kui s{{tel{-
liti on vclja l{litatud vti tciendava 
turvas{steemi juhtmoodulis vtib 
esineda ttrkeid.
Vtib olla oht, et juhi- ja/vti kaas-
stitja- ja/vti k{lgturvapadjad ja 
turvakardinad ei vallandu vti val-
landuvad kokkuptrkel valesti.
Crge paigaldage kunagi seljaga 
stidusuunas olevat turvaistet 
eesmisele kaasstitja istmele, kui 
selle turvapadi ei ole inaktiveeri-
tud. Tnnetuse korral vallanduva 
turvapadja ttttu vtib imik vti laps 
saada raskeid vigastusi vti surma.
Kuigi teie stiduk on varustatud 
kaasstitja eesmise turvapadja 
l{litiga, crge paigaldage esiistmele 
lapse turvas{steemi. Lapse tur-
vas{steemi ei tohi kunagi paigu-
tada esiistmele. Lapsed, kes on 
turvatoolide jaoks liiga suured, 

peavad alati istuma tagaistmel ja 
kasutama saadaolevaid s{le-/tla-
rihmu. Lapsed on tnnetuse korral 
ktige turvalisemalt, kui nad on 
kinnitatud sobiva turvavarustu-
sega tagumisele istmele.
Kohe kui turvaiste ei ole enam 
eesmisel kaasreisija istmel kasu-
tuses, aktiveerige uuesti eesmise 
kaasstitja turvapadi.
Crge asetage ega sisestage mis 
tahes esemeid stiduki istmetele 
kinnitatud turvapatjade siltide 
lchedale. Turvapadja vallandumi-
sel vtib see ese vallandumist 
mtjutada ning pthjustada oota-
matu tnnetuse vti f{{silist kahju.

HOIATUS
Crge kinnitage esemeid
Turvapadja moodulitele vti nende 
lchedale roolirattale, ncidikupanee-
lile, tuuleklaasile ja eesmise kaas-
stitja paneelile kindalaeka kohal ei 
tohi paigutada esemeid (nagu tur-
vapolstri katteid, mobiiltelefoni hoi-
dikuid, topsihoidikuid, lthnastajaid 
ega kleebiseid). Sellised esemed vti-
vad auto turvapatjade vallandumi-
seks piisava jtuga kokkuptrkel 
vigastusi tekitada. Crge pange tur-
vapatjadele ega enda ja turvapadja 
vahele {htegi eset.
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K{lgmine turvapadi

Ees

* Teie auto turvapadjad vtivad jooni
sel ncidatust erineda.

Teie stiduki mtlemad esiistmed on 
varustatud k{lgturvapadjaga. Tur
vapadja eesmcrk on pakkuda juhile 
ja eesmisele kaasstitjale tciendavat 
kaitset lisaks turvavuule.

K{lgturvapadjad vallanduvad tea
tava k{lgluugi korral, olenevalt luugi 
tugevusest, nurgast, stidukiirusest 
ning luugipunktist. K{lgturvapadjad 
ei vallandu iga k{lgluugi ega {mber
paiskumise korral.

HOIATUS
Crge lubage stitjatel toetada pcid 
vti kehi ustele, asetada kcsi ustele, 
sirutada kcsi aknast vclja ega ase
tada esemeid ukse ja stitjate 
vahele, kui nad istuvad k{lgturva
padja ja/vti turvakardinatega varus
tatud istmetel.

MCRKUS
{mberpaiskumisanduriga autod

Mtlema k{lje k{ljeturvapadjad 
vallanduvad kindlate {mbrepais
kumise tingimuste korral.
K{lgturvapadi vtib vallanduda, kui 
{mberpaiskumisandur tuvastab 
{mberpaiskumise.

HOIATUS
K{lgturvapadi tciendab tur
vavuus{steemi ja ei ole selle 
asendus. Seega tuleb stiduki liiku
misel alati kanda turvavuud. K{lg
turvapadjad vallanduvad ainult 
teatava k{lgluugi korral vti auto 
{mberpaiskumisel *1 mis on piisa
valt tugev, et stitjaid mcrkimis
vccrselt vigastada.
K{lgturvapatjadelt parima kaitse 
saamiseks ja turvapatjadest 
endist tingitud vigastuste vcltimi
seks peavad mtlemad eesistujad 

OCDW039037

OCDW039038

*1.(kui autol on {mberpaiskumise 
andur),
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istuma sirgelt ja kasutama tigesti 
turvavuud.
Crge kasutage tciendavaid istme
katteid.
Istmekatete kasutamine vtib 
vchendada vti takistada s{steemi 
tthusust.
Et vcltida k{ljeturvapatjade 
juhuslikku vallandumist, mis vtib 
kaasa tuua vigastusi, p{{dke 
mitte l{{a vti ptrutada k{lgluu
giandureid, kui s{{de on sissel{li
tatud.
Istme vti istmekatte vigastamise 
korral puurduge kvalifitseeritud 
asjatundja poole.
Kia soovitab puurduda Kia volita
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.

HOIATUS
Crge kinnitage esemeid

Crge pange turvapatjadele ega 
enda ja turvapadja vahele {htegi 
eset. Samuti crge paigaldage 
{htegi eset turvapatjade vallan
dumisteele ustel, k{lgakendel, 
esi- vti tagaukse paneelidel.
Crge pange {htegi eset ukse ja 
istme vahele. Sellised esemed vti
vad k{lgmise turvapadja tcitumi
sel kohalt paiskuda.
Crge paigaldage turvapatjadele 
ega nende lchedale lisavarustust.
Ohutuse mtttes crge riputage 
raskeid esemeid riidekonksudele.

Turvakardin

* Teie auto turvapadjad vtivad jooni
sel ncidatust erineda.

Turvakardinad (peaturvapadjad) 
asuvad laeservades keskmise ukse
posti kohal.

Need on mteldud teatud k{lgkokku
ptrgete korral kaitsma esiistmetel 
istujate ja tagumistel vclimistel ist
metel olevate stitjate pcid.

Turvakardinad vallanduvad teatava 
k{lgluugi korral, olenevalt luugi 
tugevusest, nurgast, stidukiirusest 
ning luugipunktist. Turvakardinad ei 
vallandu ktigi k{lgluukide, laup- ja 

OCDW039039
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tagantkokkuptrke korral ega enami-
kel {mberpaiskumise juhtudel.

MCRKUS
{mberpaiskumisanduriga autod

Mtlema k{lje turvakardinad val-
landuvad kindlate {mbrepaisku-
mise tingimuste korral.
Turvakardin vtib vallanduda, kui 
{mberpaiskumisandur tuvastab 
{mberpaiskumise.

HOIATUS
K{lgturvapatjadelt ja turvakardi-
natelt parima kaitse saamiseks 
peavad mtlemad eesistujad ja 
tagaistmete vclimistel istmetel 
istujad istuma sirgelt ja kasutama 
tigesti turvavuud. Lapsed peavad 
istuma ntuetekohases lapse tur-
vas{steemis tagaistmel.
Kui lapsed istuvad tagumistel vcli-
mistel istmetel, peavad nad olema 
ntuetekohases lapse turvas{s-
teemis. Seadke lapse turvas{s-
teem uksest vtimalikult kaugele 
ja kinnitage lapse turvas{steem 
lukustatud asendisse.
Crge lubage stitjatel toetada pcid 
vti kehi ustele, asetada kcsi 
ustele, sirutada kcsi aknast vclja 
ega asetada esemeid ukse ja stit-
jate vahele, kui nad istuvad k{lg-
turvapadja ja/vti 
turvakardinatega varustatud ist-
metel.

Crge p{{dke kunagi avada ega 
parandada turvakardina s{s-
teemi osi. Vajaduse korral puur-
duge kvalifitseeritud asjatundja 
poole. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

[laltoodud juhiste mittejcrgmine 
vtib tnnetuse korral pthjustada 
stitjate vigastusi vti surma.

HOIATUS
Crge kinnitage esemeid

Crge asetage esemeid {le turva-
padja. Samuti crge paigaldage 
mingeid esemeid turvapatjade 
vallandumisteele ustel, k{lgaken-
del, esi- vti taga uksepaneelidel, 
katuseraamidel.
Crge riputage riidenagide k{lge 
raskeid ega purunevaid esemeid.
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Lisakaitses{steemi andurid

T{{p A

* Teie auto luugiandurid vtivad joonisel ncidatust erineda.
1. SRS juhtmoodul / {mberpaiskumisandur (kui kuulub varustusse)
2. Eesmise kokkuptrke andur
3. K{lgmised surveandurid
4. K{lgmine luugiandur

OCDW039041
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T{{p B

* Teie auto luugiandurid vtivad joonisel ncidatust erineda.
1. SRS juhtmoodul / {mberpaiskumisandur (kui kuulub varustusse)
2. Eesmise kokkuptrke andur
3. K{lgmised surveandurid
4. K{lgmine luugiandur

OCDW039069

OCDW039042 OCDW039083 OCDW039044 OCDW039045
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HOIATUS
Crge luuge ega laske mis tahes 
esemetel tabada turvapatjade 
andurite kohti.
See vtib pthjustada ootamatu 
turvapadja vallandumise, mis vtib 
pthjustada raskeid vigastusi vti 
surma.
Andurite paigaldusasukoha vti 
nurga muutmisel vtivad turva-
padjad vallanduda juhuslikult vti ei 
pruugi vallanduda, kui peaksid, 
pthjustades raskeid vigastusi vti 
surma.
Crge seega p{{dke hooldada tur-
vapadja andureid ega nende {mb-
rust. Laske s{steemi kontrollida 
kvalifitseeritud tuukojas. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.
Anduri paigaldusnurkade muutmi-
sel eesmise kaitseraua, kere vti 
B-piilari deformeerumisel, kus 
asuvad k{lgkokkuptrke andurid, 
vtivad tekkida probleemid. Sel 
juhul laske s{steemi hooldada 
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Teie stiduk on ette nchtud luukide 
mtju vchendamiseks ja turvapat-
jade vallandamiseks teatud kok-
kuptrgetel. Kaitseraua 
paigaldamine vti ptrkeraua asen-
damine mitteoriginaalsete osa-
dega, vtib ttsiselt mtjutada teie 

stiduki jtudlust kokkuptrkel ja 
turvapatjade vallandumisel.

HOIATUS
[mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k{lgturvapadjad ja tur-
vakardinad, seadke pukseerimise 
ajaks s{{tel{liti asendisse OFF vti 
ACC.
Kui s{{tel{liti on asendis vti re iimis 
ON , vtib {mberpaiskumisandur 
ekslikult auto {mberpaiskumise 
tuvastada ning k{ljeturvapadjad ja 
turvakardinad vtivad vallanduda.

Miks minu turvapadi kokkuptrkel ei 
vallandunud? (Turvapadja tcitu-
mise ja mittetcitumise tingimused)

On palju selliseid tnnetusi, mille 
puhul turvapadjad ei anna tcienda-
vat kaitset.

Nende hulka kuuluvad tagantluugid, 
sama tnnetuse kcigus autot taba-
vad korduvad luugid ning ntrgad 
luugid.
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Turvapadja tcitumise tingimused

Esiturvapadjad

Esiturvapadjad vallanduvad laupkok
kuptrkel, olenevalt luugi tugevusest, 
stidukiirusest vti luuginurgast.

* Teie auto turvapadjad vtivad jooni
sel ncidatust erineda.

K{lgturvapadjad ja turvakardinad
K{lgturvapadjad ja turvakardinad 
tcituvad k{lgluugi korral, olenevalt 
luugi tugevusest, stidukiirusest ja 
kokkuptrke suunast.
Kuigi esiturvapadjad peaksid vallan
duma ainult laupkokkuptrkel, vti
vad need tcituda ka muudel 
juhtudel, kui eestluugiandurid tuvas
tavad piisava luugi. K{lgturvapadjad 
ja turvakardinad on mteldud tci
tuma ainult k{lgmiste kokkuptr
gete korral, kuid need vtivad 
vallanduda ka muudes kokkuptrge
tes, kui k{lgmise kokkuptrke andu
rid tuvastavad piisava mtju.
Turvapadjad vtivad vallanduda ka 
teek{nnisele, teel vedelevale prahile 
vms otsa stites. Stitke paranda
mata teedel vti stidukite liiklemi
seks mitte ettenchtud pindadel 
ettevaatlikult, et vcltida ootama
tuid turvapadja vallandumisi.

MCRKUS
[mberpaiskumisanduriga autod
K{ljeturvapadjad ja turvapadjad val
landuvad kui {mberpaiskumisandur 
tuvastav {mberpaiskumise.

OCDW039046

OCDW039047
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Olukorrad, kus turvapadjad ei tcitu

Teatud vcikestel kiirustel toimu
vate kokkuptrgete puhul turva
padjad ei tcitu. Turvapadjad on 
mteldud sellistes tingimustes 
mitte vallanduma, sest nad ei 
pruugi sellistel kokkuptrgetel 
pakkuda lisaks turvavuudele 
tciendavat kaitset.

Esiturvapadjad ei vallandu tagant
luugi korral, sest stitjad liiguvad 
luugi toimel tahapoole. Sellisel 
juhul ei paku turvapadjad tcienda
vat eelist.

Esiturvapadjad ei pruugi tcituda 
k{lgmiste kokkuptrgete korral, 
kuna stitjad liiguvad kokkuptrke 
suunas ja seega ei pakuks esitur
vapatjade vallandumine stitjatele 
tciendavat kaitset.
K{ljeturvapadjad ja turvakardinad 
vtivad k{lgluugi korral vallan
duda, olenevalt luugi tugevusest, 
stidukiirusest ja kokkuptrke suu
nast

Nurga all toimuvate kokkuptr
gete korral vtib luugijtud suunata 
stitjad nii, et turvapadjad ei 
pakuks tciendavat kaitset ja 

OCDW039048
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seega ei pruugi andurid turvapatju 
vallandada.

Juhid pidurdavad sageli tugevalt 
vahetult enne kokkuptrget. Selle 
kcigus vajub auto esiosa madala
male ning vtib suurema kliirensiga 
stiduki alla tungida. Turvapadjad 
ei pruugi sellises "allastidu" olu
korras vallanduda, kuna andurite 
tuvastatud aeglustusjtud vtivad 
sellistes "allastidu" kokkuptrgetes 
oluliselt vcheneda.

Turvapadjad ei vallandu enamike 
{mberpaiskumiste korral, isegi kui 
auto on k{lgturvapatjade ja tur
vakardinatega varustatud.

MCRKUS
K{lgturvapadjad ja turvakardinad 
vtivad siiski vallanduda kui auto 
paiskub {mber k{lgkokkuptrke 
ttttu.

MCRKUS
[mberpaiskumisanduriga autod
K{lgturvapadjad ja turvakardinad 
vtivad {mberpaiskumise tuvastami
sel vallanduda.

MCRKUS
ilma {mberpaiskumisandurita
K{lgturvapadjad ja turvakardinad 
vtivad siiski vallanduda kui auto 
paiskub {mber k{lgkokkuptrke 
ttttu.

Turvapadjad ei pruugi tcituda, kui 
stiduk ptrkub selliste esemetega 
nagu tcnavapostid vti puud, kus 
luugipunkt on koondunud {hte 

OCDW039051
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piirkonda ja luugi kogujtudu ei toi-
metata anduritesse.

Tciendava turvas{steemi hooldus

Tciendav turvavarustus on pthi-
mttteliselt hooldusvaba, seega sellel 
ei ole osi, mida saaksite ise ohutult 
hooldada. Kui turvapatjade mcrgu-
tuli ei s{tti vti jccb ptlema, laske 
s{steemi kontrollida kvalifitseeritud 
asjatundjal.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Tciendava turvas{steemi osade 
vti juhtmestiku muutmine, sh mis 
tahes mcrkide lisamine polstri-
kattele vti muudatused kere 
struktuuris vtivad kahjustada 
tciendava turvas{steemi jtudlust 
ja pthjustada vtimalikke vigas-
tusi.
Kasutage turvapatjade katete 
puhastamiseks ainult pehmet 
kuiva lappi vti ainult veega niisu-
tatud lappi. Lahustid ja puhastus-
vahendid vtivad 
turvapadjakatteid kahjustada ja 
seelcbi turvapatjade vallandumist 
takistada.
Crge paigaldage mingeid esemeid 
turvapadja moodulite kohale vti 
ligidusse roolil, ncidikupaneelil ja 
kaasstitja paneelil kindalaeka 
kohal. Sellised esemed vtivad auto 

turvapatjade vallandumiseks pii-
sava jtuga kokkuptrkel vigastusi 
tekitada.
Kui turvapadjad tcituvad, laske 
kvalifitseeritud tuukojal need vclja 
vahetada. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.
Crge muutke ega {hendage lahti 
tciendava turvas{steemi juht-
mestikku ega muid s{steemi osi. 
See vtib pthjustada vigastusi kas 
juhusliku turvapatjade tcitumise 
vti tciendava turvas{steemi 
mitte toimimise ttttu.
Kui turvapadjas{steemi osad 
tuleb cra visata vti kui stiduk 
tuleb utiliseerida, tuleb jcrgita 
teatud ohutusabintusid. Kia voli-
tatud m{{giesindaja on neist 
teadlik ning annab teile meeleldi 
vajalikku infot. Nende ohutusabi-
ntude mittejcrgmine vtib suuren-
dada kehavigastuste ohtu.
Kui teie auto on {le ujutatud ja 
salongi ptrand on seettttu mcrg, 
crge p{{dke mootorit kcivitada; 
laske oma stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.



Teie stiduki turvaomadused

643

Turvapadi  lisakaitses{steem

Tciendavad ohutusabintud
Crge laske kunagi reisijatel stita 
pakiruumis ega kokkuklapitud 
tagaistmetel. Ktik stitjad peavad 
istuma sirge seljaga, naalduma 
istmetele, kinnitatud turvavuuga 
ja ptrandale asetatud jalgadega.
Stitjad ei tohi liikuvas stidukis 
istekohti vahetada. Kaasstitja, 
kes ei kanna avarii vti ckkpidurda-
mise korral turvavuud, vtib pais-
kuda stiduki sisustuse vastu, 
teiste stitjate vastu vti stidukist 
vclja.
Iga turvavuu on mteldud {he 
stitja jaoks. Kui turvavuud kasu-
tab rohkem kui {ks inimene, vti-
vad nad kokkuptrke korral saada 
ttsiseid vigastusi vti surma.
Crge kasutage turvavuudel lisa-
tarvikuid. Seadmed, mis lubavad 
stitjate mugavuse tciustamist vti 
turvavuu {mberpaigutamist, vti-
vad vchendada turvavuu pakuta-
vat kaitset ja suurendada avarii 
korral ttsiste vigastuste ohtu.
Stitjad ei tohi enda ja turvapadja 
vahele asetada tugevaid vti tera-
vaid esemeid. Raskete vti tera-
vate esemete vedamine s{les vti 
suus vtib turvavuu vallandumisel 
pthjustada vigastusi.
Hoidke stitjad turvapadja kate-
test eemal. Ktik stitjad peavad 
istuma sirge seljaga, naalduma 
istmetele, kinnitatud turvavuuga 
ja ptrandale asetatud jalgadega. 
Kui stitjad on turvapadja katetele 

liiga lchedal, vtivad nad turvapat-
jade vallandumisel vigastada 
saada.
Crge kinnitage ega asetage ese-
meid turvapadja katete peale ega 
lchedale. Esi- vti k{lgturvapat-
jade katetele vti nende lchedusse 
kinnitatud vti paigutatud esemed 
vtivad takistada turvapatjade toi-
mimist.
Crge muutke esiistmeid. Esiist-
mete muutmine vtib hcirida 
tciendava turvas{steemi andu-
rite vti k{lgturvapatjade toimi-
mist.
Crge asetage esemeid esiistmete 
alla. Esemete asetamine esiist-
mete alla vtib hcirida tciendava 
turvas{steemi andurite ja juht-
mestiku tuud.
Crge hoidke imikut vti last s{les. 
Tnnetuse korral vtib imik vti laps 
saada ttsiseid vigastusi vti 
surma. Ktik imikud ja lapsed pea-
vad olema ntuetekohaselt kinni-
tatud sobivates laste 
turvatoolides vti turvavuudega 
tagaistmel.

HOIATUS
Valesti vti vales asendis istumine 
vtib nihutada stitjad vallanduvale 
turvapadjale liiga lchedale, nad 
vtivad saada luugi sisestruktuurilt 
vti viskuda autost vclja, mis pth-
justab ttsiseid vigastusi vti 
surma.
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Istuge alati sirgelt, seljatugi p{sti-
ses asendis, istmepadja keskel, 
kinnitatud turvavuuga ning 
ptrandale asetatud vcljasiruta-
tud jalgadega.

Varustuse lisamine vti turvapatja-
dega varustatud stiduki muutmine

Muutes oma auto konstruktsiooni, 
esikaitserauda, esi- vti k{ljepaneele 
vti kliirensit (kere ktrgust maast), 
vtite mtjutada turvapadjas{steemi 
toimimist.

Turvapadja hoiatussilt

Turvapadja hoiatussildid on mteldud 
teavitama juhti ja stitjaid turvapad-
jas{steemi vtimalikest ohtudest.

Pange tchele, et need valitsuse 
hoiatused keskenduvad laste ohule. 
Samuti soovime, et oleksite teadli-
kud tciskasvanuid puudutavatest 
riskidest. Neid on kirjeldatud eelne-
vatel lehek{lgedel.

OCDW039054



4Teie stiduki omadused

Teie stiduki omadused

Vttmed....................................................................................... 4-7

 Kirjutage vttmekood {les ..................................................... 4-7
 Vttme kasutamine................................................................. 4-7
 Immobilisaator ........................................................................ 4-8
Kaugjuhtimisega vttmeta sisenemine................................4-10

 Kaugjuhtimisega vttmeta sisenemise s{steemi 
funktsioonid...........................................................................4-10
 Kaugjuhtimispuldi ettevaatusabintud ..............................4-11
 Patarei vahetamine..............................................................4-12
Elektrooniline vtti ...................................................................4-13

 Elektroonilise vttme funktsioonid.....................................4-13
 Ettevaatusabintud elektroonilise vttme kasutamisel...4-15
Vargusvastane alarms{steem .............................................4-16

 Aktiveeritud olek...................................................................4-16
 Vargusvastase alarmi olek..................................................4-17
 Inaktiveeritud olek................................................................4-17
Ukselukud.................................................................................4-19

 Ukselukkude avamine ja sulgemine vcljastpoolt.............4-19
 Ukselukkude avamine ja sulgemine seestpoolt...............4-20
 Automaatne lukust avanemine luugi korral.....................4-22
 Kiirusetundlik kesklukustus ................................................4-22
 Tagumiste uste lapselukk ...................................................4-22
Tagaluuk ...................................................................................4-23

 Mitte-elektriline tagaluuk...................................................4-23
 Sulgemine ..............................................................................4-24
 Tagaluugi ohutu avamine hcdaolukorras .........................4-26
 Elektriline tagaluuk ..............................................................4-27
 Nutikas tagaluuk...................................................................4-32
Aknad ........................................................................................4-36



4 Teie stiduki omadused

 Elektriliste ttstukitega aknad ............................................4-37
 Akende kaugjuhtimisega sulgemine..................................4-40
Kapott .......................................................................................4-41

 Kapoti avamine .....................................................................4-41
 Kapoti avanemise hoiatussignaal ......................................4-42
 Kapoti sulgemine ..................................................................4-42
K{tusepaagi luuk.....................................................................4-43

 Tankeluugi avamine .............................................................4-43
 Tankeluugi sulgemine ..........................................................4-44
Katseluuk..................................................................................4-46

 Pcikesevari.............................................................................4-46
 Katuseluugi liigutamine edasi-tagasi................................4-47
 Katuseluugi kallutamine ......................................................4-47
 Katuseluugi sulgemine.........................................................4-48
 Automaatne tagasikcik .......................................................4-48
 Katuseluugi algseisundi taastamine (lchtestamine) ......4-50
 Lahtise katuseluugi hoiatus................................................4-50
Rool............................................................................................4-51

 Elektriline roolivtimendi (EPS)............................................4-51
 Kalle ja teleskooprool ...........................................................4-52
 Soojendusega rool ................................................................4-52
 Signaal ....................................................................................4-53
Peeglid ......................................................................................4-54

 Salongi tahavaatepeegel .....................................................4-54
 Vcline tahavaatepeegel .......................................................4-55
Ncidikuplokk.............................................................................4-58

 Ncidikuploki kasutamine......................................................4-60
 LCD-ekraani kasutamine.....................................................4-60
 Mttturid.................................................................................4-61



4Teie stiduki omadused

 Kciguvahetuse mcrgutuli ....................................................4-65
LCD-ekraan..............................................................................4-68

 [levaade.................................................................................4-68
Stiduinfo (pardakompuuter).................................................4-69

 T{hjenemiseni jccnud vahemaa ncidik.............................4-69
 LCD-re iim.............................................................................4-73
 Hooldusre iim........................................................................4-74
 Kasutaja seadistuste re iim ...............................................4-74
 Hoiatusstnumid....................................................................4-78
Hoiatus- ja mcrgutuled .........................................................4-83

 Hoiatustuled ..........................................................................4-83
 Mcrgutuled ............................................................................4-92
Tahavaatekaamera (RVM).....................................................4-96

Tagumine parkimisabis{steem (PDW)................................4-98

 Tagumise parkimisabis{steemi kasutamine ...................4-98
 Tagurdamise parkimisvahemaa hoiatuss{steemi 
ebasobivad tingimused........................................................4-99
 Tagumise parkimisabis{steemi ettevaatusabintud ....4-100
 Enesediagnostika ...............................................................4-101
Edasistitmise/tagurdamise parkimisvahemaa 
hoiatuss{steem (PDW)........................................................4-101

 Eesmiste/tagumiste anduritega 
parkimisabis{steem...........................................................4-103
 Edasistitmise/tagurdamise parkimisvahemaa 
hoiatuss{steemi ebasobivad tingimused .......................4-104
 Enesediagnostika ...............................................................4-106
Parkimisabi (PA) ....................................................................4-107

 Tuutingimus ........................................................................4-109
 S{steemi toimimiseks ebasobivad tingimused .............4-109



4 Teie stiduki omadused

 Kuidas funktsioon toimib (parkimisre iim)?.................. 4-112
 Tciendavad juhised (teated) ............................................ 4-119
 Funktsiooni ttrge .............................................................. 4-120
 Kuidas funktsioon toimib (vcljumisre iim)? .................. 4-120
 Tciendavad juhised (teated) ............................................ 4-124
 Funktsiooni ttrge .............................................................. 4-125
Tuled....................................................................................... 4-126

 Aku sccstmisfunktsioon................................................... 4-126
 Mugavusvalgustus............................................................. 4-126
 Mugavusvalgustuse funktsioon 
autosse sisenemisel .......................................................... 4-126
 Tulede seadistus ................................................................ 4-127
 Kaugtulede kasutamine.................................................... 4-128
 Automaatsed kaugtuled (HBA) ....................................... 4-129
 Suunatuled ja reavahetuse mcrguanded ...................... 4-131
 Esiudutuli ............................................................................ 4-132
 Tagumised udutuled ......................................................... 4-132
 Pcevatuled .......................................................................... 4-133
 Esitulede ktrguse regulaator .......................................... 4-133
Klaasipuhastid ja -pesurid.................................................. 4-134

 Esiklaasi puhastid .............................................................. 4-134
 Esiklaasi pesur.................................................................... 4-136
 Tagaklaasipuhasti ja -pesuri l{liti ................................... 4-137
 Soojendusega pesurid{{s................................................. 4-137
Sisevalgusti ........................................................................... 4-138

 Kaardituli ............................................................................. 4-138
 Salongituli............................................................................ 4-139
 Isiklik lamp........................................................................... 4-140
 Pakiruumi valgustus.......................................................... 4-140
 Meikimisvalgusti ................................................................ 4-140



4Teie stiduki omadused

 Kindalaeka valgusti ............................................................4-141
Sulataja...................................................................................4-141

 Tagaklaasi soojendus.........................................................4-141
Manuaalne kliimaseade........................................................4-143

 Soojendamine ja thu konditsioneerimine.......................4-144
 S{steemi kasutamine ........................................................4-148
 Kliimaseadme thufilter .....................................................4-150
 Konditsioneeri k{lmaaine andmesilt ...............................4-150
 Kliimaseadme k{lmaaine ja kompressori 
mccrdetli koguse kontroll .................................................4-151

Automaatne kliimaseade.....................................................4-153

 Tcisautomaatne kasutamine ...........................................4-154
 Manuaalne soojendus ja jahutus......................................4-155
 S{steemi kasutamine ........................................................4-161
 Kliimaseadme thufilter .....................................................4-163
 Konditsioneeri k{lmaaine andmesilt ...............................4-163
 Kliimaseadme k{lmaaine ja kompressori 
mccrdetli koguse kontroll .................................................4-164

Esiklaasi soojendus ja udu ktrvaldamine..........................4-165

 Manuaalne kliimaseade .....................................................4-166
 Automaatne kliimaseade ..................................................4-166
 Udu ktrvaldusfunktsioon ..................................................4-167
Panipaigad..............................................................................4-170

 Hoiulaegas keskkonsoolis..................................................4-170
 Ette ja taha l{katav kcetugi .............................................4-170
 Kindalaegas .........................................................................4-171
 Prillitoos ...............................................................................4-171
 Pagasivtrgu hoidik .............................................................4-172
 Ptrandapaneel ....................................................................4-172



4 Teie stiduki omadused

 Pakiruumi suurendamine ................................................. 4-173
 Pakiruumi panipaigad........................................................ 4-173
 K{lgmised panipaigad ....................................................... 4-174
Salongi varustus................................................................... 4-174

 [mbritsev valgus............................................................... 4-174
 Tuhatoos ............................................................................. 4-175
 Topsihoidik .......................................................................... 4-175
 Pcikesevari.......................................................................... 4-176
 Istmesoojendus.................................................................. 4-177
 Istmejahutus (tuulutusega) (kui kuulub varustusse) .. 4-178
 Pistikupesa ......................................................................... 4-179
 USB-laadija ......................................................................... 4-180
 Nutitelefoni juhtmevaba laadimise s{steem................ 4-181
 Ptrandamattide kinnituskonks(ud) ................................ 4-183
 Riidenagid............................................................................ 4-184
 Pagasiruumi kate............................................................... 4-185
 Ostukoti konks ................................................................... 4-186
 Eraldusvtrk......................................................................... 4-186
 Pagasikate .......................................................................... 4-187
 Pagasi strestiks{steem ................................................... 4-189
Vclisvarustus ........................................................................ 4-191

 Katuseraam........................................................................ 4-191



7

4

4

Teie stiduki omadused Vttmed

Teie stiduki omadused

Vttmed

Kirjutage vttmekood {les

Vttmekood on mcrgi
tud vttmekomplekti 
k{lge kinnitatud vttme

koodi sildile. Kui teil kaovad vttmed 
cra, soovitame vttta {hendust Kia 
volitatud esindajaga. Eemaldage 
vttmekoodi silt ja hoidke seda kind
las kohas. Peale selle kirjutage sildil 
olev vttmekood {les ja hoidke seda 
kindlas kcepcrases kohas, kuid mitte 
autos.

Vttme kasutamine

Vttme kokkupanemine (mtnel 
mudelil)

Vttme kokkupanemine

Vttme avamiseks vajutage 
vabastusnuppu ja vtti avaneb 
automaatselt.

Vttme kokkupanemiseks vajutage 
vabastusnuppu ja klappige vtti 
kcsitsi kokku.

ETTEVAATUST
Crge klappige vttit ilma vabastus
nuppu vajutamata. See vtib vttit 
kahjustada.

Elektrooniline vtti (mtnel mudelil)

Elektrooniline vtti

Mehaanilise vttme eemaldami
seks hoidke all vabastamisnupp 
(1) ja eemaldage mehaaniline vtti 
(2).
Mehaanilise vttme tagasi paigal
damiseks sisestage see avasse ja 
l{kake, kuni kostab kltpsatus.

OBDC049028RE
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Vttmed

HOIATUS
S{{tevtti (elektrooniline vtti)
Laste jcrelevalveta stidukisse jct-
mine koos s{{tevttmega (elektroo-
nilise vttmega) on ohtlik isegi siis, 
kui vtti ei ole s{{tel{litis vti see on 
asendis ACC vti ON.
Lapsed imiteerivad tciskasvanuid ja 
vtivad sisestada vttme s{{telukku 
vti vajutada kcivitusnuppu. S{{te-
vttme (elektroonilise vttme) abil 
saavad lapsed kasutada elektrilisi 
aknaid vti muid juhtseadmeid vti 
panna koguni stiduki liikuma, mis 
vtib ltppeda raskete vti isegi sur-
mavate vigastustega. Crge kunagi 
jctke vttmeid stidukisse koos jcre-
levalveta lastega, kui mootor tuu-
tab.

HOIATUS
Kia soovitab osade vahetamiseks 
puurduda Kia volitatud esindaja 
poole. Kui kasutatakse jcrelturult 
soetatud vttit, ei pruugi s{{telukk 
pcrast kcivitamist naasta asendisse 
ON (sees) vti START. Sellisel juhul 
jctkab starter mootori kcitamist, 
pthjustades starterile kahjustusi ja 
juhtmestiku liigvoolust tingitud tule-
kahjuohtu.

Immobilisaator

Teie stidukil vtib olla elektrooniline 
mootori immobilisaator, mis vchen-
dab stiduki volitamata kasutamise 
ohtu.

Immobilisaator htlmab s{{tevtt-
mes olevat vcikest transponderit ja 
stidukis olevaid elektroonikasead-
meid.

Ilma vttmeta lukustus- ja kcivitus-
s{steemita stidukid

Immobilisaator kontrollib ja tuvas-
tab, kas s{{tevtti on kehtiv vti 
mitte, kui s{{tevtti sisestatakse 
s{{telukku ning keeratakse asen-
disse ON (sees).

Kui vtti on tige, siis mootor kcivitub.

Kui vtti on vale, siis mootor ei kci-
vitu.

Immobilisaatori vcljal{litamine

Sisestage s{{tevtti s{{telukku ja 
keerake see asendisse ON (sees).

Immobilisaatori sissel{litamine

Keerake s{{tevtti asendisse OFF 
(vcljas). Immobilisaator l{litub auto-
maatselt sisse. Ilma kehtiva s{{te-
vttmeta ei saa mootorit kcivitada.
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Vttmeta lukustus- ja kcivituss{s-
teemiga stidukid

L{litades kcivitusnupu ON asen-
disse, kontrollib immomilisaator iga 
kord, kas vtti on tige vti vale.

Kui vtti on tige, siis mootor kcivitub.

Kui vtti on vale, siis mootor ei kci-
vitu.

Immobilisaatori vcljal{litamine

L{litage mootori kcivitus-/seiska-
misnupp asendisse ON (sees).

Immobilisaatori sissel{litamine

L{litage mootori kcivitus-/seiska-
misnupp asendisse OFF (vcljas). 
Immobilisaator l{litub automaatselt 
sisse. Ilma kehtiva elektroonilise 
vttmeta ei saa mootorit kcivitada.

HOIATUS
Stiduki varguse vcltimiseks crge 
jctke varuvttmeid stidukisse. Teie 
immobilisaatori parool on kliendipt-
hine kordumatu parool, mida tuleb 
hoida salajas. Crge jctke seda 
numbrit stidukisse.

MCRKUS
Crge kcivitage vttmega mootorit, 
kui teised immobilisaatori vttmed 
on lcheduses. Muidu ei pruugi moo-
tor kcivituda vti see vtib peatselt 
seiskuda. Hoidke kcivitusproblee-
mide vcltimiseks igat vttit eraldi.

ETTEVAATUST
Crge paigaldage s{{teluku lchedale 
metallist lisavarustust. Metallist 
lisavarustus vtib transponderi sig-
naali hcirida ja takistada mootori 
kcivitamist.

MCRKUS
Kui vajate lisavttmeid vti vtti kaob 
cra, soovitame vttta {hendust Kia 
volitatu esindajaga.

ETTEVAATUST
Teie s{{tevttmes olev transponder 
on immobilisaatori oluline osa. See 
on loodud tagama aastatepikkuse 
probleemivaba kasutamise, kuid vcl-
tige selle vccrkohtlemist ja kokku-
puudet niiskuse vti staatilise 
elektriga. Selle tagajcrjel vtib tek-
kida immobilisaatori rike.
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Kaugjuhtimisega vttmeta sisenemine

ETTEVAATUST
Crge tehke immobilisaatorile muu
datusi, {mberehitusi vti reguleeri
misi, kuna see vtib pthjustada 
immobilisaatori rikke. Rikke korral 
laske s{steemi kontrollida kvalifit
seeritud tuukojas. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.
Immobilisaatorile tehtud valedest 
muudatustest, {mberehitustest vti 
reguleerimistest tingitud rikked ei 
kuulu stiduki tootja garantii alla.

Kaugjuhtimisega vttmeta sise
nemine (mtnel mudelil)

Kaugjuhtimisega vttmeta sisene
mise s{steemi funktsioonid

Vttme kokkupanemine

Elektrooniline vtti

Lukustamine (1)

Auto lukustub nupu vajutamisel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et 
kinnitada auto on lukus.

Kui {ks ustest, kapott vti tagaluuk 
on avatud, siis ohutuled ei tuuta. Kui 
ktik uksed, kapott ja tagaluuk sule

OBDC049030RE
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takse pcrast lukustusnupu vajuta-
mist, vilguvad ohutuled {ks kord.

Lukust avamine (2)

Auto avaneb lukust nupu vajutami-
sel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et 
kinnitada auto lukust avanemist.

Kui {htegi ust ei avata 30 sekundi 
jooksul alates nupu vajutamisest, 
lukustub auto automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine (3) 
(mtnel mudelil)

Pakiruumi avaneb lukust, kui hoiate 
nuppu {le sekundi sees.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et 
kinnitada pakiruumi lukust avane-
mist.

Kui pakiruumi kaant ei avata 30 
sekundi jooksul alates nupu sees-
hoidmisest, lukustub see automaat-
selt uuesti.

Pakiruumi kaas lukustub ka sulge-
misel.

Kui tagaluuk on lukustatud ja vtti on 
teiega kaasas, vajutage tagaluugi 
avamisl{litile. Tagaluuk avatakse 
lukust.

* Nupul on stna HOLD , mis tuletab 
meelde, et nuppu tuleb sees hoida

Kaugjuhtimispuldi ettevaatusabi-
ntud

MCRKUS
Kaugjuhtimispult ei tuuta jcrgmistel 
tingimustel.

S{{tevtti on s{{telukus.
Olete kaugjuhtimispuldi tuuulatu-
sest (umbes 10 m) vcljas.
Kaugjuhtimispuldi patarei on t{h-
jenemas.
Teised stidukid vti objektid vtivad 
signaali blokeerida.
Ilm on ccrmiselt k{lm.
Kaugjuhtimispult on raadiosaatja 
(nt raadio- vti lennujaama saatja) 
lchedal, mis vtib hcirida kaugjuh-
timispuldi tavapcrast tuud.

Kui kaugjuhtimispult ei tuuta korra-
likult, avage ja sulgege uks s{{te-
vttmega. Probleemide korral 
soovitame puurduda Kia volitatud 
m{{giesindaja poole.

Kui kaugjuhtimispult on mobiilte-
lefoni vti nutitelefoni vahetus 
lcheduses, vtib mobiiltelefoni vti 
nutitelefoni tavapcrane tuu elekt-
roonilise vttme signaali blokee-
rida. See on eriti oluline, kui 
telefon on aktiivne, nciteks helis-
tamise, ktnede vastuvttmise, 
stnumite saatmise ja/vti e-kir-
jade saatmise/vastuvttmise ajal.
Vcltige kaugjuhtimispuldi ja 
mobiiltelefoni vti nutitelefoni 
hoidmist samas p{ksi- vti jope-
taskus ning hoidke neid kahte 
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seadet {ksteisest piisaval kaugu
sel.

ETTEVAATUST
Kaitske kaugjuhtimispulti vee ja 
muude vedelike eest. Kui vttmeta 
sisenemise s{steem ei ole vee vti 
muude vedelikega kokkupuute 
ttttu tuukorras, ei kehti sellele 
teie stiduki tootja garantii.
Hoidke saatja eemal elektromag
netilistest materjalidest, mis blo
keerivad vttme pinna 
elektromagnetilisi laineid.

ETTEVAATUST
Muudatused vti {mberehitused, 
mida vastavuse eest vastutav osa
pool ei ole stnaselgelt heaks kiitnud, 
vtivad t{histada kasutaja tiguse 
seda seadet kasutada. Kui vttmeta 
sisenemise s{steem ei tuuta muu
datuste vti {mberehituste ttttu, 
mida vastavuse eest vastutav osa
pool ei ole stnaselgelt heaks kiitnud, 
ei kata seda stiduki tootjagarantii.

Patarei vahetamine

Kaugjuhtimispult kasutab 3 V liiti
umpatareid, mis peab tavaliselt 
vastu mitu aastat. Kui patarei vajab 
vahetamist, toimige jcrgmiselt.
1. Sisestage peene otsaga tuuriist 

pilusse ja kangutage kaas ette
vaatlikult lahti.

2. Asendage patarei uuega 
(CR2032). Patarei vahetamisel jcl
gige selle tiget asendit.

3. Paigaldage patarei eemaldami
sele vastupidises jcrjekorras.

Saatja vahetamiseks soovitab Kia 
puurduda Kia volitatud esindaja 
poole.

ETTEVAATUST
Vttmeta sisenemise s{steemi 
kaugjuhtimispult on loodud 
tagama aastatepikkuse problee
mivaba kasutamise, kuid niiskus ja 
staatiline elekter vtivad seda 
kahjustada. Kui te pole kindel, kui
das akut kasutada ja patareid 
vahetada, siis soovitame puur

OBDC049032RE
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duda Kia volitatud m{{giesindaja 
poole.
Vale patarei kasutamise korral ei 
pruugi kaugjuhtimispult vti elekt
rooniline vtti enam tuutada. 
Kasutage kindlasti tiget patareid.
Et pulti mitte kahjustada, crge pil
lake seda maha, crge tehke seda 
mcrjaks ning crge hoidke seda 
kuumas kohas ega pcikese kces.

ETTEVAATUST
Valesse kohta minema visatud akud 
vtivad kahjustada keskkonda ja ini
meste tervist. Ktrvalda aku kasutu
sest vastavalt kohalikele seadustele 
vti mccrustele.

Elektrooniline vtti (mtnel 
mudelil)

Elektroonilise vttmega saate autot 
lukustada ja lukust avada ning moo
torit kcivitada, sisestamata vttit 
s{{telukku.

Elektroonilise vttme nupud sarna
nevad kokkumurtava vttme oma
dele.

Elektroonilise vttme funktsioonid

Kandes kaasas elektroonilist vttit, 
saate autot lukustada ja lukust 
avada Peale selle saate kcivitada 

OBDC049031RE
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Elektrooniline vtti

mootori. Lisateavet vt jcrgmistest 
jaotistest.

Lukustamine (1)

Esiuste vclimisel ukselingil oleva 
nupu vajutamisel, kui ktik uksed (sh 
tagaluuk) on suletud ja mtni uks on 
lukust avatud, lukustatakse ktik 
uksed (sh tagaluuk). Kui ktik uksed 
(sh tagaluuk) ja kapott on suletud, 
vilguvad ohutuled {ks kord, andes 
mcrku, et ktik uksed (sh tagaluuk) 
on lukustatud.

Intelligentne lukustus- ja kcivitus-
s{steem toimib, kui elektrooniline 
vtti on antennist kuni umbes 0,7- 1 
m kaugusel. Kui soovite veenduda, 
kas uks on lukustatud vti mitte, 
kontrollige stidukis olevat ukse 
lukustusnuppu vti ttmmake vcli-
mist ukselinki.

Jcrgmistel juhtudel uksi ei lukustata 
ja ktlab kolmesekundine helisignaal, 
isegi kui vajutate vclimisel ukselingil 
olevat nuppu.

Elektrooniline vtti on autos.
Mootori kcivitus-/seiskamisnupp 
on asendis ACC vti ON (sees).
Mtni uks on avatud, v.a tagaluuk.

Lukust avamine (2)

Esiuste vclimisel ukselingil oleva 
nupu vajutamisel, kui ktik uksed (sh 
tagaluuk) on suletud ja lukustatud, 
avatakse ktik uksed (sh tagaluuk) 
lukust. Ohutuled vilguvad kaks 

korda, andes mcrku, et ktik uksed 
(sh tagaluuk) on lukust avatud.

Intelligentne lukustus- ja kcivitus-
s{steem toimib, kui elektrooniline 
vtti on antennist kuni umbes 0,7- 1 
m kaugusel.

Kui s{steem tuvastab kuni 0,7 1 m 
kaugusel esiukse lingist elektrooni-
lise vttme, saab iga{ks ilma vttit 
kaasas kandmata uksi avada.

Kui {htegi ust ei avata 30 sekundi 
jooksul alates nupu vajutamisest, 
lukustub auto automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine (3)

Pakiruumi kaas avaneb pakiruumi 
kaane avamisnupu vajutamisel, kui 
elektrooniline vtti on sellest kuni 0,7 
m -1 m kaugusel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et 
kinnitada pakiruumi lukust avane-
mist.

Pakiruumi kaas lukustub ka sulge-
misel.

Mootori kcivitamine

Mootori saab kcivitada ilma vttit 
sisestamata. Lisainfot vt: "Kcivita-
mine elektroonilise vttmega" lehe-
k{ljel 6-20.
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Ettevaatusabintud elektroonilise 
vttme kasutamisel

MCRKUS
Kui teil kaob elektrooniline vtti 
cra, ei saa te mootorit kcivitada. 
Pukseerige stidukit ja vajaduse 
korral vttke {hendust kvalifitsee-
ritud tuukojaga. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.
[hele stidukile saab registreerida 
maksimaalselt kaks elektroonilist 
vttit. Kui teil kaob elektrooniline 
vtti cra, soovitame vttta {hen-
dust Kia volitatud esindajaga.
Elektrooniline vtti ei tuuta jcrg-
mistel tingimustel.
- Elektrooniline vtti on raadio-

saatja (nt raadio- vti lennu-
jaama saatja) lchedal, mis vtib 
takistada elektroonilise vttme 
kasutamist.

- Vtti on kaasaskantava raadio-
saatja vti mobiiltelefoni lchedal.

- Teie stiduki lchedal kasutatakse 
teise stiduki elektroonilist vttit.
Kui elektrooniline vtti ei tuuta 
korralikult, avage ja sulgege uks 
mehaanilise vttmega. Elektroo-
nilise vttme probleemide korral 
soovitame puurduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Kui elektrooniline vtti on mobiilte-
lefoni vti nutitelefoni vahetus 
lcheduses, vtib mobiiltelefoni vti 
nutitelefoni tavapcrane tuu elekt-

roonilise vttme signaali blokee-
rida. See on eriti oluline, kui 
telefon on aktiivne, nciteks helis-
tamise, ktnede vastuvttmise, 
stnumite saatmise ja/vti e-kir-
jade saatmise/vastuvttmise ajal. 
Vcltige elektroonilise vttme ja 
mobiiltelefoni vti nutitelefoni 
hoidmist samas p{ksi- vti jope-
taskus ning hoidke neid kahte 
seadet {ksteisest piisaval kaugu-
sel.

ETTEVAATUST
Kaitske elektroonilist vttit vee ja 
muude vedelike eest. Kui vttmeta 
sisenemise s{steem ei ole vee vti 
muude vedelikega kokkupuute ttttu 
tuukorras, ei kehti sellele teie sti-
duki tootja garantii.
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Vargusvastane alarms{steem

Vargusvastane alarms{steem

Vargusvastase alarms{steemiga 
varustatud mudelitele on kinnitatud 
silt, millel on jcrgnev tekst:
1. HOIATUS
2. TURVAS[STEEM

See s{steem on loodud kaitseks sti-
dukisse volitamata sisenemise eest. 
S{steemil on kolm olekut: esimene 
on aktiveeritud olek, teine on var-
gusvastase alarmi olek ja kolmas on 
inaktiveeritud olek. Aktiveerumise 
korral edastab s{steem alarmsig-
naali koos vilkuvate ohutuledega.

Aktiveeritud olek

Elektroonilise vttme kasutamine

Parkige stiduk ja seisake mootor. 
Aktiveerige s{steem allpool kirjelda-
tud viisil.
1. Seisake mootor.
2. Veenduge, et ktik uksed, paki-

ruumi kaas ja kapott on suletud.
Lukustage uksed, vajutades 
esiukse vclimisel ukselingil ole-
vat nuppu, kui elektrooniline 
vtti on teiega.
Pcrast {laltoodud toiminguid 
vilguvad ohutuled {ks kord, 
andes mcrku, et s{steem on 
aktiveeritud.
Kui mtni ustest on avatud, siis 
uksi ei lukustata ja ktlab kolme-
sekundiline helisignaal. Sulgege 
uks ja proovige uksed uuesti 
lukustada.
Kui tagaluuk vti kapott on ava-
tud, siis ohutuled ei tuuta ja 
vargusvastane alarm ei akti-
veeru. Kui tagaluuk ja kapott 
seejcrel suletakse, vilguvad 
ohutuled {ks kord.
Lukustage uksed vajutades 
elektroonilise vttmega lukus-
tusnupule.
Ohutuled s{ttivad korraks, et 
kinnitada alarms{steemi sis-
sel{litumist.
Kui mtni uks, tagaluuk vti 
kapott on avatud, siis ohutuled 
ei tuuta ja vargusvastane alarm 
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ei aktiveeru. Kui ktik uksed, 
tagaluuk ja kapott seejcrel sule-
takse, vilguvad ohutuled {ks 
kord.

Kaugjuhtimispuldiga

Parkige stiduk ja seisake mootor. 
Aktiveerige s{steem allpool kirjelda-
tud viisil.
1. Seisake mootor ja eemaldage 

s{{tevtti s{{telukust.
2. Veenduge, et ktik uksed, tagaluuk 

ja kapott on suletud.
3. Lukustage uksed, vajutades kaug-

juhtimispuldil lukustusnuppu.
Ohutuled s{ttivad korraks, et kin-
nitada alarms{steemi sissel{litu-
mist.
Kui mtni uks, tagaluuk vti kapott 
on avatud, siis ohutuled ei tuuta ja 
vargusvastane alarms{steem ei 
aktiveeru. Kui ktik uksed, taga-
luuk ja kapott seejcrel suletakse, 
vilguvad ohutuled {ks kord.

ETTEVAATUST
Crge aktiveerige s{steemi enne, kui 
ktik stitjad on stidukist vcljunud. 
Kui s{steem aktiveeritakse ajal, mil 
stitja on stidukis, vtib alarm akti-
veeruda, kui stitjad stidukist vclju-
vad. Kui mtni uks, tagaluuk vti 
kapott avatakse 30 sekundi jooksul 
pcrast s{steemi aktiveerimist, l{li-
tatakse s{steem mittevajaliku 
alarmi vcltimiseks vclja.

Vargusvastase alarmi olek

Alarm aktiveeritakse, kui s{steemi 
aktiveeritud oleku ajal toimub mtni 
jcrgmistest.

Mtni uks avatakse ilma kaugjuhti-
mispuldita (vti elektroonilise vtt-
meta).
Tagaluuk avatakse ilma kaugjuhti-
mispuldita (vti elektroonilise vtt-
meta).
Kapott avatakse.

Ktlab signaal ja ohutuled vilguvad 
pidevalt umbes 30 sekundit. S{s-
teemi vcljal{litamiseks avage uksed 
kaugjuhtimispuldiga (vti elektrooni-
lise vttmega) lukust.

Inaktiveeritud olek

S{steem l{litub vclja jcrgmistel tin-
gimustel.

Kaugjuhtimispult (kokkupandav 
vtti)

Vajutatakse ukse lukust avamise 
nuppu.
Mootor kcivitatakse.
S{{telukk on asendis "ON" (sees) 
30 sekundit vti kauem.

Elektrooniline vtti
Vajutatakse ukse lukust avamise 
nuppu.
Elektroonilise vttme juuresolekul 
vajutatakse esiukse vclimisel 
ukselingil olevat nuppu.
Mootor kcivitatakse.
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Pcrast uste lukust avamist vilguvad 
ohutuled kaks korda, andes mcrku, 
et s{steem on inaktiveeritud.

Kui pcrast lukust avamise nupu 
vajutamist ei avata 30 sekundi jook-
sul {htegi ust ega tagaluuki, akti-
veeritakse s{steem uuesti.

MCRKUS
Mitte-immobilisaators{steem

Vcltige mootori kcivitamist, kui 
alarm on aktiveeritud. Vargusvas-
tase alarmi olekus inaktiveeri-
takse stiduki starter. Kui 
alarms{steemi ei tnnestu kaug-
juhtimispuldiga vclja l{litada, 
sisestage vtti s{{telukku, kee-
rake s{{telukk asendisse ON 
(sees) ja oodake 30 sekundit. S{s-
teem l{litub vclja.
Kui vtti kaob cra, soovitame vttta 
{hendust Kia volitatud esindajaga.

MCRKUS
Immobilisaator

Kui s{steemi ei tnnestu kaugjuh-
timispuldiga vclja l{litada, sises-
tage vtti s{{telukku ja kcivitage 
mootor. S{steem l{litub vclja.
Kui vtti kaob cra, soovitame vttta 
{hendust Kia volitatud esindajaga.

ETTEVAATUST
Crge tehke vargusvastasele alarm-
s{steemile muudatusi, {mberehitusi 
vti reguleerimisi, kuna see vtib pth-
justada vargusvastase alarms{s-
teemi rikke. Laske s{steemi 
kontrollida kvalifitseeritud tuukojas. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Vargusvastasele alarms{steemile 
tehtud valedest muudatustest, 
{mberehitustest vti reguleerimis-
test tingitud rikked ei kuulu stiduki 
tootja garantii alla.
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Ukselukud

Ukselukkude avamine ja sulgemine 
vcljastpoolt

Mehaaniline vtti

Katte eemaldamine
1. Ttmmake ukselink vclja.
2. Vajutage vttme vti lamepea-kru

vikeerajaga katte alumises osas 
asuvale hoovale (1).

3. Suruge kate (2) hoovale vajutades 
vclja.
Ukse lukustamiseks keerake vttit 
stiduki esiosa poole ja lukust ava
miseks stiduki tagaosa poole.
Kui juhiuks lukustatakse/ava
takse lukust vttmega, lukustub 
vti avaneb juhiuks automaatselt.
Niipea, kui uksed on lukust avatud, 
saate need ukselingist ttmmates 
lahti teha.
Ukse sulgemiseks l{kake uks 
kcega kinni. Veenduge, et uksed 
oleks korralikult suletud.

Kaugjuhtimispult/Elektrooniline 
vtti

Uksed saab kaugjuhtimispuldiga 
(vti elektroonilise vttmega) 
lukustada ja lukust avada. (mtnel 
mudelil)
Uksed saab lukustada ja lukust 
avada, vajutades vclimisel ukse
lingil olevat nuppu, kui elektrooni
line vtti on teiega.
Niipea, kui uksed on lukust avatud, 
saate need ukselingist ttmmates 
lahti teha.
Ukse sulgemiseks l{kake uks 
kcega kinni. Veenduge, et uksed 
oleks korralikult suletud.

MCRKUS
Ukselukud ja uksemehhanismid ei 
pruugi k{lmas ning mcrjas kliimas 
jcctumise ttttu korrektselt tuu
tada.
Kui uks lukustatakse / avatakse 
lukust kiiresti mitu korda jcrjest 
kas stiduki vttme vti ukse lukus
tusnupuga, vtib s{steem ajutiselt 
vclja l{lituda, et kaitsta vooluahe
lat ja vcltida s{steemi komponen
tide kahjustamist.

OCDW049002
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Ukselukud

HOIATUS
Kui te ei sulge ust korralikult, vtib 
see uuesti avaneda.
Olge ettevaatlik, et ukse sulgemi
sel ei jccks kellegi keha vti jcse
med ukse vahele.

HOIATUS
Kui inimesed peavad jccma pike
maks ajaks stidukisse vcga kuuma 
vti k{lma ilmaga, vtib see tekitada 
vigastusi vti olla isegi eluohtlik. Crge 
lukustage stidukit vcljastpoolt, kui 
selles on inimesi.

ETTEVAATUST
Crge uste avamist ja sulgemist liiga 
tihedalt korrake ega rakendage 
uksele jtudu, kui uksesulgur tuutab.

Hcdaolukorras

Kui kesklukustuse l{liti ei tuuta 
elektriliselt, saab ukse(d) lukustada 

ainult mehaanilise vttmega vcljast
poolt.

Lukusilindrita uksi saate lukustada 
jcrgnevalt:
1. Avage uks.
2. Sisestage vtti hcdaolukorra uks

eluku avasse ja keerake vttit 
lukustamiseks stiduki vclisk{lje 
poole (1).

3. Sulgege uks korralikult.

MCRKUS
Kui tagaluuk on suletud kui kesklu
kustuse l{liti ei toimi elektriliselt, ei 
ole vtimalik tagaluuki avada.

Ukselukkude avamine ja sulgemine 
seestpoolt

Sisemise ukselingiga

Esiuksed

Ukse lukust avamiseks ttmmake 
sisemist kcepidet.

OCDP049003

OCDW049004
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Tagauksed

Kui uks on lukus ja ttmbate {he 
korra sisemist ukselinki, lcheb uks 
lukust lahti.

Ukse avamiseks ttmmake veelkord 
sisemist ukselinki.

HOIATUS
Kesklukustuse rike
Kui peaks juhtuma, et kesklukustus 
ei tuuta teie stidukis viibimise ajal, 
proovige vcljumiseks {hte vti mitut 
jcrgmistest meetoditest.

Kasutage korduvalt ukse lukust 
avamise funktsiooni (nii elektroo
niliselt kui ka kcsitsi), ttmmates 
samal ajal ukselinki.
Kasutage teisi ukselukke ja -linke 
(eesmisi ja tagumisi).
Avage eesmine aken ja proovige 
uks vcljastpoolt vttmega lukust 
avada.
Minge pakiruumi ja p{{dke taga
luuk avada.

HOIATUS
Crge ttmmake juhiukse vti kaas
stitja ukse linki stiduki liikumise ajal.

Kesklukustuse l{litiga

Selle kasutamiseks vajutage uste 
lukustus-/avamisl{litit.

Kui kesklukustuse l{liti vajutamise 
ajal on mtni uks lukust avatud, 
siis lukustuvad ktik stiduki uksed 
ja s{ttib l{litil olev mcrgutuli.
Kui l{litile vajutamise ajal on esi
uks avatud, siis ei lukustu {kski 
uks.
Kui mtni uks on lukust avatud, 
hakkab kesklukustuse l{liti mcr
gutuli vilkuma.
Kesklukustuse l{litit vajutades 
lukustatakse ktik uksed.
Kui ktigi uste lukustamise ajal on 
mtni uks lukust avatud, hakkab 
mcrgutuli vilkuma.

MCRKUS
Juhul kui uksed on lukustatud kaug
juhtimispuldi vti elektroonilise vtt
mega, ei saa uks kesklukustuse 
l{litiga lukustada vti lukust avada.

OCDW049426
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Ukselukud

HOIATUS
Uksed

Stiduki liikumise ajal peavad 
uksed olema alati tcielikult sule
tud ja lukustatud, et vcltida 
juhuslikku ukse avamist. Lukusta
tud uksed takistavad ka vtima
likke sissetungijaid, kui stiduk 
peatub vti aeglustub.
Olge uste avamisel ettevaatlik ja 
pange tchele ukse liikumisteele 
lchenevaid stidukeid, mootorrat
taid, jalgrattaid vti jalakcijaid. 
Ukse avamine, kui keegi lcheneb, 
vtib tekitada vigastusi vti kahjus
tusi.

HOIATUS
Lukustamata stidukid
Stiduki lukustamata jctmine vtib 
kaasa tuua vargusi vti vtimalikku 
kahju teile vti teistele, kui keegi on 
teie eemaloleku ajal end stidukisse 
peitnud. Eemaldage alati s{{tevtti, 
rakendage seisupidur, sulgege ktik 
aknad ja lukustage ktik uksed, kui 
jctate stiduki jcrelevalveta.

HOIATUS
Jcrelevalveta lapsed
Suletud stiduk vtib muutuda ccrmi
selt kuumaks, tekitades jcreleval
veta lastele vti loomadele, kes ei 
pccse stidukist vclja, raskeid vti 

surmavaid vigastusi. Peale selle vti
vad lapsed kasutada stiduki funkt
sioone, mis vtivad neid vigastada, 
vti puutuda kokku muude ohtudega, 
nciteks kui keegi pccseb stidukisse. 
Crge jctke lapsi ega loomi stidukisse 
jcrelevalveta.

Automaatne lukust avanemine 
luugi korral

Kui turvapadjad vallanduvad, avane
vad ktik uksed automaatselt lukust.

Kiirusetundlik kesklukustus

Ktik uksed lukustuvad automaat
selt, kui stiduki kiirus on {le 15 km/
h, Ja ktik uksed avanevad auto
maatselt, kui mootor seisatakse 
ning s{{tevtti eemaldatakse (kui 
kuulub varustusse).

Tagumiste uste lapselukk

Lapselukk on ette nchtud takis
tama lastel tagauste juhuslikku ava

OCDW049427
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mist. Tagauste lukud tuleb alati 
lukustada, kui lapsed on stidukis.
1. Avage tagauks.
2. Sisestage vtti (vti kruvikeeraja) 

auku (1) ja keerake see lukustatud 
( ) asendisse. Kui lapselukk on 
lukustatud asendis, ei saa tagaust 
sisemise ukselingiga (2) avada.

3. Sulgege tagauks.
Tagaluugi avamiseks ttmmake 
vclimist ukselinki.
Lapselukuga lukustatud tagaust ei 
saa sisemise ukselingiga avada, 
isegi kui uksed on muidu lukust 
avatud.

HOIATUS
Tagauste lukud
Kui lapsed avavad stiduki liikumise 
ajal juhuslikult tagauksed, vtivad 
nad vclja kukkuda ja raskelt viga vti 
surma saada. Et lapsed ei saaks 
tagauksi seestpoolt avada, tuleb 
tagauste lukud alati lukustada, kui 
lapsed on stidukis.

Tagaluuk

Mitte-elektriline tagaluuk

Tagaluugi avamine

5-uksega

Mahtuniversaal

OCDW049042
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Tagaluuk

Luukpcra

Linnamaastur

Tagaluuk lukustub ja avaneb 
lukust ktigi uste vttme, kaugjuh
timispuldi (vti elektroonilise vtt
mega) vti kesklukustusega 
lukustamisel vti lukust avamisel.
Lukustamata olekus saab taga
luugi avada, vajutades kcepidet ja 
ttmmates seda {les.
Kui ktik uksed on lukustatud, 
vajutage tagaluugi lukust avami
seks elektroonilisel vttmel olevat 
tagaluugi lukust avamise nuppu 
kauem kui {ks sekund. Tagaluugi 
avamisel ja seejcrel sulgemisel 
lukustub see automaatselt.

* Tagaluugil pole vttmeava.

MCRKUS
Vcga k{lma ja niiske ilmaga ei pruugi 
ukselukud ja uksemehhanismid k{l
mumise ttttu korralikult tuutada.

HOIATUS
Tagaluuk avaneb {lespoole. Veen
duge, et tagaluugi avamisel ei oleks 
stiduki tagaosa juures mingeid ese
meid ega inimesi.

ETTEVAATUST
Enne stidu alustamist sulgege kind
lasti tagaluuk. Kui tagaluuki enne 
stidu alustamist ei suleta, vtivad 
tagaluugi ttstesilindrid ja kinnitatud 
varustus saada kahjustada.

Sulgemine

5-uksega

OCDW049423
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Mahtuniversaal

Luukpcra

Linnamaastur

Tagaluugi sulgemiseks langetage 
tagaluuk ning vajutage see tuge

valt alla. Veenduge, et tagaluuk 
oleks kindlalt lukustunud.

HOIATUS
Enne tagaluugi sulgemist veenduge, 
et teie kced, jalad ja muud kehaosad 
ei oleks tagaluugi liikumisteel.

ETTEVAATUST
Tagaluugi sulgemisel veenduge, et 
tagaluugi sulguri ja luukuri lchedal ei 
oleks takistusi. See vtib kahjustada 
tagaluugi sulgurit.

HOIATUS
Heitgaasid
Kui stidate avatud tagaluugiga, 
satuvad stidukisse ohtlikud heitgaa
sid, mis vtivad pthjustada stitjatele 
raskeid vti surmavaid vigastusi.
Kui peate stitma avatud tagaluu
giga, hoidke ventilatsiooniavad ja 
ktik aknad lahti, et tagada stidukis 
tciendav vclisthuvarustus.
Tagaluuk peaks stiduki liikumise ajal 
olema alati tcielikult suletud. Kui see 
jcetakse lahti vti praokile, vtivad 
autosse sattuda m{rgised heitgaa
sid ning pthjustada raske haiguse 
vti olla surmavad.

OCD049486
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Tagaluuk

HOIATUS
Pakiruum
Stitjad ei tohi kunagi stita pakiruu
mis, kus ei ole turvavuid. Avarii vti 
jcrskude peatumiste korral vigas
tuste vcltimiseks peavad stitjad 
olema alati korralikult turvavuuga 
kinnitatud.

HOIATUS
Hcdaolukorras olge teadlik taga
luugi avariivabastushoova asuko
hast stidukis ja tagaluugi 
avamisest, kui olete kogemata 
pakiruumi lukustatud.
Keegi ei tohi kunagi viibida stiduki 
pakiruumis. Pagasiruum on kok
kuptrke korral vcga ohtlik koht.
Kasutage vabastushooba ainult 
hcdaolukorras. Kasutage eriti 
ettevaatlikult, eelktige stidu ajal.

Tagaluugi ohutu avamine hcdaolu
korras

Teie stidukil tagaluugi avariivabas
tushoob, mis asub tagaluugi alaosas. 
Kui keegi on kogemata pakiruumi 
lukustatud.

5-uksega

Mahtuniversaal

Luukpcra

OCDW049044
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Linnamaastur

Tagaluugi saab avada jcrgmiselt.
1. Sisestage mehaaniline vtti 

avasse.
2. Suruge mehaanilist vttit pare

male (1).
3. Ttstke tagaluuk {les.

Elektriline tagaluuk (mtnel mudelil)

1. Elektrilise tagaluugi avamis-/sul
gemisnupp

2. Elektrilise tagaluugi lingi l{liti

3. Elektrilise tagaluugi sulgemisnupp

4. Elektrilise tagaluugi avamis-/sul
gemisnupp

OCDW049421
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Tagaluuk

MCRKUS
S{{tel{liti ON asendis saab elektri-
list tagaluuki kasutada siis, kui auto-
maatkcigukasti puhul kcigukang on 
P (Park) vti manuaalkcigukasti 
puhul on kcigukang N (Neutral) 
asendis.

MCRKUS
Crge asetage elektrilise tagaluugi 
kasutamisel sellele raskeid esemeid. 
Lisaraskus tagaluugil vtib s{steemi 
kahjustada.

HOIATUS
Crge jctke lapsi ega loomi stidukisse 
jcrelevalveta. Lapsed vti loomad 
vtivad elektrilise tagaluugi aktivee-
rida ja seelcbi ennast vti teisi vigas-
tada vti stidukit kahjustada.

HOIATUS
Veenduge, et enne kasutamist ei 
oleks tagaluugi (vti nutika tagaluugi) 
liikumisteel inimesi vti esemeid. 
Kokkupuude elektrilise tagaluugiga 
(vti nutika tagaluugiga) vtib teki-
tada raske vigastuse, kahjustada 
stidukit vti {mbritsevaid esemeid.

ETTEVAATUST
Crge sulgege vti avage elektrilist 
tagaluuki kcsitsi. See vtib elektrilist 
tagaluuki kahjustada. Kui t{hja vti 
lahti{hendatud aku korral on vaja 
elektriline tagaluuk kcsitsi sulgeda 
vti avada, crge kasutage liigset 
jtudu.

Tagaluugi avamine

Elektriline tagaluuk avaneb auto-
maatselt, kui teha {hte jcrgmistest, 
ja avanemise alguses ktlab kaks 
helisignaali.

Vajutage elektrilise tagaluugi ava-
misnupule (1) umbes {ks sekund.

OCDW048411



29

4

4

Teie stiduki omadused Tagaluuk

Vajutage elektroonilise vttme 
kaasaskandmisel tagaluugi kcepi
deme l{litile (2).

Elektrilise tagaluugi saate avada 
{hel jcrgnevatest viisidest:

Vajutage elektroonilise vttme 
tagaluugi avamis-/sulgemisnu
pule (4) umbes {ks sekund.

Sulgemine

Elektrilise tagaluugi saate sulgeda 
{hel jcrgnevatest viisidest:

Elektrilise tagaluugi tcielikuks sul
gemiseks, kui tagaluuk on avatud, 
tuleb hoida sulgemisnuppu (1) all, 
kuni tagaluuk on suletud. Sulge
mise ajal ktlab helisignaal pide
valt. Kui sulgemisnupp (1) 
sulgemise ajal vabastatakse, pea
tub tagaluugi sulgumine ja helisig
naal ktlab umbes 5 sekundit.

Vajutage elektrilise tagaluugi sul
gemisnuppu (3), kui tagaluuk on 
avatud. Tagaluuk sulgub ja lukus
tub automaatselt.

OCDW049402
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Tagaluuk

Sulgemise alustamisel ktlab 
kahekordne helisignaal.

Vajutage kaugjuhtimispuldil taga
luugi avamis-/sulgemisnupule (4) 
ja hoidke seda kuni tagaluugi sul
gemiseni all.

tagaluugi avamis-/sulgemisnupu 
(4) vabastamisel ltpetab taga
luuk liikumise ja ktlab umbes 5-
sekundiline helisignaal.

MCRKUS
Tuukauguse {letamisel (umbes 10 
m) tagaluugi nupule vajutamisega 
sulgemise ajal ltpetab tagaluuk lii
kumise ja ktlab 5-sekundiline heli
signaal.

Elektriliselt tagaluugi tuuks mitte 
sobivad tingimused

Elektriline tagaluuk ei avane auto
maatselt, kui auto kiirus on {le 3 
km/h.

HOIATUS
Kui stidate kiirusel {le 3 km/h ja 
tagaluuk on avatud, ktlab helisignaal 
pidevalt. Peatage stiduk kohe tur
valises kohas ja kontrollige, kas 
tagaluuk on avatud.

ETTEVAATUST
Crge kasutage elektrilist tagaluuki 
{le 5 sekundi jcrjest.
See vtib kahjustada elektrilise taga
luugi s{steemi. Kui kasutate elektri
list tagaluuki jcrjest rohkem kui viis 
korda, ktlab helisignaal kolm korda 
ja elektriline tagaluuk ltpetab tuuta
mise. Sellisel juhul ltpetage taga
luugi kasutamine vchemalt {heks 
minutiks.

OCDW049410
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MCRKUS
Elektrilist tagaluuki saab kasu-
tada, kui mootor ei tuuta. Kuid 
elektrilise tagaluugi kasutamine 
tarbib suurel hulgal stiduki elekt-
rienergiat. Aku t{hjenemise vclti-
miseks crge kasutage tagaluuki 
liigselt, nciteks rohkem kui umbes 
k{mme korda jcrjest.
Crge jctke aku kaitsmiseks elekt-
rilist tagaluuki pikaks ajaks ava-
tuks.
Crge tehke elektrilisele tagaluugile 
iseseisvalt muudatusi vti paran-
dusi. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.
Stiduki {lesttstmisel rehvi vahe-
tamiseks vti stiduki parandami-
seks crge kasutage elektrilist 
tagaluuki. See vtib pthjustada 
elektrilise tagaluugi vigast tuuta-
mist.
Elektriline tagaluuk ei pruugi k{l-
mas ja mcrjas kliimas jcctumise 
ttttu laitmatult toimida.

Vahelejccmiskaitse

Kui mis tahes ese vti kehaosa elekt-
rilist tagaluuki blokeerib, tuvastab 
tagaluuk takistuse.

Kui takistus tuvastatakse taga-
luugi avamisel, see peatub ja hak-
kab vastupidises suunas liikuma.
Kui takistus tuvastatakse taga-
luugi sulgemisel, see peatub ja 

hakkab vastupidises suunas lii-
kuma.

Kui takistus on ntrk (thuke vti 
pehme) vti tagaluuk on peaaegu 
suletud asendis, ei pruugi auto-
maatne peatumine ja takistuse 
tuvastamine toimida. Kui auto-
maatne kaitsefunktsioon tuutab 
avamise vti sulgemise ajal rohkem 
kui kaks korda jcrjest, vtib elektriline 
tagaluuk selles asendis seiskuda. Sel 
juhul sulgege tagaluuk kcsitsi ja 
kasutage seda uuesti elektriliselt.

HOIATUS
Crge kunagi asetage tahtlikult 
mtnda eset vti kehaosa elektrilise 
tagaluugi teele kontrollimaks, et 
automaatne vastassuunas liiku-
mine tuutab.
Crge kasutage tagaluuki, millele 
on asetatud raske ese (nt jalgra-
tas). See vtib tagaluugi s{steemi 
kahjustada.

Elektrilise tagaluugi lchtestamine

Kui aku on olnud t{hi vti lahti{hen-
datud vti vastav kaitse vahetatud 
vti lahti{hendatud, peab elektrilise 
tagaluugi jcrgnevalt lchtestama.
1. Automaatkcigukast/topeltsidu-

riga kcigukast
Pange kcigukang P (Park) asen-
disse.
Manuaalkcigukast: Pange kcigu-
kang N (Neutral) asendisse.
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2. Hoidke elektrilise tagaluugi sulge
misnuppu (3) all ja vajutage taga
luugi kcepideme l{litit (2) kauem 
kui kolm sekundit (ktlab helisig
naal).

3. Sulgege tagaluuk nupust (3).

Kui elektriline tagaluuk ei toimi 
pcrast {laltoodud toimingut korrali
kult, laske s{steemi kvalifitseeritud 
tuukojas kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

MCRKUS
Kui tagaluuk ei toimi laitmatult, siis 
kontrollige uuesti, kas kcigukang on 
tiges asendis.

Elektrilise tagaluugi avanemisktr
guse mccramine (mtnel mudelil)

Juht vtib mccrata tcielikult avatud 
tagaluugi avanemisktrguse jcrgne
valt.

1. Seadke tagaluuk kcsitsi sobivale 
ktrgusele.

2. Vajutage tagaluugi sulgemisnuppu 
(3) kauem kui kolm sekundit.

3. Sulgege tagaluuk nupust (3) 
pcrast helisignaali ktlamist.

Tagaluuk avaneb juhi poolt mccra
tud ktrgusele.

Nutikas tagaluuk (mtnel mudelil)

Elektroonilise vttmega autodel saab 
tagaluugi avada nutika tagaluugi 
avamise s{steemiga.

Nutikalt avatav tagaluuk

Tagaluugi saab avada puutevabalt 
jcrgmistel tingimustel.

15 sekundit pcrast ktigi uste sul
gemist ja lukustamist.
Olles tuvastusalas {le 3 sekundi.

MCRKUS
Nutikas tagaluuk ei toimi, kui:
- Elektrooniline vtti tuvasta

takse 15 sekundit peale uste 
sulgemist ja lukustamist ning 
seda tuvastatakse pidevalt.

OCDW049410
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- Elektrooniline vtti tuvasta
takse 15 sekundit peale uste 
sulgemist ja lukustamist ning 
1,5 m kaugusel esiukse kcepi
demest. (mugavusvalgustu
sega autod)

- Uks ei ole lukustatud ega sule
tud.

- Elektrooniline vtti on autos.

1. Seadistus
Nutika tagaluugi aktiveerimiseks lii
kuge kasutajaseadetesse ja valige 
LCD-ekraanil Smart Tailgate.
* Lisateavet vt "LCD-ekraan (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 4-68.

2. Tuvastamine ja hoiatamine

Kui te olete elektroonilise vttme 
tuvastusalas (50 - 100 cm auto 
taga), hakkavad ohutuled vilkuma ja 
ktlab 3 sekundiline helisignaal, mis 
teavitab teid vttme tuvastamisest 
ja tagaluugi avanemisest.

MCRKUS
Kui te ei soovi tagaluuki avada, crge 
lchenege tuvastusalale. Kui olete 
juhuslikult sisenenud tuvastusalasse 
ja ohutuled hakkavad vilkuma ning 
ktlab helisignaal, lahkuge koos 
elektroonilise vttmega tuvastus
alast. Tagaluuk jccb suletuks.

3. Automaatne avanemine

Ohutuled vilguvad ja ktlab helisig
naal ning tagaluuk avaneb aeglaselt.

HOIATUS
Enne stidu alustamist sulgege 
kindlasti tagaluuk.
Jclgige, et tagaluugi liikumisteel ei 
ole inimesi ega esemeid.
Veenduge, et pakiruumis olevad 
esemed ei kukuks tagaluugi ava
misel vclja, kui stiduk viibib kalla
kul. See vtib tekitada raskeid 
vigastusi.
L{litage nutika tagaluugi funkt
sioon auto pesemise ajaks vclja. 

OCDW049414
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Vastasel juhul vtib tagaluuk oota
matult avaneda.
Vttit tuleb hoida lastele kcttesaa
matus kohas. Lapsed vtivad sti
duki taga mcngides nutika 
tagaluugi tahtmatult avada.

Nutika tagaluugi elektroonilise vtt
mega kasutamise funktsiooni vclja
l{litamine

Elektrooniline vtti

1. Uste lukustamine
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi avamine

Tuvastamise ja hoiatamise olekus 
mtnele elektroonilise vttme nupule 
vajutades l{litub nutika tagaluugi 
funktsioon vclja.

Tehke ka selgeks, kuidas deaktivee
rida nutika tagaluugi funktsiooni 
hcdaolukorras.

MCRKUS
Kui vajutate ukse avamisnuppu 
(2), l{litatakse nutika tagaluugi 
funktsioon ajutiselt vclja. Kuid kui 
te ei ava 30 sekundi jooksul {htegi 
ust, aktiveeritakse nutika taga
luugi funktsioon uuesti.
Tagaluugi avamise nupule (3) {le 
1 sekundi vajutades tagaluuk ava
neb.
Ukse lukust avamise (1) vti taga
luugi avamise (3) nupule vajuta
misel, kui nutikas tagaluuk ei ole 
tuvastamise ja hoiatamise olekus, 
nutika tagaluugi funktsioon ei 
l{litu vclja.
Juhul kui olete l{litanud nutika 
tagaluugi elektroonilise vttme 
nupule vajutades vcljal{litanud ja 
ukse avanud, saab nutika taga
luugi funktsiooni uste sulgemise ja 
avamisega uuesti sissel{litada.OBDC049031RE
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Tuvastusala

Nutikas tagaluuk toimib, kui 
elektrooniline vtti on tagaluugist 
50-100 cm kaugusel.
Hoiatus l{litub vclja kui elektroo
niline vtti viiakse tuvastamise ja 
hoiatamise oleku ajal tuvastus
piirkonnast vclja.

MCRKUS
Nutikas tagaluuk ei toimi jcrgmis
tel juhtudel:
- Lchedal on A raadiosaatja (nt 

raadio- vti lennujaama saatja), 
mis takistab saatja kasutamist.

- Targa vttmepuldi lcheduses 
kasutatakse raadiosaatjat vti 
mobiiltelefoni;

- Teie auto lchedal kasutatakse 
teise stiduki elektroonilist vttit.

Andurite tuukaugus vtib vche
neda, kui:
- [hel k{ljel on ratas rehvi vahe

tamiseks vti auto kontrollimi
seks {lesttstetud.

- Auto on kaldu vti sillutiseta 
teele pargitud.

OCDW049416
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Aknad

1. Juhiukse elektrilise aknattstuki 
l{liti

2. Parempoolse esiukse elektrilise 
aknattstuki l{liti

3. Vasakpoolse tagaukse elektrilise 
aknattstuki l{liti

4. Parempoolse tagaukse elektrilise 
aknattstuki l{liti

5. Akende avamine ja sulgemine
6. Elektrilise akna automaatne ava

mine*/sulgemine
7. Elektrilise akna lukustusl{liti*

* : kui on varustuses

MCRKUS
K{lma ja niiske kliima puhul ei pruugi 
elektrilised aknad jcc ttttu korrekt
selt tuutada.

OCDW049045
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Elektriliste ttstukitega aknad 
(mtnel mudelil)

S{{telukk peab elektriliste akende 
kasutamiseks olema asendis ON 
(sees).

Igal uksel on elektrilise akna l{liti, 
mis juhib ukse akent. Juhipool on 
elektriliste akende lukustusl{liti, mis 
blokeerib tagumiste akende kasuta
mise. Elektrilisi aknaid saab kasu
tada umbes 10 minuti jooksul pcrast 
s{{tevttme eemaldamist vti keera
mist asendisse ACC vti LOCK (lukk). 
Aga esiuste avamise korral ei saa 
elektrilisi aknaid 10 minuti jooksul 
alates s{{tevttme eemaldamisest 
kasutada. (mtnel mudelil)

Kui akent ei saa takistava eseme 
ttttu sulgeda, eemaldage see ja sul
gege aken.

MCRKUS
Kui stidu ajal on tagumised aknad 
vti katuseluuk (kui kuulub varus
tusse) avatud (vti osaliselt avatud), 
vtib stidukis tekkida tuulettmme 
vti -m{ra. See m{ra on normaalne 
nchtus ja selle vchendamiseks vti 
ktrvaldamiseks toimige jcrgmiselt. 
Kui m{ra tekib ajal, mil {ks vti mtle
mad tagumised aknad on avatud, 
avage mtlemad esiaknad umbes 
{he 2,5 cm vtrra. Kui m{ra tekib 
avatud katuseluugi korral, sulgege 
veidi katuseluugi avatud asendit.

HOIATUS
Crge paigaldage akende lchedale 
lisaseadmeid. Need vtivad mtju
tada vahelejccmiskaitse tuud.

Akende avamine ja sulgemine

Juhiuksel on peal{liti, millega saab 
ktiki aknaid juhtida.

Akna avamiseks vti sulgemiseks 
vajutage vastava l{liti esiosa alla 
vti ttmmake see {les esimesse 
asendisse (5).

Automaatne {les/alla aken (mtnel 
mudelil)

OBDC049084RE
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Kui vajutate vti ttmbate elektri
lise aknattstuki l{liti hetkeks teise 
l{litusasendisse (6), avaneb vti 
sulgub aken pcrast l{liti vabasta
mist automaatselt ltpuni.
Klaasi peatamiseks soovitud ktr
gusel ttmmake l{litit ptgusalt 
{lespoole vti vajutage alla ning 
vabastage l{liti.

Kui elektriline aken ei tuuta korrali
kult, tuleb automaatne elektriliste 
akende s{steem lchtestada jcrgmi
selt.

Keerake s{{tel{liti asendisse ON.
Sulgege aken ja hoidke juhipoolset 
elektrilise akna l{litit veel vche
malt {he sekundi jooksul {leval, 
kui aken on juba tcielikult sulgu
nud.

Automaatne avanemine (kui on 
varustuses)

Kui akna sulgumist takistab mtni 
ese vti kehaosa, tuvastab aken 
takistuse ja peatab akna sulgumise. 
Seejcrel langeb aken umbes 30 cm, 
et vtimaldada takistuse eemalda
mist.

Kui aken tuvastab elektrilise akna 
l{liti {lemises asendis hoidmise ajal 
takistuse, peatub akna sulgumine ja 
aken avaneb umbes 2,5 cm.
Kui elektrilise akna l{litit hoitakse 
uuesti {lemises asendis viie sekundi 
jooksul pcrast seda, kui automaatne 
akna vahelejccmiskaitse on akna 
avanud, siis automaatne akna vahe
lejccmiskaitse ei tuuta.

MCRKUS
Juhiakna automaatne vahelejccmis
kaitse tuutab ainult siis, kui kasuta
takse automaatse sulgemise 
funktsiooni, ttmmates l{liti tciesti 
{les. Automaatne vahelejccmis
kaitse ei tuuta, kui aken suletakse 
elektrilise akna l{liti esimesse asen
disse ttstmisega.

HOIATUS
Vigastuste vti stiduki kahjustuste 
vcltimist kontrollige enne akende 
sulgemist alati takistuste olemas
olu. Kui aknaklaasi ja {lemise akna 
kanali vahele jccb alla 4 mm lcbi
mttduga ese, ei pruugi automaatne 
vahelejccmiskaitse takistust tuvas
tada ning aken ei peatu ega muuda 
liikumissuunda.ODEEV068020NR
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HOIATUS
Automaatne vahelejccmiskaitse ei 
tuuta elektriliste akende s{steemi 
lchtestamise ajal.
Kehavigastuste ja auto kahjusta
mise vcltimiseks kontrollige enne 
akende sulgemist kindlasti {le, et 
kellegi kehaosad ega esemed koge
mata akende vahele ei jccks.

Reisijaakende blokeerimisl{liti 
(mtnel mudelil)

Juht saab tagaustel olevad elekt
riliste aknattstukite l{litid vclja 
l{litada, vajutades juhiuksel oleva 
elektriliste akende lukustusnupu 
lukustatud asendisse (alla vajuta
tud).
Juhiuksel oleva peal{litiga saab 
juhtida ktigi uste elektrilisi aknaid, 
kui lukustusnupp on alla vajuta
tud.
Eesmise kaasstitja juhtseadmega 
saab juhtida eesmise kaasstitja 
elektrilist akent.

Tagumiste kaasstitjate juhtsead
metega ei saa juhtida tagumisi 
elektrilisi aknaid.

ETTEVAATUST
Elektriliste akende s{steemi vti
maliku kahjustamise vcltimiseks 
crge avage vti sulgege korraga 
kahte vti rohkemat akent. See 
pikendab ka kaitsme tuuiga.
Crge proovige kasutada juhiuksel 
olevat peal{litit ja eraldi ukse akna 
l{litit samaaegselt vastassuunas. 
Sel juhul aken seiskub ja seda ei 
saa enam avada ega sulgeda.

HOIATUS
Aknad

CRGE KUNAGI jctke s{{tevttit 
jcrelevalveta lastega stidukisse, 
kui mootor tuutab.
CRGE KUNAGI jctke lapsi stidu
kisse jcrelevalveta. Isegi vcga vci
kesed lapsed vtivad tahtmatult 
pthjustada stiduki liikumist, 
akende vahele kinni jccda vti muul 
viisil ennast vti teisi vigastada.
Enne akna sulgemist veenduge 
alati, et kellegi kcsi, pea vti muud 
takistused ei oleks akna liikumis
teel.
Crge lubage lastel elektriliste 
akendega mcngida. Hoidke juhiuk
sel olev elektriliste akende lukus
tusnupp lukustatud asendis (alla 
vajutatud). Lapse tahtmatu akna 
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avamise vti sulgemise tagajcrjel 
vtib tekkida raske vigastus.
Crge hoidke pead, kcsi ega muid 
kehaosi stidu ajal aknast vcljas.

Akende kaugjuhtimisega sulgemine 
(mtnel mudelil)

Vttme kokkupanemine

Elektrooniline vtti

Kui stiduk on vclja l{litatud ja ukse 
lukustusnuppu (1) vajutatakse kolm 
sekundit vti kauem, lukustatakse 
uks ja aken hakkab sulguma.

Aken sulgub seni, kuni vajutatakse 
lukustusnuppu (1), ja peatub nupu 
vabastamisel.

ETTEVAATUST
Kui stiduki aken suletakse kaug
juhtimispuldi abil, kuid kaugjuhti
mispuldi ja stiduki vahemaa 
muutub, vtib akna sulgumine 
peatuda. Kasutage seda funkt
siooni kindlasti stidukile piisavalt 
lchedal ncgemisulatuses.
Kui akna sulgumine mingi takis
tuse ttttu peatub, lakkab see 
tuutamast, kuid {lejccnud kolme 
akna sulgumine jctkub. Veen
duge, et {lejccnud aknad on 
tciesti suletud

OBDC049447RE
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Kapott

Kapoti avamine

1. Kapoti avamiseks ttmmake 
armatuurlaua all asuvat avamis
hooba. Kapott peab veidi ava
nema.

HOIATUS
Enne kapoti avamist peatuge tasa
sel pinnal, jctke mootor seisma, 
seadke kcigukang automaatkcigu
kasti/topeltsiduriga kcigukasti kor
ral asendisse P (parkimine) ja 
manuaalkcigukasti korral 1. kcigu 
asendisse vti asendisse R (tagasi
kcik) ning rakendage seisupidur.

2. Astuge auto ette, kergitage veidi 
kapotti, ttmmake tuuleriivi hooba 
(1) ja ttstke kapott {les (2).

3. Vttke vclja tugivarras.
4. Hoidke kapott tugivarda abil ava

tuna.

HOIATUS
Kuumad osad
Vttke kinni tugivarda kummiga kae
tud osast. Sedasi vcldite ptletusi, 
kui mootor on kuum.

OCDW049047
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Kapoti avanemise hoiatussignaal 
(mtnel mudelil)

Hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraa-
nile ja ktlab helisignaal.

Hoiatussignaal tuutab kui auto sti-
dab kiirusel alates 3 km/h avatud 
kapotiga.

Kapoti sulgemine
1. Enne kapoti sulgemist kontrollige 

jcrgmist.
Ktik mootoriruumis olevad tci-
teavade korgid peavad olema 
korralikult paigaldatud.
Mootoriruumist tuleb eemal-
dada kindad, kaltsud vti muu 
kergestis{ttiv materjal.

2. Kinnitage tugivarras selle klambri 
k{lge, et vcltida varda kolisemist.

3. Langetage kapotti, kuni see on 
umbes 30 cm ktrgusel suletud 
asendist, ja laske kapotil alla kuk-
kuda. Veenduge, et see lukustuks 
oma kohale.

4. Kontrollige, kas kapott on korrali-
kult lukustatud. Kui kapotti saab 

natuke kergitada, ei ole see korra-
likult lukustunud.
Avage see uuesti ja sulgegi suure-
mat jtudu kasutades.

HOIATUS
Enne kapoti sulgemist veenduge, 
et ktik takistused oleks kapoti lii-
kumisteelt eemaldatud. Kui kapoti 
sulgemisel on kapoti liikumisteel 
mtni takistus, vtib see pthjus-
tada varakahju vti tekitada raske 
kehavigastuse.
Crge jctke mootoriruumi kindaid, 
kaltse vti muid kergestis{ttivaid 
materjale. See vtib pthjustada 
tulekahju.

HOIATUS
Enne stidu alustamist kontrollige 
alati, et kapott oleks kindlalt 
lukustatud. Kui see ei ole lukusta-
tud, vtib kapott stidu ajal ava-
neda ja nchtavuse tcielikult 
blokeerida ning pthjustada avarii.
Mootoriruumi kontrollimisel tuleb 
tugivarras alati tcielikult kapotis 
olevasse avasse sisestada. See 
takistab kapoti allakukkumist ja 
teie vtimalikku vigastamist.
Crge liigutage stidukit, kui kapott 
on {les ttstetud. Sellisel juhul on 
vaade blokeeritud ja kapott vtib 
alla kukkuda vti saada kahjustada.

OCDW049105
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K{tusepaagi luuk

Tankeluugi avamine

1. K{tusepaagi luugi avamiseks 
vajutage k{tusepaagi luugi ser
vale kella kolme asendis.

MCRKUS
K{tusepaagi luuk avaneb ja sulgeb 
ainult siis, kui ktik uksed on lukust 
lahti.

MCRKUS
Kui k{tusepaagi luuk ei avane, kuna 
selle {mber on tekkinud jcc, siis 
koputage trnalt luuki vti vajutage 
sellele, et jcc lthkuda ja luuk avada. 
Cra kangutage luuki. Vajaduse korral 
pihustage luugi {mber sobivat jcc
sulatajat (crge kasutage radiaatori 
antifriisi) vti liigutage stiduk sooja 
kohta ja laske jccl sulada.

2. Tcielikult avamiseks ttmmake 
k{tusepaagi luuk (1) vclja.

3. K{tusepaagi korgi (2) eemaldami
seks keerake seda vastupceva. 
Paagist vtib kosta susinat, kui 
rthk k{tusepaagis {htlustub.

4. Pange k{tusepaagi kork tankimise 
ajaks luugi sisek{ljel asuvasse hoi
dikusse.

HOIATUS
Enne tankimist tuleb kindlasti kont
rollida, millist k{tust stidukis kasu
tatakse. Kui tangite diislit 
bensiinimootoriga stidukisse vti 
bensiini diiselmootoriga stidukisse, 
vtib see mtjutada k{tuses{steemi 
ja stidukit ttsiselt kahjustada.
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K{tusepaagi luuk

Tankeluugi sulgemine
1. Korgi paigaldamiseks keerake 

seda pcripceva kuni see kinni 
kltpsatub . See annab mcrku, et 
kork on kindlalt kinni keeratud.

2. Sulgege k{tusepaagi luuk ja vaju-
tage sellele trnalt ning veenduge, 
et see oleks korralikult suletud.

HOIATUS
Tankimine

Kui rthu all olev k{tus pritsib vclja, 
vtib see sattuda teie riietele vti 
nahale ning pthjustada tule-
kahju- ja ptletusohtu. Avage 
k{tusepaagi kork alati ettevaatli-
kult ja aeglaselt. Kui korgi vahelt 
pccseb k{tust vclja vti kostab 
susinat, oodake enne korgi tcie-
likku lahtikeeramist seni, kuni see 
ltppeb.
Pcrast tankimisotsiku automaat-
set vcljal{litumist tankimise ajal ei 
tohi enam k{tust lisada.
Kontrollige alati, kas k{tusepaagi 
kork on tugevalt kinni keeratud, et 
k{tus ei saaks tnnetuse korral 
paagist vclja voolata.

HOIATUS
Ohud tankimisel
Autok{tused on tuleohtlikud. Tanki-
misel tuleb hoolikalt jclgida jcrgmi-
seid juhiseid. Nende juhiste 
mittejcrgimise tagajcrjeks vtib olla 
ttsine tervisekahjustus, ttsine ptle-
tus vti tulekahju vti plahvatuse 
ttttu surma saamine.

Lugege ja jcrgige ktiki tankla 
hoiatusi.
Enne tankimist vaadake, kus asub 
tanklas selle olemasolul hcdaolu-
korras bensiini kinnikeeramis-
kraan.
Enne tankimisotsiku puudutamist 
peaksite vclistama vtimaliku 
staatilise elektri tekkimise, puu-
dutades mtnda teist stiduki 
metallosa, mis on tcitetorust, 
otsikust ja muudest bensiini alli-
katest ohutus kauguses.
Crge sisenege stidukisse pcrast 
tankimise alustamist, kuna vtite 
mis tahes staatilist elektrit teki-
tava eseme vti riide (pol{ester, 
satiin, nailon jne) puudutamisel, 
httrumisel vti libisemisel tekitada 
staatilise elektri. Staatiline elekter 
vtib s{{data k{tuseaurud ja pth-
justada ckilise ptlemise. Kui peate 
uuesti stidukisse sisenema, tuleb 
jclle vclistada ohtliku staatilise 
elektri teke, puudutades mtnda 
stiduki metallosa, mis asub k{tu-
sepaagi tcitetorust, tankimisotsi-
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kust vti muust bensiiniallikast 
eemal.
Heakskiidetud kaasaskantava 
k{tusekanistri kasutamisel ase-
tage see enne tankimist kindlasti 
maapinnale. Kanistrist tekkiv 
staatiline elekter vtib s{{data 
k{tuseaurud ja pthjustada tule-
kahju.
Kui tankimine on alanud, tuleb 
scilitada stidukiga kokkupuude 
kuni tankimise ltpetamiseni.
Kui tangite k{tust plastkanist-
risse, siis kasutage ainult tunnus-
tatud kaasaskantavaid kanistreid, 
mis on ette nchtud k{tuse hoid-
miseks ja transportimiseks.
Crge kasutage tankimise ajal 
mobiiltelefone. Mobiiltelefonide 
elektrivool ja/vti elektroonilised 
hcired vtivad s{{data k{tuseau-
rud ning pthjustada tulekahju.
Tankimise ajal tuleb mootor alati 
vclja l{litada. Mootoriga seotud 
elektriliste komponentide tekita-
tud scdemed vtivad s{{data 
k{tuseaurud ja pthjustada tule-
kahju. Kui tankimine on ltppenud, 
kontrollige enne mootori kcivita-
mist, et k{tusepaagi kork ja luuk 
oleksid kindlalt suletud.
CRGE kasutage tikke ega vclgu-
mihklit ja CRGE SUITSETAGE ega 
jctke tanklas ptlevat sigaretti 
autosse, eriti tankimise ajal. 
Autok{tus on vcga tuleohtlik ja 
s{ttimisel vtib pthjustada tule-
kahju.

Kui tankimise ajal tekib tulekahju, 
lahkuge stiduki lchedusest ja 
vttke kohe {hendust tankla juhiga 
ning vttke seejcrel {hendust 
kohaliku tulettrjega. Jcrgige ktiki 
nende poolt antavaid juhiseid ja 
ettevaatusabintusid.

ETTEVAATUST
Tankige k{tust vastavalt 1. Pea-
t{ki alapeat{kile K{tus .
Kui k{tusepaagi tciteava kork 
vajab vahetamist, veenduge, et 
kasutaksite oma stidukile mtel-
dud varuosi.
Vale k{tusepaagi kork vtib pth-
justada ttsiseid k{tuses{steemi 
vti heitekontrollis{steemi ttr-
keid. Tcpsemaks infoks soovitab 
Kia puurduda Kia volitatud esin-
daja poole.
Crge ajage k{tust stiduki vclis-
pindadele. Mis tahes vcrvitud 
pindadele aetud k{tus vtib vcrvi 
kahjustada.
Pcrast tankimist veenduge, et 
k{tusepaagi kork oleks kindlalt 
paigaldatud, et vcltida tnnetuse 
korral k{tuse lekkimist.
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Katseluuk

Katseluuk (mtnel mudelil)

Kui teie stiduk on varustatud katus
eluugiga, saate katuseluuki liigu
tada vti kallutada {lemisel konsoolil 
asuva katuseluugi juhthoovaga.

Enne katuseluugi avamist vti sulge
mist peab s{{tevtti olema sissel{li
tatud asendis.

Katuseluuki saab avada ja sulgeda 
umbes 10 minuti jooksul alates s{{
tevttme eemaldamisest vti s{{
tel{liti keeramisest asendisse ACC  
vti LOCK  (vti OFF ).

Kui siiski esiuks on avatud, ei saa 
katuseluuki avada isegi 10 minuti 
jooksul.

HOIATUS
Enne katuseluugi kasutamist 
veenduge, et pea, muud kehaosad 
ja esemed ei oleks ees.
Crge jctke jcrelevalveta lastega 
mootorit tuule ega vttmeid sti
dukisse. Jcrelvalveta lapsed vtivad 

kasutada katuseluuki, mis vtib 
pthjustada ttsiseid vigastusi.

Pcikesevari

Pcikesevarju avamine

Vajutage katuseluugi hoob tagasi 
esimesse asendisse.
Liikumise mis tahes ajal peatami
seks vajutage korraks pcevavarju 
l{litit.

Pcikesevarju sulgemine suletud 
katuseluugiga

Vajutage katuseluugi hoob ette
poole esimesse asendisse.
Liikumise mis tahes ajal peatami
seks vajutage korraks pcevavarju 
l{litit.

MCRKUS
Pcikesevarju kortsud on normaal
sed.
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Katuseluugi liigutamine edasi-
tagasi

Kui pcikesevari on suletud

Vajutage katuseluugi juhthoob 
tagasi teise asendisse, nii pcike
sevari kui ka katuseluugi klaas 
avanevad tcielikult.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.

Kui pcikesevari on avatud
Vajutage pcikesevarju hoob tagasi 
esimesse vti teisse asendisse, 
katuseluugi klaas avaneb.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.

MCRKUS
Avaned ja sulgub ainult katuseluugi 
esimene klaas.

Katuseluugi kallutamine

Kui pcikesevari on suletud

Kui vajutate katuseluugi hooba 
{lespoole, katuseluuk avaneb ja 
katuseluugi klaas kaldub {les.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.

Kui pcikesevari on avatud
Kui ttmbate katuseluugi hooba 
{lespoole, kaldub katuseluugi 
klaas {les.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.
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Katseluuk

Katuseluugi sulgemine

Ainult katuseluugi sulgemine

Vajutage katuseluugi hoob ette
poole vti alla esimesse asendisse, 
katuseluuk sulgub automaatselt.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.

Katuseluugi ja pcikesevarju sulge
mine

Vajutage katuseluugi hoob ette
poole vti alla esimesse asendisse. 
Katuseluuk ja pcikesevari sulgu
vad automaatselt.
Katuseluugi poolel teel peatami
seks liigutage korraks katuseluugi 
hooba.

Automaatne tagasikcik

Kui mis tahes ese vti kehaosa jccb 
automaatselt sulguva katuseluugi 
vahele, muudab see suunda ja see
jcrel peatub.

Kui libiseva klaasi ja katuseluugi 
raami vahel on vcike takistus, auto
maatse tagasiliikumise funktsioon ei 
tuuta. Enne katuseluugi sulgemist 
tuleb alati kontrollida, et ktik reisijad 
ja esemed on katuseluugist eemal.

ETTEVAATUST
Crge vajutage rohkem katuseluugi 
juhthooba, kui katuseluuk on 
tciesti avatud, suletud vti kaldus. 
Mootori vti s{steemi osad vtivad 
kahjustada saada.
Katuseluugi kahjustumise vcltimi
seks eemaldage korrapcraselt 
juhtsiinist mis tahes mustus, mis 
vtis sinna koguneda.
Kui proovite avada katuseluugi 
temperatuuril alla k{lmumistem
peratuuri vti kui katuseluuk on 
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kaetud lume vti jccga, vtivad 
klaas vti mootor kahjustuda.
Stidukist lahkudes kontrollige, et 
katuseluuk oleks tcielikult suletud. 
Vastasel juhul vtib vihm vti lumi 
autosse sattuda ja salong mcrjaks 
saada. Samuti vtivad vargad 
autosse pccseda.
Crge laske pagasil stitmise ajal 
ulatuda katuseluugist vclja.
Pcrast stiduki pesemist vti vihma 
p{hkige vesi enne katuseluugi 
kasutamist cra.
Crge ttmmake ega l{kake pcike-
sevarju kcega, kuna see vtib pci-
kesevarju kahjustada vti 
pthjustada talitlushcireid.
Tolmustes keskkondades stites 
sulgege katuseluuk. Tolm vtib 
pthjustada stiduki s{steemi talit-
lushcireid.

HOIATUS
Tnnetuste crahoidmiseks crge 
lubage lastel katuseluugiga mcn-
gida.
Crge hoidke pead, kcsi ega muid 
kehaosi stidu ajal katuseluugist 
vcljas.
Ttsise vigastuse vti surma vclti-
miseks crge hoidke oma pead, 
kcsi ega keha stidu ajal katus-
eluugist vcljas.
Katuseluugi sulgemisel veenduge, 
et kehaosad ei oleks libiseva luugi 
liikumisulatuses. Kehaosad vtivad 
jccda kinni vti saada muljuda.

Katuseluuk on valmistatud klaa-
sist, seega tnnetuse korral vtib 
see puruneda. Kui teie turvavuu ei 
ole kinnitatud, vtite purunenud 
klaasist vclja ulatuda ja saada viga 
vti surma. Ktikide reisijate ohutu-
seks kasutage sobivat turvava-
rustust (nt turvavuu, CRS jne).
Crge kunagi reguleerige katus-
eluuki ega pcikesevarju stitmise 
ajal. Nii vtite kaotada kontrolli 
auto {le ja tekitada ttsiseid vigas-
tusi, surma vti varalist kahju pth-
justava avarii.
Crge kasutage katuseluuki, kui 
kasutate pagasi transportimiseks 
katuseraami. See vtib pthjustada 
pagasi lahti tulemist ja juhi hciri-
mist.
Crge istuge katuseluugi peal. See 
vtib stidukit kahjustada.
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Katseluuk

Katuseluugi algseisundi taasta
mine (lchtestamine)

Jcrgmiste tingimuste ilmnemisel 
vtib olla vaja katuseluuk lchtestada.

Aku on t{hjenenud vti lahti {hen
datud vti katuseluugi kaitse on 
vclja vahetatud vti lahti {henda
tud.
Katuseluugi juhthoob ei tuuta kor
ralikult.

1. Kcivitage mootor.
2. Sulgege katuseluuk ja pcevavari 

tcielikult kui need on avatud.
3. Vabastage katuseluugi hoob.
4. Vajutage katuseluugi hoob sulge

miseks ettepoole (umbes 10 
sekundit), kuni pcikesevari veidi 
liigub. Seejcrel vabastage l{liti.

5. Vajutage katuseluugi hoob ette
poole sulgemise suunas, kuni 
katuseluuk liigub uuesti jcrgmi
selt.
Pcikesevari avaneb → klaas ava
neb kallutatult → klaasi raam 
avaneb → klaasi raam sulgub → 
pcikesevari sulgub

Seejcrel vabastage l{liti.

N{{d on katuseluuk taasaktiveeri
tud ja {he puutega avamine ja sul
gemine peaks olema taastatud.

MCRKUS
Kui te katuseluuki ei lchtesta, ei 
pruugi see korrektselt toimida.

Lahtise katuseluugi hoiatus (mtnel 
mudelil)

Kui katuseluuk ei ole tcielikult sule
tud, s{{tevttme eemaldamisel 
(elektroonilise vttme puhul mootori 
vcljal{litamisel) ktlab paari sekundi 
jooksul hoiatussignaal ja LCD-ekraa
nil kuvatakse hoiatuspilt. Stidukist 
lahkudes sulgege katuseluuk kind
lalt.
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Rool

Elektriline roolivtimendi (EPS)

Elektriline roolivtimendi (EPS) kasu-
tab roolimise htlbustamiseks elekt-
rimootorit. Kui mootor on vclja 
l{litatud vti kui roolivtimendi ei 
tuuta, on stidukit endiselt vtimalik 
roolida, kuid see ntuab roolimisel 
lisajtudu.

Roolivtimendit juhib roolivtimendi 
juhtplokk, mis reguleerib elektri-
mootorit olenevalt roolireduktorile 
avalduvast jtust, rooliratta asendist 
ja stidukiirusest.

Rooliratas muutub stiduki kiiruse 
suurenemisel raskemaks ja stiduki 
kiiruse vchenedes kergemaks, et 
rooliratast oleks vtimalik paremini 
juhtida.

Kui rooli on raskem vti kergem kee-
rata kui tavaliselt, laske roolivti-
mendi kvalifitseeritud asjatundjal 
{le vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

MCRKUS
Stiduki tavakasutuse ajal vtib esi-
neda jcrgnev.

EPS-i hoiatustuli ei ptle.
Roolimiseks on vaja kasutada 
suuremat jtudu kohe s{{tel{liti 
sissel{litamisel. See juhtub, kui 
s{steem teostab EPS-s{steemi 

diagnostikat. Kui diagnostika on 
ltppenud, naaseb rool tavaole-
kusse.
Roolivtimendi relee vtib pcrast 
s{{tel{liti keeramist asendisse 
ON  vti LOCK  valimist kltpsu-
vat heli tekitada.
Stiduki peatumisel vti madala 
stidukiirusega vtib olla kuulda 
mootori m{ra.
Kui elektriline roolivtimendis{s-
teem ei tuuta korralikult, s{ttib 
ncidikuplokil hoiatustuli. Rooli-
ratta juhtimine vtib muutuda ras-
keks vti see tuutab 
ebanormaalselt. Sel juhul laske 
s{steemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida.
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Rool muutub raskemaks, kui rooli-
ratast puuratakse pidevalt mitte-
liikuva stidukiga. Samas mtne 
minuti pcrast naaseb see tavaole-
kusse.
Kui kasutate rooliratast madalal 
temperatuuril, vtib esineda eba-
normaalne m{ra. Temperatuuri 
ttusmisel m{ra kaob. See on nor-
maalne seisund.
Laadimiss{steemi hoiatustule 
s{ttimisel vti madala pinge puhul 
(kui generaator (vti aku) ei tuuta 
korralikult vti on rikkis), vtib rool 
muutuda raskeks ja autot on 
raske juhtida.
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Rool

Kalle ja teleskooprool

Rooli asendit saab enne stitmahak
kamist reguleerida.

Samuti saab rooli ttsta, et anda sti
dukist vcljumisel ja sellesse sisene
misel jalgadele rohkem ruumi.

Rooliratas tuleb paigutada nii, et teil 
oleks vtimalik mugavalt stita ja 
samal ajal oleks vtimalik armatuur
laua hoiatustulesid ja -ncidikuid 
ncha.

HOIATUS
Crge kunagi reguleerige roolinurka 
stidu ajal. Vtite kaotada roolimise 
{le kontrolli ja pthjustada ttsise 
tervisekahjustuse, surma vti 
tnnetusi.
Pcrast reguleerimist l{kake rooli 
nii {les kui ka alla, et olla kindel, et 
see on paigale lukustatud.

Roolinurga muutmiseks tehke jcrg
mist.

Ttmmake lukustuse vabastu
hoob alla, (1) reguleerige rool soo

vitud nurga alla (2) ja ktrgusele (3, 
kui kuulub varustusse), seejcrel 
ttmmake lukustuse vabastus
hoob rooli paigale lukustamiseks 
{les.
Seadke rool soovitud asendisse 
kindlasti enne stitmise alusta
mist.

Soojendusega rool (mtnel mudelil)

Kui s{{tel{liti on asendis ON, soo
jendatakse pcrast roolisoojenduse 
l{liti vajutamist rooli. L{litil s{ttib 
tuli.

Roolisoojenduse vclja l{litamiseks 
vajutage uuesti nupule. L{litil kus
tub tuli.
Roolisoojendus l{litub automaat
selt umbes 30 minutit pcrast sis
sel{litamist vclja.
Kui te l{litate s{{te 30 minutit 
peale roolisoojenduse nupule 
vajutamist vclja, on roolisoojendus 
jcrgmisel s{{tel{liti "ON" asendi 
valimisel vcljal{litatud.
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ETTEVAATUST
Crge paigaldage rooli kasutami
seks {htegi kcepidet. See kahjus
tab roolisoojenduse s{steemi.
Crge puhastage soojendusega 
rooli orgaaniliste {henditega, 
nagu vcrvivedeldi, benseen, alko
hol vti bensiin. Nii vtite roolisoo
jendi pinda kahjustada.
Kui rooli pinda on kahjustatud 
terava esemega, vtib see vigas
tada ka roolisoojendust.

Signaal

Signaali andmiseks tehke jcrgmist.
Vajutage roolirattal sarve s{mbo
leid.
Selle korralikult tuutamise taga
miseks kontrollige signaali regu
laarselt.

MCRKUS
Helisignaali kasutamiseks vajutage 
ala, mis on ncidatud roolirattal sig
naali s{mboliga (vt joonist). Helisig
naal tuutab ainult selle piirkonna 
vajutamisel.

ETTEVAATUST
Crge luuge kasutamiseks helisignaali 
ktvasti ega luuge seda rusikaga. Cra 
vajutage helisignaali teravaotsalise 
esemega.
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Peeglid

Peeglid

Salongi tahavaatepeegel

Reguleerige tahavaatepeegel lcbi 
tagaakna vaatamiseks keskele. 
Tehke seda enne stidu alustamist.

HOIATUS
Juhi vaatevcli
Crge vedage tagaistmel ega taga
riiulil pagasit, mis piirab juhi vaate
vclja.

HOIATUS
Crge reguleerige tahavaatepeeglit 
stiduki liikumise ajal. Nii vtite kao
tada kontrolli auto {le, mis vtib pth
justada inimohvritega tnnetuse.

HOIATUS
Crge muutke tahavaatepeeglit ega 
paigaldage laia peeglit. See vtib 
pthjustada vigastuse, kas tnnetuse 
ajal vti turvapadja avanemisel.

Sumeasendiga tahavaatepeegel 
(mtnel mudelil)

Muutke peegli asend hoova (1) 
abil pcevasesse asendisse.
Pimedas stites ttmmake hoob (2) 
taha (sumeasendisse), et taga
stitjate tuled ei saaks teid pimes
tada.

Pidage meeles, et uuasendis on 
tahavaate selgus vciksem.

* (1) : pcevaasend, (2) : uuasend

Isetumenev peegel (ECM) (mtnel 
mudelil)

Elektriline tahavaatepeegel kontrol
lib automaatselt uusel vti madala 
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valgusega stitmistingimustes, et 
tagastitjate tuled ei saaks teid 
pimestada. Peeglisse paigaldatud 
andur (3) tunnetab stiduki {mber 
oleva valguse taset ja kontrollib 
automaatselt teie taga olevate sti-
dukite tulede pimestamist.

Kui mootor tuutab, kontrollib taha-
vaatepeeglisse paigaldatud andur 
automaatselt pimestamist.

Kui kcigukang on viidud tagasikci-
gule (R), lcheb peegel juhi stiduki 
tahavaate parandamiseks auto-
maatselt ktige heledamale seadis-
tusele.

ETTEVAATUST
Peegli puhastamisel kasutage klaa-
sipuhastusvahendiga niisutatud 
paberit vti muud sarnast materjali. 
Crge pihustage klaasipuhastusva-
hendit otse peeglile. See vtib pth-
justada vedela puhastusvahendil 
peegli korpusesse sisenemist.

Elektrilise tahavaatepeegli kasuta-
miseks

Automaatre iim l{litub alati sisse 
koos s{{tega.

Vajutage sisse-/vcljal{litamise 
nuppu (1), et l{litada automaatse 
tumendamise funktsioon vclja. 
Peegli mcrgutuli (2) l{litub vclja.
Vajutage siss-/vcljal{litamise 
nuppu (1), et l{litada automaatse 

tumendamise funktsioon sisse. 
Peegli mcrgutuli (2) s{ttib.

Vcline tahavaatepeegel

Enne stitmist reguleerige kindlasti 
peegli nurgad.

Teie stiduk on varustatud nii vasak- 
kui ka parempoolsete vcliste peegli-
tega. Peegleid saab kaugjuhtimisl{li-
tiga reguleerida eemalt. Peeglikarbid 
on vtimalik puurata taha, et vcltida 
nende kahjustamist automaatse 
autopesu vti kitsas tcnavas stit-
mise ajal.

HOIATUS
Tahavaatepeeglid

Vcline tahavaatepeegel on kumer. 
Peeglis nchtavad objektid on 
lchemal kui need paistavad.
Kasutage stidurida vahetades 
sisemist tahavaatepeeglit vti 
otsest vaatlust, et teha kindlaks 
jcrgneva stiduki tegelik kaugus.

ETTEVAATUST
Crge kraapige jccd peegli pinnalt, 
see vtib klaasi pinda kahjustada. Kui 
jcc peaks peegli liikumist takistama, 
crge kasutage peegli reguleerimi-
seks jtudu. Jcc eemaldamiseks 
kasutage jccttrjespreid vti vcga 
sooja veega kcsna vti pehmet riiet.
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Peeglid

ETTEVAATUST
Kui peegel on jccsse kinni jccnud, 
crge reguleerige peeglit jtuga. 
Kasutage k{lmunud mehhanismi 
vabastamiseks heakskiidetud jcc
ttrjespreid (mitte radiaatori antif
riisi) vti liigutage auto sooja kohta ja 
laske jccl sulada.

HOIATUS
Crge reguleerige ega voltige vcliseid 
tahavaatepeegleid stiduki liikumise 
ajal. Nii vtite kaotada kontrolli auto 
{le, mis vtib pthjustada inimohvri
tega tnnetuse.

Kaugjuhtimispult

Elektriline

Peegli elektriline kaugjuhtimisl{liti 
vtimaldab reguleerida parema ja 
vasaku tahavaatepeegli asendit. 
Kummagi peegli asendi reguleerimi

seks peab s{{tel{liti olema asendis 
ACC.

Kummagi peegli asendi reguleerimi
seks tehke jcrgmist.

L{kake valikul{liti (1) peegli vali
miseks asendisse L  (vasak) vti 
R  (parem) ning vajutage regu
laatori vastavat ( ▲ ) serva, et 
kallutada peeglit {lespoole, alla
poole, paremale vti vasakule.

ETTEVAATUST
Peeglite liikumine peatub, kui 
need jtuavad maksimaalse regu
leerimiskaldeni, mehhanismi moo
tor jctkab aga tuud seni, kuni 
vajutatakse l{litit. Crge vajutage 
l{litit kauem kui vaja, mootor vtib 
saada kahjustada.
Crge proovige vclist tahavaate
peeglit kcsitsi reguleerida. See 
vtib osi kahjustada.

OCDW049058
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Vclise tahavaatepeegli kokkuklap
pimine

elektriline (mtnel mudelil)

Peeglite sissepuuramiseks (vastu 
keret) vajutage puuramisl{litit.
Peeglite vcljapuuramiseks (tuua
sendisse) vajutage l{litit uuesti.
Targa vttmepuldiga mudelid
- Peeglid klapitakse kokku vti 

lahti, kui uksed lukustatakse vti 
avatakse lukust targa vttme
puldiga. (mtnel mudelil)

- Peeglid klapitakse kokku vti 
lahti, kui uksed lukustatakse vti 
avatakse lukust, vajutades 
nuppu vclisel ukselingil. (mtnel 
mudelil)

- Peegel puurab autole elektroo
nilise vttmega liginemisel vclja 
(ktik uksed on suletud ja lukud). 
(mtnel mudelil)

ETTEVAATUST
Elektriline vcline tahavaatepeegel 
tuutab ka siis, kui s{{telukk on lukus 
vti vcljas asendis. Samas aku tar
betu t{hjenemise vcltimiseks crge 
reguleerige peegleid mittetuutava 
mootoriga kauem kui vaja.

ETTEVAATUST
Juhul kui see on elektriline vcline 
tahavaatepeegel, crge puurake seda 
kcsitsi. See vtib pthjustada mootori 
rikke.

Kcsitsi (kui kuulub varustusse)

Vclise tahavaatepeegli klappimine,
Hoidke peegli korpusest kinni ja 
seejcrel keerake see stiduki taga
osa poole.

OCDW049060
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Ncidikuplokk

Ncidikuplokk

T{{p A

T{{p B

OCDW049100
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T{{p C

* Teie auto ncidikuplokk vtib joonisel ncidatust erineda.
1. Tahhomeeter
2. Spidomeeter
3.Mootori jahutusvedeliku temperatuuri ncidik
4. K{tusencidik
5. Hoiatus- ja mcrgutuled
6. LCD-ekraan

Lisateavet vt "Mttturid" lehek{ljel 4-61 ja "Hoiatus- ja mcrgutuled" lehek{l-
jel 4-83.

OCDW049453
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Ncidikuplokk

Ncidikuploki kasutamine

Ncidikuploki valgustuse reguleeri
mine

HOIATUS
Crge kunagi reguleerige ncidi
kuplokki stidu ajal. Nii vtite kaotada 
kontrolli auto {le ja tekitada surma, 
ttsiseid vigastusi vti varalist kahju 
pthjustava avarii.

Ncidikuploki eredust saab regulee
rida ereduse reguleerimisl{lititega 
("+" vti "-") kui s{{tel{liti vti ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) 
l{liti on asendis "ON" vti tagatuled 
on sisse l{litatud.

Ereduse l{liti ( +  vti - ) allhoid
misel muutub eredus jctkuvalt.
Ereduse maksimaalse vti mini
maalse taseme saavutamisel 
ktlab alarm.

LCD-ekraani kasutamine

LCD-ekraani re iime saab muuta 
roolinuppude abil.

OCDW049064
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1.  MODE-l{liti teekonna ekraani

re iimide muutmiseks
2. / : MOVE-kerimisl{liti valiku 

tegemiseks
3. OK: l{liti SET/REST valikute tege

miseks ja t{histamiseks

* LCD-re iimide kohta vt "LCD-
ekraan (mtnel mudelil)" lehek{ljel 
4-68.

Mttturid

Spidomeeter

T{{p A (km/h)

T{{p A (miili tunnis, km/h)

T{{p B (km/h)

Spidomeeter ncitab stidukiirust kas 
miili tunnis (MPH) vti kilomeetrit 
tunnis (km/h).

OCDMH049452
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Tahhomeeter

T{{p A (bensiin)

T{{p A (diisel)

T{{p B (bensiin)

T{{p B (diisel)

Tahhomeeter ncitab ligikaudset 
mootori puurete arvu minutis (p/
min).

Kasutage tigete kciguvahetushet-
kede valimiseks tahhomeetrit ja vcl-
tige mootori jtnksutamist.

ETTEVAATUST
Crge kasutage mootorit PUNASES 
TSOONIS oleva tahhomeetriga. See 
vtib mootorit ttsiselt kahjustada.

OCDW049067
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Mootori jahutusvedeliku tempera-
tuuri ncidik

T{{p A

T{{p B

Jahutusvedeliku temperatuuri nci-
dik ncitab s{{tel{liti asendis vti 
re iimis "ON" (sees) mootori jahu-
tusvedeliku temperatuuri.

ETTEVAATUST
Kui ncidiku osuti on mcrgi 130/H  
lchedal, on mootor {lekuumenud ja 
vtib viga saada.
Crge jctkake {lekuumenenud moo-
toriga stitmist. Kui stiduk on {le 

kuumenenud, vt "Mootori {lekuu-
menemine" lehek{ljel 7-8.

HOIATUS
Crge kunagi eemaldage radiaatori-
korki kuuma mootoriga. Mootori 
jahutusvedelik on surve all ja vtib 
ttsiselt ptletada. Enne jahutusve-
deliku mahutisse lisamist oodake, 
kuni mootor on jahtunud.

K{tusencidik

K{tusencidik ncitab ligikaudset 
k{tusepaagis olevat k{tusekogust.

T{{p A

OCDW049070
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Ncidikuplokk

T{{p B

MCRKUS
K{tusepaagi mahutavus on too-
dud ptk "Soovituslikud mccrdeai-
ned ja nende kogused" lehek{ljel 
9-13.
K{tusencidikut tciendab madala 
k{tusetaseme hoiatustuli, mis 
s{ttib, kui k{tusepaak on peaaegu 
t{hi.
Kallakutel vti kurvides vtib k{tuse 
paagis liikumise ttttu k{tusenci-
diku osuti ktikuda vti madala 
k{tusetaseme hoiatusncidik vtib 
tavapcrasest varem s{ttida.

HOIATUS
K{tusencidik
K{tuse otsaltppemine vtib stidukis 
olijad ohtu seada.
Pcrast hoiatustule s{ttimist vti kui 
mttturi ncidik lcheneb tasemele "0", 
peate vtimalikult kiiresti peatuma ja 
tankima.

ETTEVAATUST
Vcltige vcga madala k{tusetase-
mega stitmist. K{tuse ltppemine 
vtib pthjustada mootori tuutakti 
vahelejctmist, kahjustades kata-
l{{smuundurit.

Lcbistidumttdik

Ekraanil ncidatakse auto lcbi-
stitu.Lcbistiduncit aitab ka tchtaja-
list hooldust meeles pidada.

Lcbistidumttdiku vahemik: 0 1 
599 999 km.

OCDW049457
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Vclistemperatuuri ncidik

See ncidik ncitab hetke vclistempe-
ratuuri 1 /C (1 /F) kaupa.

Temperatuurivahemik: - 40 /C ~ 
60 /C (- 40 /F ~ 140 /F)

Vclistemperatuurincit ei pruugi 
koheselt muutuda, et vcltida juhi 
tchelepanu ktrvalejuhtimist.

Temperatuuri{hiku /C vti /F muut-
miseks.

Temperatuuri{hikut (/C vti /F) saab 
LCD-ekraani "User settings" re ii-
mis muuta.

* Lisateavet vt "LCD-ekraan (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 4-68.

Kciguvahetuse mcrgutuli

Automaatkcigukasti kciguvahe-
tuse mcrgutuli (mtnel mudelil)

See ncidik ncitab, milline automaat-
kcigukasti kciguvahetuse kcik on 
valitud.

Parkimisasend: P
Tagurdamisasend R
Neutraalasend: N
Stiduasend: D

Manuaalre iim
[les vahetamine ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6
Alla vahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼
4, ▼5

OCDW049109
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Automaatkcigukasti kciguvahe-
tuse mcrgutuli manuaalre iimis 
(mtnel mudelil)

See indikaator ncitab manuaalre ii-
mis, milline kcik on hetkel ktige 
k{tusesccstlikum.

T{{p A

T{{p B

[les vahetamine ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6
Alla vahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼
4, ▼5

Ncide:
▲3: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 3. kcik (kcigukang on 2. vti 
1. kcigul).
▼3: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 3. kcik (kcigukang on 4., 5. 
vti 6. kcigul).

S{steemi rikke korral ei ncita mcr-
gutuli midagi.

Manuaalkcigukasti kciguvahetuse 
mcrgutuli (mtnel mudelil)

See ncidik ncitab, milline kcik tuleks 
valida, et stit oleks vtimalikult 
sccstlik.

[les vahetamine ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6
Alla vahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼
4, ▼5*

Ncide:
▲3: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 3. kcik (kcigukang on 2. vti 
1. kcigul).
▼4: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 4. kcik (kcigukang on 5. vti 
6. kcigul).

OCDW049127
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S{steemi rikke korral ei ncita mcr-
gutuli midagi.

Topeltsiduriga kcigukasti kcigunci-
dik (mtnel mudelil)

See mcrgutuli ncitab, milline kcik on 
valitud.

Parkimisasend: P
Tagurdamisasend: R
Neutraalasend: N
Stiduasend: D1, D2, D3, D4, D5, 
D6, D7

Manuaalre iim
[les vahetamine ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6, ▲7
Alla vahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼
4, ▼5, ▼6

Topeltsiduriga kcigukasti ncidik 
manuaalre iimis (mtnel mudelil)

T{{p A

T{{p B

See indikaator ncitab manuaalre ii-
mis, milline kcik on hetkel ktige 
k{tusesccstlikum.

[les vahetamine ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6, ▲7
Alla vahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼
4, ▼5, ▼6

OCDW049120

OCDW049127

OCDW049128



Teie stiduki omadused

684

LCD-ekraan

Ncide:
▲3: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 3. kcik (kcigukang on 2. vti 
1. kcigul).
▼3: Ncitab, et soovitav on l{litada 
sisse 3. kcik (kcigukang on 4., 5., 
6. vti 7. kcigul).

S{steemi rikke korral ei ncita mcr-
gutuli midagi.

LCD-ekraan (mtnel mudelil)

[levaade

LCD-ekraanil kuvatakse juhi jaoks 
erinevat infot.

Stiduinfo
LCD-re iimid
Hoiatusstnumid

OBD048141L
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Stiduinfo (pardakompuuter)

Pardaarvuti on mikroarvuti juhitav 
juhtimise teabes{steem, mis kuvab 
juhtimisega seotud teavet.

MCRKUS
Osa infost salvestatakse teekonna-
ncidikus (ncit. keskmine k{tuse-
kulu) juhuks, kui aku lahti 
{hendatakse.

T{hjenemiseni jccnud vahemaa 
ncidik

Distants paagi t{hjenemiseni on 
arvestuslik vahemaa, mida saab 
paagis oleva k{tusekogusega veel 
lcbida.
- Vahemaa: 1 ~ 9 999 km vti 1 ~ 

9 999 mi.
Kui hinnanguline vahemaa on alla 
1 km, kuvab pardaarvuti ekraanile 
--- .

MCRKUS
Distants paagi t{hjenemiseni vtib 
olla ebatcpne, kui stiduk ei ole 
tasasel pinnal vti kui akutoide on 
vahepeal katkestatud.
Tankevclp stltub ka tegelikust 
stiduvahemaast.
Kui tangite alla 6 liitri k{tust, ei 
pruugi pardakompuuter tankimist 
arvesse vttta.
K{tusekulu ja vahemaa t{hjene-
miseni vtivad olenevalt kasutus-
tingimustest, stiduviisidest ja 
auto seisukorrast suurel mccral 
varieeruda.

Teekonna kompuutri re iimid

Vclja arvatud MHEV

OCDW049445
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MHEV

* olemasolul

Stidure iimi muutmiseks kerige 
MOVE l{litiga (  / ) stidure ii-
mide vahel.

K{tusekulu

Keskmine k{tusekulu (1)
Ekraanil ncidatakse keskmist 
k{tusekulu alates ncidu viimasest 
nullimisest.
- K{tusekuluvahemik: 0 ~ 99,9 L/

100 km vti MPG
Ncidu saab nullida nii kcsitsi kui 
automaatselt.

Kcsitsi nullimine
Keskmise k{tusekulu ncidu kcsitsi 
nullimiseks hoidke roolil{litit OK  {le 
sekundi sees, kui ekraanil kuvatakse 
keskmine k{tusekulu.

Automaatne lchtestamine
Keskmise k{tusekulu automaatseks 
nullimiseks tankimisel valige LCD-
ekraanil kasutajaseadetes Fuel 
economy auto reset  (K{tusekulu 
automaatse lchtestamise) re iim (vt 
"LCD-ekraan (mtnel mudelil)" lehe-
k{ljel 4-68).

OFF  vtite mccrata kcsitsi vaike-
seade teekonna l{liti lchtestusnu-
puga.
Stidu ajal - auto mccrab auto-
maatselt nullimise 4 tundi peale 
s{{te vcljal{litamist.
Peale tankimist - peale {le 6 l 
k{tuse tankimist ja {le 1 km/h 
stitmist nullitakse automaatselt.

OCDW049113
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MCRKUS
Tcpsemalt arvutatud keskmist 
k{tusekulu ei kuvata, kui pcrast 
s{{tel{liti vti nupu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) sissel{-
litamist ei stideta {le 10 sekundi vti 
50 m.

Hetke k{tusekulu (2)
Ekraanil ncidatakse viimaste 
sekundite k{tusekulu kui auto kii-
rus on {le 10 km/h.
- K{tusekuluvahemik: 0,0 - 30 L/

100 km

Stiduinfore iim

Kuvab alates lcbistidu/k{tu-
sesccstu/mccratud ajahetkest 
kogutud andmeid.

Kogunenud andmed arvutatakse 
alles peale vchemalt 300 m stit-
mist.
Vajutades OK  nupule {le 1 
sekundi peale andmete kuvamist, 
antud andmed lchtestatakse.

Andmeid kogutakse isegi kui auto 
ei stida, aga mootori tuutab.

[he stidukorra andmete re iim

Stiduandmeid kuvatakse {ks kord 
{he kcivitusts{kli kohta.

K{tusekulu arvutatakse alles 
peale vchemalt 300 m stitmist.
Kui juhiuks avatakse pcrast moo-
tori vcljal{litamist vti muudub 3 
minutit pcrast mootori taaskcivi-
tamist, lchtestatakse stiduinfo.
Vajutades OK  nupule {le 1 
sekundi peale andmete kuvamist, 
antud andmed lchtestatakse.
Andmeid kogutakse isegi kui auto 
ei stida, aga mootori tuutab.OCDW049114
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Digital speedometer 
(Digitaalne spidomeeter)

See re iim kuvab auto stidukiirust.

Karbamiiditaseme ncidik 
(Smartstream D1.6 MHEV puhul)

Selles re iimis kuvatakse karbamii-
dipaaki jccnud karbamiidi kogust.

Energiavoog (Smartstream D1.6 
MHEV puhul) (mtnel mudelil)

Kia h{briidajam teavitab juhti erine-
vate stidure iimide energiavoost. 
Stidu ajal on energiavoog mccratud 
3 re iimiga.

Vehicle Stop

Stiduk on peatatud.
(Energiavoog puudub)

Engine Generation/Regeneration

Bensiinimootor ja regeneratiivpidu-
ris{steem laeb ktrgepingeakut.
(Bensiinimootor & rattad → Aku)

OSK3048331CR
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OCDMH049600

OCDMH049601



73

4

4

Teie stiduki omadused Stiduinfo (pardakompuuter)

Power Assist

Auto stidab nii elektri- kui bensiini-
mootori jtul.
(Aku ja bensiinimootor → Rattad)

LCD-re iim

1. Pardaarvuti re iim
Selles re iimis kuvatakse stiduin-
fot nagu teekonnancidik, k{tu-
sesccst jne.
* Lisateavet vt "Stiduinfo (parda-
kompuuter)" lehek{ljel 4-69.

2. Teejuhatamise (TBT)-re iim 
(mtnel mudelil)
Sellel re iimil ncitab ekraan navi-
gatsioonis{steemi infot.

3. Juhiabis{steemid

 : See re iim kuvab navi-
gatsioonis{steemi funktsioonid.
- Kohanduv kiirushoidik, nuti-

kas kiirusepiiraja, stidurea 
hoidmise abis{steem

- Juhi tchelepanu hajumise 
hoiatuss{steem

- Rehvirthk

 : See re iim kuvab reh-
virthku.

4. Kasutajaseadete re iim (mtnel 
mudelil)
Selles re iimis saate muuta uste, 
tuledega jne seotud seadeid.
Kasutaja seadistuste re iimi 
men{{valikud vtivad stltuvalt 
auto varustusest varieeruda. 
Infomeelelahutuss{steemi kui 
kuulub varustusse vtivad kasuta-
jaseadete men{{d ja {ksused eri-
neda. Vaadake 
infomeelelahutuss{steemi kasu-
tusjuhendit.

5. [ldhoiatuse re iim
See re iim annab hoiatuse allole-
vate funtksioonide kohta.

Esikokkuptrke vcltimiss{s-
teemi rike (mtnel mudelil)
Esikokkuptrke vcltimiss{s-
teemi radar on pime (mtnel 
mudelil)
Pimenurga hoiatuss{steemi 
rike (mtnel mudelil)
Pimenurga hoiatuss{steemi 
radar on pime (mtnel mudelil)

OCDMH049602
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Automaatsete kaugtulede 
(HBA) rike (mtnel mudelil)
Tuli ei tuuta.
LED-esitulede rike (mtnel 
mudelil)
Kohanduva kiirushoidiku rike 
(mtnel mudelil)
Kohanduva kiirushoidiku andur 
on pime (mtnel mudelil)
Mootoritli

* LCD re iimide juhtimise kohta vt 
"LCD-ekraani kasutamine" lehe-
k{ljel 4-60.

Hooldusre iim

Service in

Arvestab ja kuvab hooldusvahe-
mikke (km vti pcevades).

Kui lcbistit jtuab 1 500 km vti 30 
pcevani, kuvatakse igal s{{tel{liti 
vti nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) sissel{litami-
sel paariks sekundiks stnum "Ser-
vice in" (Hoolduseni jccnud).

Service required

Kui te autot ettenchtud hooldusva-
hemikus ei hoolda, kuvatakse igal 
s{{tel{liti vti nupu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) sissel{-
litamisel paariks sekundiks stnum 
"Service required" (Ntutav hoolda-
mine).

Hooldusandmete nullimiseks:
Vajutage OK-nupule {le 1 sekundi.

MCRKUS
Jcrgnevatel juhtudel vtib hooldusva-
hemikuni jccv aeg olla ebakorrektne:

Aku lahti{hendamisel.
Kaitsmel{liti on vclja l{litatud.
Aku on t{hi.

Kasutaja seadistuste re iim (mtnel 
mudelil)

Selles re iimis saate muuta uste, 
tuledega jne seotud seadeid.

Kasutaja seadistuste re iimi 
men{{valikud vtivad stltuvalt auto 
varustusest varieeruda. Infomeele-
lahutuss{steemi kui kuulub varus-
tusse vtivad kasutajaseadete 
men{{d ja {ksused erineda. Vaa-
dake infomeelelahutuss{steemi 
kasutusjuhendit.

HOIATUS
Crge reguleerige stidu ajal kasutaja-
seadeid. Vtite kaotada roolimise {le 
kontrolli ja pthjustada ttsiseid tervi-
sekahjustusi vti tnnetusi.
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Seadete muutmiseks P-kcigu sis-
sel{litamine/Seadete muutmiseks 
seisupiduri rakendamine

See hoiatus kuvatakse kui proovite 
stidu ajal kasutajaseadete seadet 
reguleerida.

Automaatkcigukast/topeltsidu-
riga kcigukast

Teie enda ohutuse mtttes vahetage 
kasutajaseaded peale auto parki-
mist, rakendades parkimispiduri ja 
l{kates kcigukangi P (Park) asen-
disse.

Manuaalkcigukast

Turvalisuse tagamiseks vahetage 
kasutajaseadeid peale seisupiduri 
rakendamist.

Kiirmen{{ (mtnel mudelil)

Selles re iimis saate muuta SCC rea-
geerimise, juhti abistava s{steemi, 
juhi tchelepanu hoiatuse jne sctteid.

SCC reageerimine
Juhiabis{steem
Juhi tchelepanu hajumise hoiatus-
s{steem
Hoiatuse ajastus
Stidurea turvalisus
Edasisuunas liikumise turvalisus
Pimenurga hoiatuss{steem 
(Blind-spot safety)

Kasutaja seadistuste re iimi 
men{{valikud vtivad stltuvalt auto 
varustusest varieeruda.

Juhiabis{steemid (mtnel mudelil)
Kohanduva kiirushoidiku tundlik-
kus (mtnel mudelil)
- Kohanduva kiirushoidiku tund-

likkuse valimine (kiire, nor-
maalne, aeglane).

* Lisateavet vt "Kohanduv kiirushoi-
dik (SCC) (mtnel mudelil)" lehek{l-
jel 6-125.
Juhiabis{steem (mtnel mudelil)
- Valige funktsioonid. (Juhtiva 

auto vcljastidu hoiatuss{s-
teem, stidurajal p{simise abi-
s{steem, kiirusepiiraja)

Juhi tchelepanu hoiatus (DAW) 
(mtnel mudelil)
- Juhi tchelepanu hoiatuss{s-

teemi tundlikuse reguleerimi-
seks.

- Ktrge tundlikkus / normaalne 
tundlikkus / vcljas

* Lisateabe saamiseks vt "Juhi tche-
lepanu hoiatus (DAW) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 6-117.
Hoiatuse ajastus (mtnel mudelil)
- Valige hoiatuse aeg (tavaline/

hilisem)
Edasisuunas liikumise turvalisus 
(mtnel mudelil)
- Valige funktsioonid. (Aktiivne 

abi / ainult hoiatus / vcljas)
Stidurea turvalisus (mtnel mude-
lil)
- Valige funktsioonid. (Stidurea 

hoidmine / stidurajalt ktrvale-
kaldumise hoiatus / vcljas)
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Pimenurga hoiatuss{steem 
(Blind-spot safety) (mtnel mude-
lil)
- Valige funktsioonid. (Ainult 

hoiatus / vcljas)
Ohutus parkimisel (mtnel mudelil)
- Valige funktsioonid. (Tagurda-

misfunktsioon sees/vcljas)

Uks
Automaatne lukustamine
- Enable on Shift (Luba kciguva-

hetusel) (v.a manuaalkcigu-
kasti puhul): ktik uksed 
lukustatakse automaatselt, kui 
automaatkcigukasti hoob liigu-
tatakse asendist P (parkimine) 
asendile R (tagurdamine), N 
(neutraalasend) vti D (edasi-
kcik) (kui mootor on sisse l{lita-
tud).

- Enable on Speed (Luba kiirusel): 
ktik uksed lukustuvad kiiruse 
15 km/h saavutamisel auto-
maatselt.

- Disable (Keela): uste automaat-
lukustus l{litub vclja.

Auto Unlock (Automaatne lukust 
avamine)
- On shift to P (Parkimisasendile 

l{litamisel) (v.a manuaalkcigu-
kasti puhul): ktik uksed ava-
takse automaatselt lukust, kui 
automaatkcigukasti hoob l{li-
tatakse asendisse P (parkimine) 
(kui mootor on sisse l{litatud).

- Vehicle Off/On key out (Stiduki 
sisse/vclja l{litamine vttme 
eemaldamisel) (kui kuulub 
varustusse): ktik uksed avane-
vad automaatselt s{{tevttme 
s{{tel{litist eemaldamisel vti 
nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) viimisel 
vcljal{litatud asendisse.

- Disable (Keela): uste auto-
maatne lukust avamine l{litub 
vclja.

Elektriline tagaluuk (universaali, 
luukpcra ja linnamaasturi mude-
lid) (mtnel mudelil)
- Selle valimisel on elektrilise 

tagaluugi funktsioon sissel{lita-
tud.

* Lisateavet vt "Elektriline tagaluuk 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-27.
Nutikas tagaluuk (universaali, 
luukpcra ja linnamaasturi mude-
lid) (mtnel mudelil)
- Selle valimisel on nutika taga-

luugi funktsioon sisse l{litatud. 
Kui elektrilise tagaluugi funkt-
sioon ei ole sissel{litatud, ei saa 
te seda funktsiooni aktiveerida.

* Lisateavet vt "Nutikas tagaluuk 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-32.

Tuled
L{hikese suunamcrguande indi-
kaator
- Vcljas: {he puudutusega kcivi-

tatav suunatulede vilku-
misfunktsioon l{litatakse vclja.
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- 3, 5, 7 Flashes (3, 5, 7 vilgu-
tust): selle valimisel vilgub suu-
natuli suunatule kangi kergel 
liigutamisel 3, 5 vti 7 korda.

* Lisateavet vt "Tuled" lehek{ljel 4-
126.
[mbritsev valgus (mtnel mudelil)
- Selle valimisel on mugavusval-

gustuse funktsioon sisse l{lita-
tud.

Head Lamp Delay
- Selle valimisel on esitulede viivi-

tuse funktsioon sisse l{litatud.

Sound
Parkimisabis{steemi helisignaal
- PDW helitugevuse reguleeri-

mine. (Tase 1 3)
Welcome Sound (Tervitussignaal) 
(mtnel mudelil)
- Selle valimisel on tervitusfunkt-

sioon l{litatud sisse.

Convenience (Stidumugavust lisa-
vad seadistused)

Istmele lihtne juurdepccs (mtnel 
mudelil)
- Off (Vcljas): istmete lihtsusta-

tud ligipccsu funktsioon on vclja 
l{litatud.

- Normal/Extended (Normaalne/
pikendatud): selle valimisel lii-
gub juhiiste automaatselt 7,6 
cm taha (Extended), et lihtsus-
tada autosse sisenemist ja vcl-
jumist.

- Keerates s{{tel{liti OFF asen-
dist ACC, ON vti START asen-
disse, liigub juhiiste 
algasendisse.

Lisateavet vt "Juhiistme asendimclu 
(elektrilise istme puhul) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 3-8.

Welcome Mirror/Light (Tervitus-
tule funktsioon peeglil) (mtnel 
mudelil)
- Ukse lahtilukustamisel: vclised 

tahavaatepeeglid klapitakse 
lahti ja tervitusvalgustus s{ttib 
automaatselt

- On driver approach (Juhi lche-
nemisel): k{lgpeeglid puura-
takse vclja ja tervitusvalgustus 
s{ttib automaatselt, kui autole 
lchenetakse elektroonilise vtt-
mega (kui kuulub varustusse).

Wireless charging system (Juht-
mevaba laadimiss{steem) (mtnel 
mudelil)
- Selle valimisel on juhtmevaba 

laadija sissel{litatud.
Klaasipuhasti/tulede ekraan 
(mtnel mudelil)
- Selle valimisel on klaasipuhasti / 

tulede ekraan l{litatud sisse.
Auto Rear Wiper (reverse) (Auto 
tagaklaasipuhastaja (tagurda-
mine)) (mtnel mudelil)
- Selle valimisel on tagaklaasipu-

hasti funktsioon l{litatud sisse.
Gear position pop-up (Kciguvahe-
tuse h{pikaken) (mtnel mudelil)



Teie stiduki omadused

784

Stiduinfo (pardakompuuter)

- Selle valimisel on klaasipuhasti 
ja tulede h{pikaken sisse l{lita-
tud.

Libeda tee hoiatus (mtnel mudelil)
- Selle valimisel on kiirusepiiran-

gute kuvamise funktsioon sisse 
l{litatud.

Service interval (Hooldusintervall)
Luba hooldusvclp
Saate hooldusintervalli funkt-
siooni sisse vti vclja l{litada.
Adjust Interval (Intervalli muut-
mine)
Intervalli mccramiseks lcbistidu 
vti perioodi pthjal.
Reset (Algseadete lchtestamine)
Hooldusintervalli lchtestamine.

Other features
Keskmise k{tusekulu auto-
maatne nullimine
- Vcljas: k{tusencidikut ei nullita.
- Pcrast kcivitamist / pcrast tan-

kimist: k{tusencidik nullitakse 
automaatselt pcrast tankimist.

Fuel Economy Unit (K{tusekulu 
{hik)
- Valige k{tuse mttt{hik. (Km/l, 

l/100 km)
Temperature Unit (Temperatuuri-
{hik)
- Valige temperatuuri{hik. (/C, 

/F)
Tire Pressure Unit (Manomeeter) 
(mtnel mudelil)

- Rehvirthu mttt{hiku valimine 
(psi, kPa, Bar)

Language (keel)

Keele valimine

Reset

Men{{d saate lchtestada kasutaja-
seadete re iimis. Ktik kasutajasea-
dete re iimi men{{d peale keele ja 
hooldusintervalli lchtestatakse.

Hoiatusstnumid

Juhi hoiatamiseks ilmuvad LCD-
ekraanile hoiatusteated. See asub 
ncidikuploki keskel.

Hoiatus vtib ilmuda stltuvalt ncidi-
kuploki t{{bist erineval kujul ja osa-
del juhtudel ei pruugi seda {ldse 
kuvada. Hoiatus kuvatakse s{mbo-
lina, s{mboli ja tekstina vti ainult 
tekstina.

Door, Hood, Tailgate Open (Uks, 
kapott, tagaluuk avatud)

OCDW049118
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See hoiatus kuvatakse, ncidates 
milline uks vti kapott vti tagaluuk 
on avatud.

Katuseluuk avatud (mtnel mudelil)

See hoiatus ilmub ekraanile, kui 
auto katuseluuk on mootori seis-
kamise hetkel lahti.

Pesuvedeliku tase madal

See hoiatusteade kuvatakse siis, kui 
pesuvahend on mahutist peaaegu 
otsas.

Tcitke paak uuesti klaasipesuvedeli-
kuga.

Kontrollige 48V s{steemi (mtnel 
mudelil)

See hoiatus ptleb h{briidajami rikke 
korral.

Hoiduge autoga stitmisest, kui see 
hoiatusteade on ekraanil.

Sel juhul soovitame lasta stidukit 
kontrollida volitatud Kia edasim{{-
jal/esindajal.

Engine has overheated  (Mootor 
on {le kuumenenud)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui mootori jahutusvedeliku tem-
peratuur on {le 120 /C (248 /F). 
See tchendab, et mootor on {le-
kuumenenud ja vtib kahjustada 
saada.

* Kui stiduk on {le kuumenenud, vt 
"Mootori {lekuumenemine" lehe-
k{ljel 7-8.

OCDW049106
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Low Key Battery (Vttme patarei 
t{hi; vttmeta lukustus- ja kcivitus-
s{steemiga stidukid)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui elektroonilise vttme patarei 
on t{hjenenud, kui l{liti ENGINE 
START/STOP (mootori start/
stopp) muutub asendisse OFF 
(vcljas).

Vajutage kcivitusl{litit rooli keera-
mise ajal (elektroonilise vttmega 
autod)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vajutamisel 
ei avane roolilukk tavapcraselt.
Sel juhul keerake rooli nupu 
ENGINE START/STOP vajutamise 
ajal paremale-vasakule.

Steering wheel unlocked (elektroo-
nilise vttmega autod)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vcljal{lita-
tud asendisse l{litamisel rool ei 
lukustu.

Check Steering Wheel Lock System 
(Kontrollige rooliluku s{steemi; 
vttmeta lukustus- ja kcivituss{s-
teemiga stidukid)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vcljal{lita-
tud asendisse l{litamisel ei 
lukustu rool tavapcraselt.

Press cluch pedal to start engine 
(elektroonilise vttme ja automaat-
kcigukastiga stidukid)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) korduval 
vajutamisel ilma siduripedaali 
vajutamata, l{litub l{liti kaks 
korda asendisse "ACC".
Hoidke siduripedaali mootori kci-
vitamise ajal all.

Key not in vehicle (elektroonilise 
vttmega autod)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vajutamisel 
ei ole elektrooniline vtti stidukis.
Kandke elektroonilist vttit alati 
kaasas.

Vttit pole 
tuvastatud (elektroonilise vtt-
mega autod)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vajutamisel 
elektroonilist vttit ei tuvastata.

Shift to P or N to start engine 
(elektroonilise vttmega autod)

See teade ilmub, kui proovite kci-
vitada mootorit vclja ilma "P" vti 
"N" kcigukangiasendit sissel{lita-
mata.
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Press brake pedal to start engine 
(elektroonilise vttmega autod)

See hoiatusteade ilmub ekraanile, 
kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) korduval 
vajutamisel ilma piduripedaali 
vajutamata, l{litub l{liti kaks 
korda asendisse "ACC".
Hoidke piduripedaali mootori kci-
vitamiseks all.

Battery discharging due to external 
electrical devices (aku t{hjeneb 
tciendavate elektriseadmete ttttu) 
(mtnel mudelil)

Stiduk suudab tuvastada aku ene-
set{hjenemise {lemccrase voolu 
ttttu, mida tekitavad parkimise ajal 
volitamata elektriseadmed, nagu 
pardakaamerad.

Pange tchele, et sellised funktsioo-
nid nagu ISG on piiratud ja tekkida 
vtivad aku t{hjenemise probleemid.

Kui hoiatus kuvatakse pcras vcliste 
elektriseadmete eemaldamist, laske 
oma stiduk volitatud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Press start button again (elektroo-
nilise vttmega autod)

See hoiatusteade kuvatakse, kui 
nupu ENGINE START/STOP (moo-
tori star/stopp) s{steemi prob-

leemi ttttu ei saa seda nuppu 
kasutada.
Sel juhul proovige s{{tel{litit 
mootori kcivitamiseks uuesti 
vajutada.
Kui hoiatusteade ilmub ekraanile 
igal nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) vajutamisel, 
laske stiduk volitatud asjatundjal 
{le vaadata. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Vajutage START-nuppu vttmega 
(vttmeta lukustus- ja kcivituss{s-
teemiga stidukid)

See hoiatusteade kuvatakse, kui 
vajutate nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) hoia-
tusstnumi "Key not detected" 
(Vttit pole tuvastatud) kuvamisel.
Samal ajal vilgub ka immobilisaa-
tori mcrgutuli.

Kontrollige DAW-s{steemi (mtnel 
mudelil)

See hoiatusteade kuvatakse, kui 
juhi tchelepanu hoiatusega esi-
neb probleem. Sel juhul laske sti-
duk kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.

* Lisateabe saamiseks vt "Juhi tche-
lepanu hoiatus (DAW) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 6-117.
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Kontrollige pimeda nurga hoiatus-
s{steemi (mtnel mudelil)

See hoiatusteade kuvatakse, kui 
pimeda nurga hoiatuss{steemiga 
on probleem. Sel juhul laske sti-
duk kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.

* Lisateabe saamiseks vt "Pime-
nurga kokkuptrkehoiatus (BCW) 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 6-102.

Icy Road Warning (Libeda tee hoia-
tus) (mtnel mudelil)

See hoiatus hoiatab juhti libeda tee 
puhul.

Jcrgnevatel tingimustel vilgub hoia-
tustuli (kaasarvatud temperatuuri-
ncidik) 5 korda ja jccb seejcrel 
ptlema, samuti ktlab ka {hekordne 
hoiatussignaal.

Vclistemperatuur on umbes 4 /C.

MCRKUS
Sel juhul peate olema veelgi tchele-
panelikum ja hoiduma liigsest kiiru-
sest, jcrsust kiirendamisest, 
ckkpidurdustest vti jcrskudest puu-
retest.

Madal mootoritli

See hoiatusteade kuvatakse, kui 
mootoritli taset tuleks kontrollida.

Hoiatusteate kuvamisel kontrollige 
mootoritli taset vtimalikult kiiresti 
ja lisage vastavalt vajadusele moo-
toritli.

Kallake soovitatud tli aeglaselt tci-
teavasse. (Tli tcitekogus: ligikaudu 
0,6 l 1,0 l)

Kasutage ainult ettenchtud mooto-
ritli (vt "Soovituslikud mccrdeained 
ja nende kogused" lehek{ljel 9-13).

Jclgige, et tlitase jccks tlivardal F 
mcrgini.

OCDW049119
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MCRKUS
Peale tli lisamist ligikaudu 50 km 
stitmisel hoiatusteade kustub.
Puurake s{{de 10 sekundi jooksul 
kolm korda asendist OFF (vcljas) 
asendisse ON (sees) ja vastupidi, 
hoiatusteade kustub automaat-
selt.

ETTEVAATUST
Kui hoiatusteade kuvatakse pide-
valt pcrast mootoritli lisamist ja ligi-
kaudu 50 km stitmist, laske stiduk 
esimesel vtimalusel volitatud asja-
tundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole. Isegi kui seda 
hoiatusteadet pcrast mootori kcivi-
tamist ei kuvata, tuleb mootoritli 
perioodiliselt kontrollida ja lisada.

Hoiatus- ja mcrgutuled

Hoiatustuled

MCRKUS
Hoiatustuled
Veenduge, et pcrast mootori kcivi-
tamist on ktik hoiatustuled vclja 
l{litatud. Kui mtni tuli on endiselt 
s{ttinud, viitab see olukorrale, mis 
vajab tchelepanu.

Turvapatjade hoiatustuled 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 6 

sekundiks ja seejcrel kustub.
SRS-s{steemi rikke korral.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Turvavuu hoiatustuli 

Turvavuu hoiatustuli teavitab juhti ja 
kaasstitjat kinnitamata turvavuust.

* Lisainfot vt "Turvavuud" lehek{ljel 
3-19.
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Seisupiduri ja pidurivedeliku hoia-
tustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks
- Seisupiduri kasutamisel jccb tuli 

ptlema.
Kui seisupidur on rakendatud.
Kui pidurivedeliku anuma vedeli-
kutase on madal.
- Kui hoiatustuli jccb parkimispi-

duri vabastamisel ptlema, nci-
tab see pidurivedeliku madalat 
taset.

Kui pidurivedeliku anuma vedeliku-
tase on madal
1. Stitke ettevaatlikult esimese tur-

valise peatumiskohani ja peatage 
auto.

2. Jctke mootor seisma, kontrollige 
pidurivedeliku taset ja lisage vaja-
duse korral pidurivedelikku (lisain-
fot vt "Piduri-/sidurivedelik 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 8-27). 
Seejcrel kontrollige ktiki piduride-
taile lekete osas. Kui leiate piduri-
s{steemi lekke, hoiatustuli ei 
kustu vti pidurid ei tuuta korrali-
kult, crge autoga stitke.
Sel juhul laske stiduk viia kvalifit-
seeritud asjatundja juurde ja laske 
{le vaadata. Kia soovitab puur-

duda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Kahekordne diagonaalse ajamiha-
ruga piduris{steem
Stiduk on varustatud kahekordse 
diagonaalse kontuuriga piduris{s-
teemiga. See tchendab, et isegi kui 
{ks kaksiks{steemidest ei tuuta, 
pidurdavad kaks ratas ikkagi.
Ainult {he kahekordse s{steemi 
tuutamisel on stiduki peatamiseks 
vaja pedaali s{gavamale alla ja 
tugevemalt vajutada.
Lisaks piduris{steemi vaid osaliselt 
tuutamise ttttu stiduk ei peatu 
l{hikese maa jcrel.
Kui pidurid stidu ajal ei tuuta, vahe-
tage kcik tciendavalt mootoriga 
pidurdamiseks madalamale kcigule 
ja peatage stiduk esimesel vtimalu-
sel ohutus kohas.

HOIATUS
Seisupiduri ja pidurivedeliku hoia-
tustuli
Stiduki juhtimine sissel{litatud 
hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupi-
duri ja pidurivedeliku hoiatustuli jccb 
seisupiduri vabastamisel ptlema, 
ncitab see madalat pidurivedeliku 
taset.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.
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Blokeerumisvastase piduris{s-
teemi (ABS) hoiatustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
ABS-pidurite rikke korral (Tavaline 
piduris{steem toimib endiselt, 
kuid ilma blokeerumisvastase 
s{steemita).
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Elektroonilise pidurdusjtu regulaa-
tori (EBD) rikke hoiatustuli 

Need kaks mcrgutuld s{ttivad 
stidu ajal korraga:

Sel juhul ei pruugi ABS-pidur ja ka 
tavaline piduris{steem laitmatult 
toimida.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Elektroonilise pidurdusjtu regulaa-
tori (EBD) rikke hoiatustuli
Kui nii ABS kui seisupiduri ja piduri-
vedeliku hoiatustuled ptlevad, ei 
tuuta piduris{steem korrektselt ja 
vtite sattuda ohtlikusse olukorda.
Sel juhul stitke aeglaselt, vcltides 
jcrske pidurdusi.
Laske stiduk kvalifitseeritud asja-
tundjal esimesel vtimalusel {le vaa-
data. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

MCRKUS
Elektroonilise pidurdusjtu regulaa-
tori (EBD) rikke hoiatustuli
Kui ABS-i hoiatustuli ptleb vti nii 
ABS-i kui ka seisupiduri ja pidurive-
deliku hoiatustuled ptlevad, ei 
pruugi kiirusmtttur, odomeeter vti 
stidumtttur tuutada. Samuti vtib 
s{ttida EPS-i hoiatustuli ja roolimis-
jtud vtib suureneda vti vcheneda.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud 
asjatundjal niipea kui vtimalik {le 
vaadata.
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
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Elektrilise roolivtimendi (EPS) hoia-
tustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See mcrgutuli s{ttib korraks 

s{{tel{liti asendi vti re iimi 
ON  valimisel ja kustub mootori 
kcivitamisel 3 sekundiks.

EPS-s{steemi rikke korral.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Rikke mcrgutuli (MIL) 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See jccb kuni mootori kcivita-

miseni ptlema.
Heitgaaside s{steemi rikke kor-
ral. Sel juhul laske stiduk kvalifit-
seeritud asjatundjal {le vaadata. 
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.

MCRKUS
Rikke mcrgutuli (MIL)
Kui mootori tciustatud kaitses{s-
teem vchese mootoritli ttttu 
rakendub, piiratakse mootori vtim-
sust. Kui see kordub, s{ttib rikke 
mcrgutuli.

ETTEVAATUST
Smartstreami mootori puhul
Kui mootori tciustatud kaitses{s-
teem vchese mootoritli ttttu 
rakendub, piiratakse mootori vtim-
sust. Kui see kordub, s{ttib rikke 
mcrgutuli.

ETTEVAATUST
Bensiinimootor
Kui rikke hoiatustuli (MIL) ptleb, vtib 
katal{saator viga saada ning moo-
tori vtimsus vtib langeda.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud 
asjatundjal niipea kui vtimalik {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.
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ETTEVAATUST
Diiselmootor
Kui rikke hoiatustuli (MIL) vilgub, 
vtib k{tuses{steemis olla viga, mis 
vchendab mootori vtimsust, suu-
rendab m{ra ja halvendab heit-
gaase.
Sel juhul laske mootori juhts{s-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

Laadimiss{steemi hoiatustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See jccb kuni mootori kcivita-

miseni ptlema.
Generaatori vti elektrilise laadi-
miss{steemi rikke korral.

Generaatori vti elektrilise laadimis-
s{steemi rikke korral.
1. Stitke ettevaatlikult esimese tur-

valise peatumiskohani ja peatage 
auto.

2. Jctke mootor seisma ja kontrol-
lige, kas generaatoririhm on terve 
ja piisavalt pingul.
Kui rihm on korralikult reguleeri-
tud, vtib probleem olla elektrili-
ses laadimiss{steemis.

Sel juhul laske auto kvalifitseeri-
tud asjatundjal niipea kui vtimalik 
{le vaadata.
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.

Tlirthu hoiatustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See jccb kuni mootori kcivita-

miseni ptlema.
Teavitab liiga madalast mootori 
tlirthust.
Stitke ettevaatlikult esimese tur-
valise peatumiskohani ja peatage 
auto.
L{litage mootor vclja ja kontrol-
lige mootori tlitaset (lisateavet 
vaadake osast "Mootoritli (bensii-
nimootor)" lehek{ljel 8-28, "Moo-
toritli (diiselmootor)" lehek{ljel 8-
32. 
Kui tase on liiga madal, siis lisage 
vastavalt vajadusele mootoritli.
Kui mcrgutuli jccb pcrast tli lisa-
mist ptlema vti tli pole kcepc-
rast, siis soovitame auto 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja poole. 
Pideva hoiatustulega stitmine 
vtib pthjustada mootori rikkeid.
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MCRKUS
Kui mootoritli rthk ebapiisava 
mootoritli jms ttttu vcheneb, 
s{ttib mootori tlirthu hoiatustuli.
Smartstreami mootori puhul 
rakendatakse tciustatud mootori 
kaitses{steem, mis piirab mootori 
vtimsust. Mootori tlirthu taasta-
misel kustub mootori tlirthu 
hoiatustuli ja tciustatud mootori 
kaitses{steem l{litub vclja. 

Madala k{tusetaseme hoiatustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:
K{tusepaak on peaaegu t{hi.

Kui k{tusepaak on peaaegu t{hi:
Tankige esimesel vtimalusel.

ETTEVAATUST
Madal k{tusetase
Kui mcrgutuli ptleb vti k{tusenci-
diku ncit on allpool taset 0 , vtib 
mootor hakata tuutakte vahele 
jctma ning katal{saator vtib kah-
justuda. (mtnel mudelil)

Rehvirthu kontrolls{steemi hoia-
tustuli 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
Kui rehvirthk {hes vti mitmes 
rehvis on langenud mcrgatavalt 
allapoole ettenchtud taset 
(Madala rehvirthuga rehvide asu-
koht kuvatakse LCD-ekraanil).

* Lisainfot vt "Rehvirthu kontroll-
s{steem (TPMS) (T{{p A) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 7-9 ja "Reh-
virthu kontrolls{steem (TPMS) 
(T{{p B) (mtnel mudelil)" lehek{l-
jel 7-15.

Kui hoiatustuli jccb peale u 60 
sekundilist vilkumist ptlema vti 
p{sivalt 3 sekundiliste intervalli-
dega vilkuma:

TPMS s{steemis on rike. Sel juhul 
laske auto kvalifitseeritud asja-
tundjal niipea kui vtimalik {le vaa-
data. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

* Lisainfot vt "Rehvirthu kontroll-
s{steem (TPMS) (T{{p A) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 7-9 ja "Reh-
virthu kontrolls{steem (TPMS) 
(T{{p B) (mtnel mudelil)" lehek{l-
jel 7-15.



89

4

4

Teie stiduki omadused Hoiatus- ja mcrgutuled

HOIATUS
Ohutu peatumine

Rehvirthu kontrolls{steem ei 
suuda hoiatada vclisteguritest 
tingitud jcrsu rthulanguse eest.
Kui tunnete, et auto on ebasta-
biilne, siis vttke viivitamata jalg 
gaasipedaalilt, vajutage trnalt ja 
vchehaaval piduripedaali ning 
stitke aeglaselt ohutusse kohta.

K{tusefiltri hoiatustuli (diiselmoo-
toriga autod) 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
K{tusefiltrisse on kogunenud vesi. 
Sel juhul tuleb k{tusefilter veest 
t{hjendada.

* Lisateavet vt "K{tusefilter (diisel-
mootor)" lehek{ljel 8-44.

ETTEVAATUST
K{tusefiltri hoiatustuli

Kui k{tusefiltri hoiatustuli s{ttib, 
vtivad mootori vtimsus, stidukii-
rus ja mootori puurlemissagedus 
vcheneda.
Kui stidate ptleva hoiatustulega, 
vtivad mootoriosad (pihusti, {ld-

siin, k{tuse ktrgsurvepump) viga 
saada. Sel juhul laske auto kvali-
fitseeritud asjatundjal esimesel 
vtimalusel {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

Esikokkuptrke vcltimiss{steemi 
hoiatustuli  (mtnel mudelil)

See mcrgutuli ptleb:
Esikokkuptrke ennetuss{steemi 
rikke korral.

Sel juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

[ldine hoiatustuli 

See mcrgutuli ptleb:
Antud hoiatustuli hoiatab juhti 
jcrgnevatest olukordadest.
- Esikokkuptrke vcltimiss{s-

teemi rike (mtnel mudelil)
- Esikokkuptrke vcltimiss{s-

teemi radar on pime (mtnel 
mudelil)

- Pimenurga hoiatuss{steemi 
rike (mtnel mudelil)

- Pimenurga hoiatuss{steemi 
radar on pime (mtnel mudelil)

- Automaatsete kaugtulede 
(HBA) rike (mtnel mudelil)

- Tuli ei tuuta.
- LED-esitulede rike (mtnel 

mudelil)
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- Kohanduva kiirushoidiku rike 
(mtnel mudelil)

- Kohanduva kiirushoidiku andur 
on pime (mtnel mudelil)

- Mootoritli
- Mootoritli puudujcck

Olukorra lahendamisel {ldine hoia-
tustuli kustub.

Heitgaasis{steemi (DPF) hoiatus-
tuli (diiselmootoriga autod) 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Diisliosakeste filtri rikke korral.
Hoiatusetule ptlemisel vtib see 
l{lituda vclja:
- kiirusel {le 60 km/h vti
- stites mingi aja (25 min) 2. kci-

guga mootoripuuretega 1 500 ~ 
2 000 puuret minutis.

Kui hoiatustuli vaatamata toimin-
gule vilgub (sel juhul kuvatakse LCD-
ekraanil teade), soovitame lasta 
DPF-s{steem kvalifitseeritud asja-
tundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

ETTEVAATUST
K{tuseosakeste filtriga diiselmootor 
(kui kuulub varustusse)
Pikaajaline stitmine vilkuva mcrgu-
tulega vtib filtrit kahjustada ja 
k{tusekulu suurendada.

SCR mcrgutuli (diiselmootoriga 
autod) 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Karbamiidipaak on peaaegu t{hi.

Kui karbamiidipaak on peaaegu 
t{hi.

Lisage esimesel vtimalusel karba-
miidilahust.

* Lisateavet vt "Valikuline katal{{ti-
line taandamine (mtnel mudelil)" 
lehek{ljel 8-130.

Heitgaasis{steemi (GPF) hoiatus-
tuli (bensiinimootoriga autod) 

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Bensiiniosakeste filtri (GPF) rikke 
korral.
Hoiatusetule ptlemisel vtib see 
l{lituda vclja:
- Autoga peab stitma {le 30 

minuti kiirusel alates 80 km/h.
- Kontrollige, et jcrgnevad tingi-

mused oleksid tcidetud: ohutud 
teetingimused, vchemalt 3. 
Kcik ja mootoripuurded 1 500 - 
4 000 p/min.

Kui hoiatustuli vaatamata toimin-
gule vilgub (sel juhul kuvatakse LCD-
ekraanil teade), soovitame lasta 
GPF-s{steem kvalifitseeritud asja-
tundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.
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ETTEVAATUST
K{tuseosakeste filtriga bensiini-
mootor (kui kuulub varustusse)
Pikaajaline stitmine vilkuva mcrgu-
tulega vtib heitgaasis{steemi kah-
justada ja k{tusekulu suurendada.

LED-tulede hoiatustuli  (mtnel 
mudelil)

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate nupu ENGINE START/
STOP sisse.
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
LED-tuledes on rike.

Sel juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

See hoiatustuli vilgub:
LED-tuledega seotud osas on rike.

Sel juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Elektroonilise seisupiduri (EPB) 
hoiatustuli  (mtnel mudelil)

See hoiatustuli ptleb jcrgmistel 
juhtudel:

Kui l{litate nupu ENGINE START/
STOP sisse.
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
- EPB-s{steemis on rike.

Sel juhul laske stiduk kvalifit-
seeritud asjatundjal {le vaa-
data. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

MCRKUS
Elektroonilise seisupiduri (EPB) 
hoiatustuli
Seisupiduri (EPB) hoiatustuli vtib 
s{ttida kui elektroonilise stabiilsus-
kontrolli (ESC) mcrgutuli s{ttib nci-
tamaks, et ESC ei toimi korrektselt 
(See i tchenda EPB riket).



Teie stiduki omadused

924

Hoiatus- ja mcrgutuled

Mcrgutuled

Elektroonilise stabiilsuskontrolli 

s{steemi (ESC) mcrgutuli 

See mcrgutuli ptleb:
Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
ESC s{steemi rikke korral.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

See indikaatortuli vilgub:
niikaua, kuni elektroonilise stabiil-
suskontrolli s{steem tuutab.
* Lisateavet vt "Elektrooniline sta-
biilsuskontrolli s{steem (ESC)" 
lehek{ljel 6-60.

Elektrooniline stabiilsuskontroll OFF 
(ESC) mcrgutuli (kui kuulub varus-

tusse) 

See mcrgutuli ptleb:
Kui l{litate s{{tel{liti vti nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s{ttib umbes 3 

sekundiks ja seejcrel kustub.
Kui l{litate elektroonilise stabiil-
suskontrolli s{steemi vclja, vaju-
tades ESC OFF  l{litit.

* Lisateavet vt "Elektrooniline sta-
biilsuskontrolli s{steem (ESC)" 
lehek{ljel 6-60.

Automaatse seiskumise indikaator 
 (mtnel mudelil)

See mcrgutuli s{ttib, kui ISG-s{s-
teem (Idle Stop and Go) on mootori 
automaatselt seisanud.

Mootori automaatsel kcivitumisel 
vilgub mcrgutuli 5 sekundi.

* Lisateavet vt "ISG (Idle Stop & Go) 
s{steem (mtnel mudelil)" lehek{l-
jel 6-156.

MCRKUS
Kui mootor kcivitub automaatselt 
ISG-s{steemiga, vtivad mtned 
hoiatustuled (ABS, ESC, ESC OFF, 
EPS vti seisupiduri hoiatustuli) 
mtneks sekundiks s{ttida. Selle 
pthjuseks on madal akupinge. See ei 
tchenda, et s{steemis on ttrge.

Mcrgutuli AUTO HOLD (automaatne 
paigalhoidmine) (mtnel mudelil)

See mcrgutuli ptleb:
Valge Automaatse paigalhoidmise 
s{steemi AUTO HOLD nupuga sis-
sel{litamisel.
Roheline Stiduki peatamisel pidu-
ripedaali allavajutamisega akti-
veeritud automaatse 
paigalhoidmisega.
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Kollane Automaatse paigalhoid-
mise s{steemi rikke korral. Sel 
juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

* Lisateavet vt "Automaatne paigal-
hoidmine (mtnel mudelil)" lehek{l-
jel 6-55.

Immobilisaatori mcrgutuli (elekt-
roonilise vttmeta) 

See mcrgutuli ptleb:
See mcrgutuli s{ttib kui s{{te-
lukku viiakse immobilsaatori 
juurde kuuluv s{{tevtti ja keera-
takse mootori kcivitamiseks 
asendisse ON.
- N{{d saate kcivitada mootori.
- Peale mootori kcivitamist l{li-

tub mcrgutuli vclja.

See indikaatortuli vilgub:
Kui elektroonilise immobilisaatori-
s{steemis on tekkinud hcire.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Immobilisaatori mcrgutuli (elekt-
roonilise vttmega) 

See mcrgutuli ptleb kuni 30 sekun-
dit:

Kui nupu ENGINE START/STOP 
asendis ACC olles vti sissel{lita-
misel tuvastab stiduk elektrooni-
lise vttme stidukis tigesti.
- N{{d saate kcivitada mootori.
- Peale mootori kcivitamist l{li-

tub mcrgutuli vclja.

See mcrgutuli vilgub paar sekundit:
Elektrooniline vtti ei ole autos.
- See tchendab, et mootorit ei ole 

vtimalik kcivitada.

Tuli ptleb umbes 2 sekundit ja siis 
kustub:

Kui nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) asendis ACC 
olles vti sissel{litamisel stiduk ei 
tuvasta elektroonilist vttit stidu-
kis tigesti.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

See indikaatortuli vilgub:
Elektroonilise vttme patarei on 
t{hi.
- See tchendab, et mootorit ei ole 

vtimalik kcivitada. Samas on 
vtimalik mootorit nupuga 
ENGINE START/STOP koos 
elektroonilise vttmega kcivi-
tada. (Lisateavet vt "Mootori 
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kcivitamine" lehek{ljel 6-11, 
"Mootori kcivitamine" lehek{ljel 
6-17).

Kui elektroonilise immobilisaatori-
s{steemis on tekkinud hcire.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Suunatulede mcrgutuli 

See indikaatortuli vilgub:
Suunatulede sissel{litamisel.
Kui mtni jcrgnevatest aset leiab, 
vtib suunatules{steemis olla rike. 
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
- Mcrgutuli ei vilgu vaid ptleb.
- Mcrgutuli vilgub palju kiiremini.
- Mcrgutuli ei s{tti {ldse.

Lchitulede mcrgutuli  (mtnel 
mudelil)

See mcrgutuli ptleb
Lchituled on sissel{litatud.

Kaugtulede mcrgutuli 

See mcrgutuli ptleb:
Esituled on sissel{litatud ja kaug-
tulede asendis.
kui suunatulede kang on ttmma-
tud tulede vilgutamiseks juhi 
poole fikseerimata asendisse.

Automaatsete kaugtulede mcrgu-
tuli  (mtnel mudelil)

Hoiatustuli ptleb:
Kui kaugtuled on sisse l{litatud 
koos valgusl{litiga automaatsete 
tulede asendis.
Kui stiduk tuvastab vastassuu-
nas vti samas suunas stitva sti-
duki, l{litab kaugtulede 
automaatl{lituse s{steem kaug-
tulede asemel automaatselt sisse 
lchituled.

* Lisateavet vt "Automaatsed kaug-
tuled (HBA) (mtnel mudelil)" lehe-
k{ljel 4-129.

Valgusindikaatori mcrgutuli 

See mcrgutuli ptleb:
See mcrgutuli ptleb koos pthitu-
ledega.
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Esiudutulede mcrgutuli  (mtnel 
mudelil)

See mcrgutuli ptleb:
Kui esiudutuled on sissel{litatud.

Tagaudutulede mcrgutuli  
(mtnel mudelil)

See mcrgutuli ptleb:
Tagaudutuled on sissel{litatud.

Httgk{{nalde mcrgutuli (diisel-
mootoriga autod) 

See mcrgutuli ptleb:
Mootori eelsoojendamisel vti s{{-
tel{liti vti nupu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) sis-
sel{litamisel.
- Mootor on vtimalik kcivitada 

pcrast mcrgutule kustumist.
- Mcrgutule ptlemiskestus ole-

neb jahutusvedeliku tempera-
tuurist, thutemperatuurist ja 
aku olekust.

Kui mcrgutuli jccb ptlema vti vil-
kuma peale mootori kcivitamist vti 
stitmisel, on tegemist s{steemi rik-
kega.
Sel juhul laske stiduk kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

MCRKUS
Mootori eelsoojendus
Kui mootor ei kcivitu 10 sekundi 
jooksul pcrast eelsoojenduse ltppe-
mist, keerake s{{tel{liti vti l{liti 
ENGINE START/STOP 10 sekundiks 
lukus vti vcljal{litatud asendisse ja 
seejcrel sisse, et mootor uuesti eel-
soojendada.

Stidurajal p{simise abis{steemi 
mcrgutuli  (mtnel mudelil)

LKA mcrgutuli ptleb, kui l{litate sti-
durea hoiatuss{steemi stidurea 
turvalisuse l{litiga sisse.

LKA funktsiooni probleemi korral 
hakkab mcrgutuli kollaselt ptlema.

* Lisateavet vt "Stidurajal p{simise 
abis{steem (LKA) (mtnel mude-
lil)" lehek{ljel 6-95.
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Tahavaatekaamera (RVM)

Tahavaatekaamera (RVM) 
(mtnel mudelil)

T{{p A

T{{p B

T{{p C

Tahavaatemonitor on tciendav 
funktsioon, mis ncitab infomeelela
hutuse s{steemi ekraanil stiduki 
taga olevat ala, et aidata teid parki
misel vti stitmisel.

Parkimisabiga tahavaatemonitor 
l{litub sisse, kui mootor tuutab ja 
kcigukand on asendis "R" (tagur
damine).
Parkimise abistamiseks kuvatakse 
ekraanil tagumine vaade (parki
misabi joon kaob) kui kciguvahe
tusnupp l{litakse asendilt "R" 
(tagurdamine) asendisse "D" (sti
duasend) ja stiduki kiirus on alla 
10 km/h.

OCDW049008

OCDW049093

OCDW049428

OCDMH049079
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ETTEVAATUST
Tahavaatekaamera ei ole ohutus-
seade. See on ainult {ks abiva-
hend, mis aitab juhil mcrgata otse 
auto taga olevaid takistusi. Kaa-
mera ei kata kogu stiduki taga 
olevat ala.
Crge lootke kunagi aimult taha-
vaatemonitorile. Kuna tagurda-
mise ja parkimise ajal ei kuvata 
kaameras pimedaid nurki, peate 
alati kasutama meetodeid enda 
taha jccva piirkonna vaatamiseks, 
sealhulgas vaatama {le kummagi 
tla ja pidevalt kontrollima ktiki 
tahavaatepeegleid.
Kokkuptrke vcltimiseks vaadake 
enne stiduki mis tahes suunas lii-
gutamist alati oma stiduki {mber 
veendumaks, et seal poleks 
objekte ega takistusi.
Olge eriti ettevaatlik, kui liigute 
autoga kohas, kus auto {mber on 
palju erinevaid takistusi, eriti ktn-
divaid jalakcijaid (ja eriti lapsi).
Kui kaamera objektiiv on kaetud 
vttra ainega, ei pruugi tahavaa-
tekaamera korrektselt tuutada. 
Hoidke kaamera objektiiv alati 
puhas. 
Kuid crge kasutage puhastami-
seks keemilisi lahuseid, nagu 
tugevatoimelised ktrge leeliseli-
suse tasemega puhastusvahen-
did vti lenduvad orgaanilised 
lahustid (bensiin, atsetoon jne). 

See vtib kaamera objektiivi kah-
justada.
Talvel pikka aega peatudes vti 
siseparklasse parkides vtib pilt 
heitgaasi ttttu ajutiselt udune 
olla.
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Tagumine parkimisabis{steem 
(PDW) (mtnel mudelil)

T{{p A

T{{p B

Tagumine parkimisabis{steem abis-
tab stitjat tagurdamise ajal, andes 
mcrku, kui see tuvastab kuni 120 
cm kaugusel olevaid takistusi.

See abifunktsioon suudab tuvastada 
takistusi ainult andurite tuuraadiuse 
piires ega tuvasta takistusi kohta-
des, kuhu andureid ei ole paigalda-
tud.

HOIATUS
Kokkuptrke vcltimiseks vaadake 
enne stiduki mis tahes suunas lii-
gutamist alati oma stiduki {mber 
veendumaks, et seal poleks 
objekte ega takistusi.
Olge eriti ettevaatlik, kui liigute 
autoga kohas, kus auto {mber on 
palju erinevaid takistusi, eriti ktn-
divaid jalakcijaid (ja eriti lapsi).
Pidage meeles, et ktiki takistusi 
pole alati ekraanil ncha ning andu-
rid ei pruugi ktiki takistusi nende 
kauguse, suuruse vti materjali 
ttttu tuvastada. Ktik see vchen-
dab andurite usaldusvccrsust.

Tagumise parkimisabis{steemi 
kasutamine

S{steem hakkab tuule, kui s{{de 
on sees (asendis ON) ja autoga 
hakatakse tagurdama. Kuid kui 
stiduki kiirus {letab 5 km/h, ei 
pruugi s{steem objekte tuvas-
tada.
Kui stiduki kiirus {letab 10 km/h, 
ei hoiata s{steem objektide 
tuvastamisel.
Kui samaaegselt tuvastatakse {le 
kahe takistuse, reageerib s{s-
teem esimesena lchimale.

OCDW049005

OCDW049092
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* olemasolul

MCRKUS
Stltuvalt takistustest ja anduri 
seisundist vtib tegelik hoiatusncit 
tabelis toodust erineda. Kui mcr-
gutuli vilgub, soovitame laste sti-
dukit volitatud Kia edasim{{jal 
kontrollida.
Kui helisignaali ei ktla vti kui see 
ktlab "R" (tagurdamine) sissel{li-
tamisel vaheldumisi, vtib see vii-
data tagurdamise 
parkimisvahemaa hoiatuss{s-
teemi rikkele. Kui see juhtub, soo-
vitame lasta stiduki esimesel 
vtimalusel KIA volitatud edasi-
m{{jal kontrollida.

Tagurdamise parkimisvahemaa 
hoiatuss{steemi ebasobivad tingi-
mused

Tagumine parkimisabis{steem ei 
pruugi korrektselt toimida jcrgmis-
tel juhtudel:

Niiskus on anduril k{lmunud.
Andur on kaetud vttrollusega, 
nagu lumi vti vesi, vti anduri kate 
on blokeeritud.

Tagumine parkimisabis{steemis 
vtib esinda rike jcrgmisel juhtudel:

stidetakse konarlikel vti ebata-
sase kattega teedel, nciteks 
ktvakatteta auklikel teedel, kalla-
kutel, kruusa- vti metsateedel;
andurite tuud segab vali m{ra, 
sellised segajad vtivad olla nciteks 
autode signaalid, mootorrataste 
tugev mootorim{ra vti veoautode 
thkpidurid;
sajab tugevalt vihma vti pritsi-
takse suures koguses vett;
andurite lcheduses asuvad raa-
diosideseadmed vti mobiiltelefo-
nid;
andur on lumega kaetud;
autole on paigaldatud tehase 
varustusest erinevat lisavarus-
tust vti auto kaitseraua ktrgust 
vti andurite paigaldusasendit on 
muudetud.

Hoiatushelide t{{bid Indikaator*

Kui ese on tagumisest kait-
serauast 120 60 cm kau-
gusel:
aeglane katkendlik helisig-
naal.

Kui ese on tagumisest kait-
serauast 60 30 cm kaugu-
sel:
kiire katkendlik helisignaal.

Kui ese on tagumisest kait-
serauast kuni 30 cm kaugu-
sel:
Kostab pidev helisignaal.
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S{steemi tuuraadius vtib vche-
neda, kui:

Vclistemperatuur on vcga kuum 
vti k{lm.

Parkimisandurid ei pruugi tuvas-
tada jcrgmisi takistusi:

Teravad vti thukesed takistused, 
nagu trossid, ketid vti vcikesed 
postid.
Tuvastamatud esemed, mis on 
vciksemad kui 100 cm ja kitsamad 
kui 14 cm.
Anduri sagedust neelavad mater-
jalid nagu riided, poorsed materja-
lid vti lumi.

Tagumise parkimisabis{steemi 
ettevaatusabintud

Tagumine parkimisabis{steem ei 
pruugi olenevalt kiirusest vti 
takistuse kujust alati tuutada.
Kui kaitseraua ktrgust vti andu-
rite asendit on muudetud vti kait-
seraud vti andurid on viga saanud, 
ei pruugi tagumine parkimisabi-
s{steem toimida. Andurite tuud 
vtivad hcirida ka ktik autole hil-
jem paigaldatud lisaseadmed ja 
lisavarustus.
Andurid ei pruugi kuni 30 cm kau-
gusel olevaid takistusi tigesti vti 
{ldse tuvastada. Olge ettevaatlik!
Kui andur on jccs vti mustuse, 
lume vti veega kaetud, ei pruugi 
andur tuule hakata enne, kui see 

on pehme riidelapiga cra puhasta-
tud.
Crge kraapige, luuge ega vajutage 
andurit {hegi ktva esemega, mis 
vtiks anduri pinda kahjustada. 
Andur vtib puruneda.
Crge suunake survepesuri veejuga 
otse anduritele vti neid {mbritse-
vale alale. Survepesuri tugev vee-
juga vtib andureid kahjustada 
ning s{steem ei pruugi enam nor-
maalselt tuutada.

MCRKUS
See funktsioon tuvastab takistusi 
ainult andurite tuupiirkonnas, see 
ei pruugi tuvastada objekte piir-
kondades, kuhu andureid pole pai-
galdatud. Samuti ei pruugi andurid 
tuvastada vcikeseid vti thukesi 
objekte, nagu nciteks andurite 
vahel asuvad postid vti objektid.
Kontrollige alati tagurdades sti-
duki taha jccvat ala.
Teavitage kindlasti ktiki stiduki 
juhte, kes ei ole funktsiooniga 
tuttavad, funktsiooni vtimalus-
test ja piirangutest.
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hoiatuss{steem (PDW)

Enesediagnostika

Kui "R" (Tagurdamine) kcigu sissel{-
litamisel toimub {ks jcrgnevatest, 
vtib tegu olla tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steemi rik-
kega.

Te ei kuule hoiatusheli vti ktlab 
katkendlik helisignaal.

 (vilgub) kuvatakse. (mtnel 

mudelil)
Sel juhul laske funktsiooni kvalifit-
seeritud tuukojas kontrollida. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Teie stiduki garantii ei kata {htegi 
tnnetust, stiduki kahjustust ega 
selles viibijate vigastust, mis on seo-
tud tagumise parkimisabis{steemi 
rikkega. Olge autoroolis alati tchele-
panelik ja ettevaatlik!

Edasistitmise/tagurdamise par-
kimisvahemaa hoiatuss{steem 
(PDW) (mtnel mudelil)

Ees

Taga (t{{p A)

OCDW049006

OCDW049005
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Edasistitmise/tagurdamise parkimisvahemaa
hoiatuss{steem (PDW)

Taga (t{{p B)

Edasistitmise/tagurdamise parki-
misandurid tuvastavad kuni umbes 
100 cm kaugusel auto eest ja 120 
cm kaugusel auto taga asuvaid 
takistusi.

See abifunktsioon suudab tuvastada 
takistusi ainult andurite tuuraadiuse 
piires ega tuvasta takistusi kohta-
des, kuhu andureid ei ole paigalda-
tud.

HOIATUS
Kokkuptrke vcltimiseks vaadake 
enne stiduki mis tahes suunas lii-
gutamist alati oma stiduki {mber 
veendumaks, et seal poleks 
objekte ega takistusi.
Olge eriti ettevaatlik, kui liigute 
autoga kohas, kus auto {mber on 
palju erinevaid takistusi, eriti ktn-
divaid jalakcijaid (ja eriti lapsi).
Pidage meeles, et ktiki takistusi 
pole alati ekraanil ncha ning andu-
rid ei pruugi ktiki takistusi nende 
kauguse, suuruse vti materjali 
ttttu tuvastada. Ktik see vchen-
dab andurite usaldusvccrsust.

OCDW049092
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hoiatuss{steem (PDW)

Eesmiste/tagumiste anduritega 
parkimisabis{steem

Tuutingimus

Funktsioon l{litub sisse mootori 
tuutamise ajal parkimisabi l{liti 
vajutamisel.
Kcigukangi asendisse "R" (tagur
damine) liigutamisel l{litub edasi
stitmise/tagurdamise 
parkimisvahemaa hoiatuss{s
teemi l{liti automaatselt sisse ja 
kcivitab edasistitmise/tagurda
mise parkimisvahemaa hoiatus
s{steemi. Kui aga auto liigub 
kiiremini kui 10 km/h, ei hoiata 
funktsioon teid isegi juhul, kui on 
mtne takistuse tuvastanud. Kui 
auto stidukiirus kerkib {le 20 km/
h, l{litub funktsioon automaat
selt vclja. Funktsiooni sissel{lita
miseks vajutage parkimisabi l{litit.
Kui samaaegselt tuvastatakse {le 
kahe takistuse, reageerib s{s
teem esimesena lchimale.

OCDMH049007
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Edasistitmise/tagurdamise parkimisvahemaa
hoiatuss{steem (PDW)

Hoiatustulede ja -helide t{{bid

MCRKUS
Stltuvalt takistustest ja anduri 
seisundist vtib tegelik hoiatusncit 
tabelis toodust erineda. Kui mcr-
gutuli vilgub, soovitame lasta s{s-
teemi Kia volitatud edasim{{jal 
kontrollida.
Kui helisignaali ei ktla vti kui see 
ktlab kcigu R (tagurdamine) sis-
sel{litamisel vaheldumisi, vtib see 
viidata stitmise/tagurdamise par-
kimisabis{steemi rikkele. Kui see 
juhtub, soovitame lasta stiduki 
esimesel vtimalusel Kia volitatud 
edasim{{jal kontrollida.

Edasistitmise/tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steemi eba-
sobivad tingimused

Edasistitmise/tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steem ei 
pruugi korrektselt toimida jcrgmis-
tel juhtudel.

Niiskus on anduril k{lmunud. (Jcc 
sulamisel tuutab see korrapcra-
selt.)
Andur on kaetud vttrollusega, 
nagu lumi vti vesi, vti anduri kate 
on blokeeritud. (Vttrmaterjali 
eemaldamisel vti kui andur ei ole 
enam blokeeritud, toimib see 
tavapcraselt.)
Edasistitmise/tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steemi 
l{liti on vcljas.

Kaugus takistusest (tolli-
des)

Hoiatuse mcrgutuli
Hoiatussignaal

Ettepoole liikumisel Tagurdamine

100 60 cm Ees Kostab katkendsignaal

120 30 cm Taga Kostab katkendsignaal

60 30 cm
Ees

Sagedane katkendlik 
helisignaal

Taga
Sagedane katkendlik 

helisignaal

30 cm
Ees Kostab pidev helisignaal.

Taga Kostab pidev helisignaal.
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hoiatuss{steem (PDW)

Edasistitmise/tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steemis vtib 
esineda rike jcrgmistel juhtudel.

stidetakse konarlikel vti ebata-
sase kattega teedel, nciteks 
ktvakatteta auklikel teedel, kalla-
kutel, kruusa- vti metsateedel;
andurite tuud segab vali m{ra, 
sellised segajad vtivad olla nciteks 
autode signaalid, mootorrataste 
tugev mootorim{ra vti veoautode 
thkpidurid;
sajab tugevalt vihma vti pritsi-
takse suures koguses vett;
anduri lcheduses on juhtmevabad 
saatjad vti mobiiltelefonid;
andur on lumega kaetud;
autole on paigaldatud tehase 
varustusest erinevat lisavarus-
tust vti auto kaitseraua ktrgust 
vti andurite paigaldusasendit on 
muudetud.

S{steemi tuuraadius vtib vche-
neda, kui:

Vclistemperatuur on vcga kuum 
vti k{lm.
stidetakse konarlikel vti ebata-
sase kattega teedel, nciteks 
ktvakatteta auklikel teedel, kalla-
kutel, kruusa- vti metsateedel;
andurite tuud segab vali m{ra, 
sellised segajad vtivad olla nciteks 
autode signaalid, mootorrataste 
tugev mootorim{ra vti veoautode 
thkpidurid;
sajab tugevalt vihma vti pritsi-
takse suures koguses vett;

anduri lcheduses on juhtmevabad 
saatjad vti mobiiltelefonid;
andur on lumega kaetud;
autole on paigaldatud tehase 
varustusest erinevat lisavarus-
tust vti auto kaitseraua ktrgust 
vti andurite paigaldusasendit on 
muudetud.

Parkimisandurid ei pruugi tuvas-
tada jcrgmisi takistusi:

Teravad vti thukesed takistused, 
nagu trossid, ketid vti vcikesed 
postid.
Anduri sagedust neelavad mater-
jalid nagu riided, poorsed materja-
lid vti lumi.
Tuvastamatud esemed, mis on 
vciksemad kui 100 cm ja kitsamad 
kui 14 cm.

Ettevaatusabintud eesmiste ja 
tagumiste anduritega parkimisabi-
s{steemi kasutamisel

S{steemi hoiatussignaal ei pruugi 
kosta jcrjepidevalt  see stltub 
stidukiirusest ja tuvastatud takis-
tuste kujust.
Kui kaitseraua ktrgust vti andu-
rite asendit on muudetud, ei 
pruugi edasistitmise/tagurda-
mise parkimisvahemaa hoiatus-
s{steem toimida. Andurite tuud 
vtivad hcirida ka ktik autole hil-
jem paigaldatud lisaseadmed ja 
lisavarustus.
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Edasistitmise/tagurdamise parkimisvahemaa
hoiatuss{steem (PDW)

Andurid ei pruugi kuni 30 cm kau-
gusel olevaid takistusi tigesti vti 
{ldse tuvastada. Kasutage ette-
vaatlikult.
Kui andur on jccs vti mustuse, 
lume vti veega kaetud, ei pruugi 
andur tuule hakata enne, kui see 
on pehme riidelapiga cra puhasta-
tud.
Crge kraapige, luuge ega vajutage 
andureid. Andur vtib puruneda.
Crge suunake survepesuri veejuga 
otse anduritele vti neid {mbritse-
vale alale. Survepesuri tugev vee-
juga vtib andureid kahjustada 
ning s{steem ei pruugi enam nor-
maalselt tuutada.

MCRKUS
See funktsioon tuvastab takistusi 
ainult andurite tuupiirkonnas, see 
ei pruugi tuvastada objekte piir-
kondades, kuhu andureid pole pai-
galdatud. Samuti ei pruugi andurid 
tuvastada vcikeseid vti thukesi 
objekte, nagu nciteks andurite 
vahel asuvad postid vti objektid.
Kontrollige alati tagurdades sti-
duki taha jccvat ala.
Teavitage kindlasti ktiki stiduki 
juhte, kes ei ole funktsiooniga 
tuttavad, funktsiooni vtimalus-
test ja piirangutest.

HOIATUS
Olge tchelepanelik, kui stidate sti-
dukiga objektide lchedal, eriti jala-
kcijate ja eriti laste lchedal. Pange 
tchele, et andurid ei pruugi objekti 
vahemaa, suuruse vti materjali 
ttttu osasid objekte tuvastada, mis 
ktik vtib andurite tthusust piirata. 
Enne stiduki mis tahes suunas liigu-
tamist veenduge alati, et mitte 
midagi ei takistaks stidukit.

Enesediagnostika

Kui "R" (Tagurdamine) kcigu sissel{-
litamisel toimub {ks jcrgnevatest, 
vtib tegu olla tagurdamise parki-
misvahemaa hoiatuss{steemi rik-
kega.

Te ei kuule hoiatusheli vti ktlab 
katkendlik helisignaal.

 (vilgub) kuvatakse. (mtnel 

mudelil)

Sel juhul laske s{steemi kvalifitsee-
ritud tuukojas kontrollida. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
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HOIATUS
Teie stiduki garantii ei kata {htegi 
tnnetust, stiduki kahjustust ega 
selles viibijate vigastust, mis on seo
tud parkimisandurite rikkega. Olge 
autoroolis alati tchelepanelik ja 
ettevaatlik!

Parkimisabi (PA) (mtnel mudelil)

K{lgboksi parkimine

Tagurpidi parkimine

K{lgboksist vcljumine

OCDW059149
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Parkimisabi juhil k{lgboksi tagur-
dada, mtttes andurite abil parki-
miskoha suurust ning kontrollides 
rooli, vtimaldades autot parkida 
pool-automaatselt, ncidates sama-
aegselt LCD-ekraanil parkimisjuhi-
seid.

Lisaks abistab funktsioon parkimis-
kohalt lahkumisel (paralleelsel vclja-
stidul).

* Parkimise abis{steemi helituge-
vust saab reguleerida. Tcpsem 
teave "Kasutaja seadistuste re iim 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-74.

MCRKUS
Auto ei pruugi peatuda jalakcijate 
vti muude takistuste puhul, seega 
peab juht alati manuuverdamist 
jclgima.
Kasutage funktsiooni ainult koh-
tades, kus on parkimiseks piisa-
valt ruumi.
Funktsioon ei toimi, kui planeeri-
tava parkimiskoha ette ei ole par-
gitud autot vti tegemist on 
diagonaalse parkimiskohaga.
Pcrast stiduki s{steemi abil par-
kimist ei pruugi stiduk parkida 
tcpselt soovitud kohale. Nciteks ei 
pruugi auto ja seina vaheline kau-
gus olla see, mida soovisite.
L{litage funktsioon vclja ja par-
kige vajadusel ltplikult kcsitsi.
Parkimise abis{steemi esi- ja 
tagaanduri hoiatushelid aktivee-

ruvad parkimise abis{steemi sis-
sel{litamisega.
Peale parkimiskoha leidmist l{li-
tub parkimise abis{steem vclja, 
kui te vajutate selle l{litile.

HOIATUS
Parkimisabi on ette nchtud ainult 
manuuverdamise htlbustami-
seks. Juht peab veenduma, et 
auto {mber pole takistusi. Parki-
mise abis{steemi toimimist vti-
vad mtjutada mitmesugused 
tegurid ja keskkonnatingimused, 
seega on vastutus alati juhil.
Kui rattaseadenurgad pole tiged, 
ei pruugi funktsioon tavapcraselt 
tuutada. Sel juhul laske stidukit 
kvalifitseeritud asjatundjal kont-
rollida. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.
Kia soovitab kasutada Kia edasi-
m{{ja/teenusepartneri poolt soo-
vitatud laiusega rehve ja velgesid. 
Kui kasutate erinevaid rehve vti 
velgi, ei pruugi funktsioon korrali-
kult toimida. Kui kasutate rehve 
vti velgi, mille mttdud erinevad 
Kia volitatud teeninduse poolt 
soovitatavatest mtttudest, ei 
pruugi s{steem laitmatult toi-
mida. Kasutage alati ettenchtud 
mttdus rehve ja velgesid.
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Tuutingimus

Parem k{lg  k{lgboksi parkimine / 
vasak k{lg  k{lgboksi parkimine

Parem k{lg  tagurpidi parkimine / 
vasak k{lg  tagurpidi parkimine

Vasak k{lg  k{lgboksist vcljumine / 
parem k{lg  k{lgboksist vcljumine

Funktsioon aitab parkida autot par
gitud autode vahele vti taha. Kasu
tage funktsiooni ainult siis, kui ktik 
jcrgnevalt toodud tingimused on 
tcidetud.

Kui parkimiskoht on sirge.
Kui parkida on vaja k{lgboksi vti 
tagurpidi (risti).
Parkimiskoha ette on pargitud 
auto.
Autoga manuuverdamiseks on pii
savalt ruumi.

S{steemi toimimiseks ebasobivad 
tingimused

Crge kunagi kasutage parkimisabi 
piiratud tingimustes.

Parkimiskoht ei asetse sirgelt
Tee on kaldus
Veate koormat, mis {letab autost 
pikkust vti laiust
Parkimiskoht paikneb diagonaal
selt
Manuuverdate tugevas vihmas

OCDW059142
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[mara vti kitsa posti lcheduses 
vti posti {mbritsevate objektide, 
nagu tulekustuti jne, korral
Andur on kaitserauda tabanud 
luugi ttttu vale asendis
Maapind on konarlik
Autole on paigaldatud rehviketid 
(lumeketid) vti ajutine varuratas
Rehvirthk on ntutavast madalam 
vti ktrgem
Veate haagist
Maapind on libe vti ebatasane
Parkimiskoha ette on pargitud 
buss vti veok
EPC rakendumise mcrgutuli jccb 
ptlema.
Esi- vti tagaandurites on rike vti 
need ei tuuta korrektselt. (Tcp
sem teave "Parkimisabi (PA) 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-107.)
Parkimiskoha ees seisab mootor- 
vti jalgratas
Lcheduses on takistus nagu pr{
gikast, jalgratas jne
Kasutate ebasoovitatavate mtt
tudega rattaid
Rattaseadenurgad on valed
Auto on tugevalt {hele k{ljele 
kaldu

HOIATUS
Crge kasutage s{steemi jcrgmistes 
olukordades, sest nii vtib parkimi
sabi ootamatult kcituda ja pthjus
tada raskete tagajcrgedega 
tnnetuse.
1. Kallakul parkimine

Kallakule parkides peab juht kasu
tama gaasipedaali ja piduripedaali. 
Kui juht ei oska gaasipedaali ja 
piduripedaali kasutada, vtib sti
dukiga juhtuda tnnetus.

2. Lumes parkimine

Lumi vtib anduri tuud hcirida vti 
kui tee on parkimise ajal libe, vtib 

OCDW049009
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funktsioon vclja l{lituda. Samuti 
kui juht ei oska gaasipedaali ja 
piduripedaali kasutada, vtib 
autoga juhtuda tnnetus.

3. Kitsas kohas parkimine

Kui parkimiskoht on liiga vcike, ei 
pruugi funktsioon seda tuvastada. 
Isegi siis kui funktsioon tuutab, 
manuuverdage ettevaatlikult.

4. Diagonaalselt parkimine

Funktsioon on abiks k{lgparkimi
sel vti tagurpidi parkimisel. Diago
naalselt parkimine pole saadaval. 
Isegi kui stiduk saab parkimis
kohta siseneda, crge kasutage 
parkimise abis{steemi. Funkt

sioon proovib parkida paralleel
selt vti tagurpidi (risti).

5. Parkimine ebatasasel teel

Eba{htlasel teel parkides peab 
juht kasutama pedaale (sidur, 
gaasipedaal vti pidur). Vastasel 
juhul vtib funktsioon stiduki libi
semisel vclja l{litada ja vtib juh
tuda tnnetus.

6. Parkimine veoki taha

Teie autost ktrgema stiduki taha 
parkimisel vtib juhtuda tnnetus. 
(nt buss, veoauto jne).
Crge jccge lootma ainu{ksi parki
misabile.

OCDW049011
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7. Takistus parkimiskohal

Parkimiskohta otsides vtib takis
tus (nt post) funktsiooni hcirida. 
Kuigi parkimiskoht on olemas, ei 
pruugi funktsioon parkimiskohta 
tuvastada.

8. Seina ccres olevalt parkimisko
halt vclja stitmine

Kitsalt seina ccres olevalt parki
miskohalt lahkumisel ei pruugi 
funktsioon korralikult toimida. 
Joonisel ncidatuga sarnaselt par
kimiskohalt lahkumisel peab juht 
takistusi jclgima.

Kuidas funktsioon toimib (parki
misre iim)?
1. L{litage parkimisabi sisse

Kcigukang peab olema asendis D 
(stitmine).

2. Valige parkimisre iim
Kui parkimisre iim on valutud 
kcigukandi N (Neutral) asendis 
peale mootori kcivitamist, vali
takse vcljumisre iim automaat
selt ja valitakse parkimisre iim.

3. (Valikuline) Otsige parkimiskoht 
(stitke aeglaselt edasi).

4. (Valikuline) Otsing ltpetatud 
(anduri automaatne otsing).

5. Automaatsel roolimisel
1)Liigutage kcigukangi vastavalt 

LCD-ekraanil kuvatavatele 
juhistele.

2)Stitke aeglaselt, reguleerides 
kiirust piduripedaaliga.

6. Ltpetage parkimine.
7. Korrigeerige vajaduse korral auto 

asendit.

Kui funktsioon on enne parkimise 
abis{steemi sissel{litamist parki
miskoha tuvastanud, vtite jctkata 4. 
punktist (Otsing ltpetatud).

MCRKUS
Kontrollige enne funktsiooni akti
veerimist, kas tingimused on sel
leks sobivad.
Ohutuse mtttes kasutage alati 
piduripedaali, va stitmisel.

OCDW049014
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1. L{litage parkimisabi sisse

Vajutage parkimisabi l{litile, l{litil 
s{ttib mcrgutuli.
Parkimise abis{steem l{litub sisse 
(l{litil ptleb mcrgutuli).
Takistuse tuvastamisel kostub 
hoiatussignaal.
S{steemi vcljal{litamiseks vaju
tage parkimise abis{steemi nuppu 

 uuesti ja hoidke seda all kauem 

kui 1,5 sekundit.
Parkimisabi l{litub s{{te vcljal{li
tamisel vclja ega l{litu jcrgmisel 
s{{te sissel{litamisel sisse.

2. Valige parkimisre iim
Valige k{lg- parkimise re iim par
kimisabi nupule vajutades, kui kci
gukang on D (Drive) asendis.
Kui funktsioon on enne parkimi
sabis{steemi sissel{litamist par
kimiskoha tuvastanud, kuvatakse 
Parking search  (Parkimiskoha 
otsimine) vti Space found  (Koht 
leitud).

S{steemi sissel{litamisel vali
takse automaatselt paremal asuv 
parkimiskoht.
Parkimisabi nupule vajutamisel 
muutub re iim k{lgboksi parki
mise re iimilt (parem → vasak) 
tagurpidi parkimise re iimile 
(parem → vasak). (vasakpoolne 
rool)
Parkimisabi nupule vajutamisel 
muutub re iim k{lgboksi parki
mise re iimilt (vasak → parem) 
tagurpidi parkimise re iimile 
(vasak → parem). (parempoolne 
rool)
Nupu uuestivajutamisel l{lita
takse funktsioon vclja.

3. Parkimiskoha otsimine (valiku
line)

Parem k{lg - K{lgboksi parkimine

OCDMH049015
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Vasak k{lg - K{lgboksi parkimine

Parem k{lg  tagurpidi parkimine

Vasak k{lg  tagurpidi parkimine

Stitke aeglaselt edasi, hoides par-
gitud stidukitega ligikaudu 50

150 cm vahemaad. K{lgandurid 
otsivad parkimiskohta.
Kui stidate kiiremini kui 20 km/h, 
ilmub ekraanile teade, mis tule-
tab meelde, et peate kiirust 
vchendama.
Kiirusel {le 30 km/h l{litub parki-
mise abis{steem vclja.

MCRKUS
Tiheda liiklusega kohas l{litage 
sisse ohutuled.
Kitsas parklas stitke aeglaselt 
parkimiskohale lchemale.
SPAS tuvastab parkimiskoha 
ainult siis, kui sinna tagurdami-
seks on piisavalt ruumi.

MCRKUS
Parkimiskohta otsides ei pruugi 
s{steem parkimiskohta leida, kui 
{htegi stidukit ei ole pargitud, 
parkimiskoht on saadaval pcrast 
muudastitmist vti parkimiskoht 
on saadaval enne muudastitmist.
Funktsioon ei pruugi korralikult 
tuutada jcrgmistes tingimustes.
1. Andurid on jccs.
2. Andurid on mccrdunud.
3. Kui manuuverdate tugevas 

lumesajus vti vihmas.
4. Kui parkimiskoha lchedal on 

post vti muu objekt

OCDW059043
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MCRKUS
Stitke aeglaselt edasi, hoides pargi
tud stidukitega ligikaudu 50 150 cm 
vahemaad. Kui see ei jcc vahemikku, 
ei ole s{steem vtimeline parkimis
kohta leidma.

ETTEVAATUST
Kui SPAS on parkimiskoha tuvasta
nud, siis uurige enne funktsiooni 
kasutamise jctkamist {mbrust.
Juht peab alati funktsiooni kasuta
misel tnnetuste vcltimiseks k{lg
peegli abil vahemaad ja takistusi 
kontrollima.

4. Parkimiskoha tuvastamine (vali
kuline)

Parem k{lg - K{lgboksi parkimine

Vasak k{lg - K{lgboksi parkimine

Parem k{lg  tagurpidi parkimine

OCDW059151
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Vasak k{lg  tagurpidi parkimine

Parkimiskoha leidmisel ilmub t{hi 
kast, nagu {lemisel joonisel ncida-
tud. Stitke aeglaselt edasi, seejcrel 
kuvatakse teade "Shift to R" (l{li-
tage sisse tagasikcik).

5. Otsing ltpetatud

Parem k{lg - K{lgboksi parkimine

Vasak k{lg - K{lgboksi parkimine

Parem k{lg  tagurpidi parkimine

Vasak k{lg  tagurpidi parkimine

Kui parkimiskohta otsides edasi sti-
date, ilmub ekraanile {lal ncidatud 
teade ja kostab helisignaal, kui otsi-

OCDW059049

OCDW059050

OCD058051

OCD058052

OCD058053



117

4

4

Teie stiduki omadused Parkimisabi (PA)

mine on ltpetatud. Peatage stiduk 
ja viige kcik asendisse R (tagurda-
mine).

ETTEVAATUST
Liikuge alati aeglaselt, reguleeri-
des kiirust piduripedaaliga.
Kui parkimiskoht on liiga vcike, 
vtib parkimise abis{steem auto-
maatsel roolimisel vclja l{lituda. 
Crge p{{dke manuuverdada liiga 
vcikesele parkimiskohale.

6. Automaatsel roolimisel

Kui tagasikcik (R) on sisse l{lita-
tud, ilmub ekraanile joonisel nci-
datud teade. Rool liigub 
automaatselt.
Kui hoiate roolist automaatse 
manuuverdamise ajal tugevasti 
kinni, l{litub parkimise abis{s-
teem vclja.
Parkimise abis{steem l{litub vclja, 
kui stiduki kiirus {letab 7 km/h.

HOIATUS
Crge pange automaatse roolimise 
ajal kctt lcbi rooliratta.

ETTEVAATUST
Liikuge alati aeglaselt, reguleeri-
des kiirust piduripedaaliga.
Kontrollige enne stitma hakka-
mist alati auto {mbrust.
Kui auto ei liigu hoolimata sellest, 
et piduripedaal ei ole alla vajuta-
tud, kontrollige enne gaasipedaali 
vajutamist auto {mbrust. Veen-
duge, et kiirus ei {letaks 7 km/h.
Crge paigaldage roolile {htegi 
katet. See vtib pthjustada funkt-
siooni t{histamise.

MCRKUS
Ekraanile ilmuvate juhiste eirami-
sel vtib parkimine ebatnnestuda.
Samas kui kostub parkimise abi-
s{steemi helisignaal (objekt on 30 
cm kaugusel  pidev helisignaal), 
siis eemalduge pcrast {mbruse 
kontrollimist aeglaselt takistu-
sest.
Kui kostab pidev helisignaal (auto 
on takistusest kuni 30 cm kaugu-
sel), uurige enne manuuverdamise 
jctkamist kindlasti auto {mbrust. 
Kui auto satub siiski takistusele 
liiga lchedale, hoiatust ei ktla.

OCD058063
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Teiste autodega kokkuptrgete 
vcltimiseks crge kiirendage liiga 
kiiresti.

Funktsiooni vcljal{litamine manuu-
verdamisel

Vajutage parkimisabi l{litile ja 
hoidke seda, kuni funktsioon vclja 
l{litub.
S{steemi vcljal{litamiseks vaju-
tage parkimise abis{steemi nuppu 
uuesti ja hoidke seda all kauem kui 
1,5 sekundit.
Kui parkimise abis{steem juhib 
rooli, vajutage parkimisabi nuppu.

Manuaalkcigukast

Automaatkcigukast

Kcigukangi liigutamine automaat-
sel roolimisel
Kui ekraanile ilmub joonisel ncidatud 
teade ja kostub helisignaal, siis liigu-
tage kcigukangi vastavalt ekraanil 
olevatele juhistele ja reguleerige kii-
rust piduripedaaliga.

ETTEVAATUST
Enne kui vttate jala piduripedaalilt, 
uurige kindlasti auto {mbrust.

OCD058054
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HOIATUS
Manuuverdage alati ettevaatlikult, 
et mitte stita otsa teistele stiduki-
tele vti jalakcijatele.

7. Parkimise abistamine on ltpeta-
tud

Viige parkimine ltpule jcrgides LCD-
ekraanile kuvatavaid juhiseid. Vaja-
dusel roolige kcsitsi ja viie stiduki 
parkimine ltpule.

MCRKUS
Juht peab manuuverdamisel piduri-
pedaali kasutama.

Tciendavad juhised (teated)

Parkimisabi tuutamise ajal vtivad 
ekraanile ilmuda lisateated.

Teated ilmuvad vastavalt olukor-
rale. Jcrgige parkimisabi tuutamise 
ajal teadetes sisalduvaid juhiseid.

OCD058055
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MCRKUS
Jcrgmistel juhtudel l{litub parki-
mise abis{steem vclja. Parkige 
stiduk kcsitsi.
- ABS-i rakendumisel.
- TCS-i/ESC-i vcljal{litamisel.
Kui stidate parkimiskohta otsides 
kiiremini kui 20km/h, ilmub ekraa-
nile kiiruse vchendamist meelde 
tulevat teade Reduce speed .
Jcrgmistes tingimustes funkt-
sioon ei aktiveeru.
- TCS-i/ESC-i vcljal{litamisel.

Funktsiooni ttrge

T{{p A

T{{p B

Kui funktsiooni kcivitamisel esineb 
sellega probleem, kuvatakse {lal-
olev teade. Lisaks sellele SPAS l{li-
til mcrgutuli ja antakse 
helisignaal.
Kui probleem on ainult parkimisabi 
s{steemis, hakkab funktsioon 
tuule.
Kui mcrkate mtnda probleemi, 
laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

Kuidas funktsioon toimib (vcljumis-
re iim)?

Vcljumisre iim tuutab jcrgmistel 
tingimustel:
1. L{litage parkimisabi sisse

Kcigukang peab olema P (Park) 
asendis.

2. Select Exit Mode
Kui parkimisre iim on valutud 
kcigukandi N (Neutral) asendis 
peale mootori kcivitamist, vali-
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takse vcljumisre iim automaat
selt ja valitakse parkimisre iim.

3. Check surroundings
4. Automaatsel roolimisel

1. Liigutage kcigukangi vastavalt 
LCD-ekraanil kuvatavatele 
juhistele.

2. Stitke aeglaselt, reguleerides 
kiirust piduripedaaliga.

5. Vcljumine on ltppenud
Korrigeerige vajaduse korral auto 
asendit.

MCRKUS
Kontrollige enne s{steemi akti
veerimist, kas tingimused on sel
leks sobivad.
Ohutuse mtttes kasutage alati 
piduripedaali, va stitmisel.

1. L{litage parkimisabi sisse

Vajutage parkimisabi l{litile, l{litil 
s{ttib mcrgutuli.
Parkimise abis{steem l{litub sisse 
(l{litil ptleb mcrgutuli).

Takistuse tuvastamisel kostub 
hoiatussignaal.
S{steemi vcljal{litamiseks vaju
tage parkimise abis{steemi nuppu 
uuesti ja hoidke seda all kauem kui 
1,5 sekundit.
Parkimisabi l{litub s{{te vcljal{li
tamisel vclja ega l{litu jcrgmisel 
s{{te sissel{litamisel sisse.

2. Select Exit Mode

Vasak k{lg  k{lgboksist vcljumine

Parem k{lg  k{lgboksist vcljumine

Valige l{litiga parkimisre iim, kui 
kcigukang on P (Park) asendis ja 
piduripedaal allavajutatud.

OCDMH049015
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S{steemi sissel{litamisel vali-
takse automaatselt vasakul asuv 
parkimiskoht.
Paremal asuva parkimiskoha vali-
miseks vajutage parkimiss{s-
teemi l{litit veel kord.
Nupu uuestivajutamisel l{lita-
takse funktsioon vclja.

3. Check surroundings

Vasak k{lg  k{lgboksist vcljumine

Parem k{lg  k{lgboksist vcljumine

Parkimisabi kontrollib parkimisko-
halt vcljumiseks auto esi- ja taga-
osa.

MCRKUS
Kui ees vti taga asuv auto on 
{mbruse kontrollimisel teie autole 
liiga lchedal, ei pruugi funktsioon 
laitmatult toimida.
Funktsioon ei pruugi korralikult 
tuutada jcrgmistes tingimustes.
1. Andurid on jccs.
2. Andurid on mccrdunud.
3. Kui manuuverdate tugevas 

lumesajus vti vihmas.
4. Kui parkimiskoha lchedal on 

post vti muu objekt.
Kui parkimiskohal tuvastatakse 
takistus, mis vtib pthjustada 
tnnetuse, vtib funktsioon vclja 
l{lituda.
Kui koht on vcljastitmiseks liiga 
vcike, vtib funktsioon vcljal{li-
tuda.

ETTEVAATUST
Kui parkimiskoha otsimine on ltp-
penud, siis uurige enne funkt-
siooni kasutamise jctkamist 
{mbrust.
Vcljumisre iim vtib ootamatult 
sissel{lituda, kui kcigukang on 
parkimisabi l{liti vajutamisel P 
(Park) vti N (Neutral) asendis.
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4. Automaatsel roolimisel

[laltoodud teade kuvatakse, kui 
kcigukang on asendis D (stitmine) 
vti R (tagurdamine), vastavalt 
objekti kaugusele esi- vti tagaan-
durist.

Rool liigub automaatselt.
Kui hoiate roolist automaatse 
manuuverdamise ajal tugevasti 
kinni, l{litub parkimise abis{s-
teem vclja.
Funktsioon l{litatakse vclja, kui 
stiduki kiirus {letab 7 km/h.

HOIATUS
Crge pange automaatse roolimise 
ajal kctt lcbi rooliratta.

Funktsiooni vcljal{litamine vcljumi-
sel

Vajutage parkimisabi nuppu.
Kui parkimise abis{steem juhib 
rooli, vajutage parkimisabi nuppu.

ETTEVAATUST
Liikuge alati aeglaselt, reguleerides 
kiirust piduripedaaliga.

5. Vcljumine on ltppenud

OCD058061
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Parkimisplatsilt vcljastitmise abis-
tamise ltpetamisel kuvatakse {lal-
toodud teade.

Keerake rooli selles suunas kuhu 
stidate ja roolige parkimiskohalt 
lahkumisel kcsitsi.

ETTEVAATUST
Parkimiskohalt lahkudes keerake 
rool vtimalikult kaugele vclja stit-
mise suunas ja seejcrel stitke sti-
dukiga aeglaselt, vajutades 
gaasipedaali.
Kui kostab pidev helisignaal (auto 
on takistusest kuni 30 cm kaugu-
sel), uurige enne manuuverdamise 
jctkamist kindlasti auto {mbrust.
Kui auto satub siiski takistusele 
liiga lchedale, hoiatust ei ktla.
Kui stiduk on pargitud vcikesele 
parkimiskohale seina ccrde, l{lita-
takse funktsioon ohutuse mtttes 
vclja.

Tciendavad juhised (teated)

Parkimisabi tuutamise ajal vtivad 
ekraanile ilmuda lisateated.

Teated ilmuvad vastavalt olukor-
rale. Jcrgige parkimisabi tuutamise 
ajal teadetes sisalduvaid juhiseid.

MCRKUS
Jcrgmistel juhtudel l{litub parki-
mise abis{steem vclja. Parkige 
stiduk kcsitsi.
- ABS-i rakendumisel.
- TCS-i/ESC-i vcljal{litamisel.
Jcrgmistes tingimustes funkt-
sioon ei aktiveeru

OCD058065
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- TCS-i/ESC-i vcljal{litamisel.

Funktsiooni ttrge

T{{p A

T{{p B

Kui funktsiooni kcivitamisel esineb 
sellega probleem, kuvatakse {lal-
olev teade.
Lisaks sellele SPAS l{litil mcrgutuli 
ja antakse helisignaal.
Kui probleem on ainult parkimisabi 
s{steemis, hakkab parkimisabi 
toimima.

Kui mcrkate mtnda probleemi, laske 
s{steem kvalifitseeritud asjatundjal 

{le vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

ETTEVAATUST
Funktsioon ei pruugi korrektselt 
tuutada, andes valesid stnumeid, 
kui teiste autode andurid vti m{ra 
segab andureid vti tee segab sig-
naalide vastuvttmist.
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Aku sccstmisfunktsioon
Selle funktsiooni {lesandeks on 
vcltida aku t{hjenemist. S{steem 
l{litab parkimistuled automaat-
selt vclja, kui juht eemaldab s{{-
tevttme (elektroonilise vttme 
puhul mootori vcljal{litamisel) ja 
avab juhiukse.
Selle funktsiooniga l{litatakse 
parkimistuled automaatselt vclja, 
kui juht pargib uusel tee ccrde.
Et parktuled jccksid pcrast s{{te-
vttme eemaldamist vti vttmeta 
lukustus- ja kcivituss{steemiga 
auto mootori seiskamist ptlema, 
tehke jcrgmist:
1. Avage juhipoolne uks.
2. L{litage parkimistuled rooli-

sambal oleva tulede l{litiga vclja 
ja uuesti sisse.

Mugavusvalgustus (mtnel mudelil)

Mootori vcljal{litamisel jccvad pthi-
tuled ja/vti tagatuled umbes 5 
minutiks ptlema Samas kui juhiuks 
avatakse ja suletakse, l{lituvad esi-
tuled 15 sekundi muududes vclja.

Sel viisil ptlema jccnud tulede kus-
tutamiseks vajutage kaks korda 
kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu vti 
puurake tulede l{liti vcljal{litatud 
asendisse.

ETTEVAATUST
Kui juht vcljub stidukist lcbi muu 
ukse (v.a juhiuks), aku sccstmise 
funktsioon ei tuuta ja autost vclju-
mise mugavusvalgustuse funktsioon 
ei l{litu automaatselt vclja. Seettttu 
pthjustab aku t{hjenemist. Sellisel 
juhul l{litage tuli enne stidukist vcl-
jumist kindlasti vclja.

Mugavusvalgustuse funktsioon 
autosse sisenemisel (mtnel mude-
lil)

Kui esitulede l{liti on sisse l{litatud 
vti automaatses asendis ja ktik 
uksed (ja tagaluuk) on suletud ja 
lukustatud, saatjal (vti elektrilisel 
vttmel) ukse avamisnupu vajutami-
sel l{lituvad esituled umbes 15 
sekundiks sisse.

Kui esitulede l{liti on automaatses 
asendis, saab funktsiooni kasutada 
ainult uusel.

Sel ajal ukse avamisnupu uuesti 
vajutamisel vti saatjal (vti elektroo-
nilisel vttmel) ukse lukustusnupu 
vajutamisel l{lituvad esituled kohe 
vclja.
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MCRKUS
Liikluskorralduse muutus (Euroopa 
mudelid)
Lchitulede valgus jaotub as{m
meetriliselt. Kui autoga stidetakse 
parempoolse liiklusega riigist vasak
poolse liiklusega riiki vti vastupidi, 
pthjustab selline as{mmeetriline 
valgusjaotus vastutulijate pimesta
mist. Pimestamise vcltimiseks nce
vad Euroopa Majanduskomisjoni 
(ECE) eeskirjad ette mitmete eri 
tehniliste lahenduste kasutamist (nt 
automaatne valgusre iimi {mberl{
litus, tuledele kleebitavad katted, 
valguse suunamine alla jne). Tcnu 
oma erilisele ehitusele sellised auto 
esituled vastutulijaid ei pimesta. 
Seega peate vastassuunalise liiklu
sega riigis muutma esitulede sea
distust.

Tulede seadistus

Tulede l{litil on esitulede ja parki
mistulede asend.

Tulede reguleerimiseks puurake 
juhtkangi otsas olevat nuppu {hte 
jcrgmistest asenditest:
1. Vcljal{litatud asend
2. Tulede automaatl{lituse asend
3. Parkimistulede asend
4. Esitulede asend

Parkimistulede asend ( )

Kui tulede l{liti on parktulede asen
dis, ptlevad park-, taga- ja numbri
tuled ning ncidikuploki valgustus.

Esitulede asend ( )

OCDW049438
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Kui tulede l{liti on pthitulede asen
dis (3. asendis), ptlevad , pthi-, 
park-, taga- ja numbrituled ning 
ncidikuploki valgustus.

MCRKUS
S{{tel{liti peab esitulede kasutami
seks olema sisse l{litatud.

Tulede automaatl{lituse asend

Kui tulede l{liti on automaatsete 
tulede asendis, l{lituvad tagatuled ja 
esituled automaatselt sisse vti vclja 
stltuvalt vclisvalguse tugevusest.

Samas LED-t{{pi tagatuled jccvad 
vclistest valgustingimustest olene
mata siiski alati ptlema.

ETTEVAATUST
Crge kunagi asetage midagi ncidi
kupaneelil olevale andurile (1), see 
tagab parema automaattulede 
s{steemi juhtimise.
Crge puhastage andurit aknape
suvahendiga, puhastusvahend 
vtib jctta kerge kile, mis vtib 
anduri tuud hcirida.
Kui teie stiduki esiklaas on tooni
tud vti muud t{{pi metallkatteki
higa, ei pruugi automaatne tulede 
s{steem korralikult tuutada.

Kaugtulede kasutamine

Kaugtule sissel{litamiseks tehke 
jcrgmist.

L{kake hoob endast eemale.
Lchitulede jaoks ttmmake see 
tagasi.
Kui kaugtuled on sisse l{litatud, 
kaugtulede ncidik s{ttib. Aku t{h
jenemise vcltimiseks crge jctke 
tulesid mootori tuutamise ajal 
pikaks ajaks sissel{litatuks.
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HOIATUS
Crge kasutage kaugtulesid teiste 
stidukite lcheduses. Kaugtulede 
kasutamine vtib teise juhi ncgemist 
takistada.

Esitulede vilgutamiseks tehke jcrg
mist.

Ttmmake hooba enda poole. 
Vabastamisel naaseb see tavapc
rasesse (lchitule) asendisse.

Esitulede l{liti ei pea vilgutamise 
funktsiooni kasutamiseks sees 
olema.

Automaatsed kaugtuled (HBA) 
(mtnel mudelil)

Automaatsed kaugtuled on funkt
sioon, mis muudab l{litab auto
maatselt vastavalt teiste autode 
tulede eredusele ja teetingimustele 
tulesid lchi- ja kaugtulede vahel 
{mber.

Tuutingimus
1. L{litage tulede l{liti asendisse 

AUTO.
2. L{litage kaugtuled sisse, l{kates 

l{liti endast eemale.
S{ttib automaatsete kaugtulede 

( ) indikaatortuli.

3. Kaugtulede automaatl{lituse s{s
teem l{litub sisse, kui auto stidab 
kiirusega {le 45 km/h.

Kui suunatulede l{liti on l{katud 
automaatsete kaugtulede 
asendist vclja, l{lituvad auto
maatsed kaugtuled vclja ja 
kaugtuled on p{sivalt sissel{li
tatud. Automaatsete kaugtu

lede ( ) mcrgutuli kustub.

Ttmmates suunatulede l{litit 
enda poole automaatsete 
kaugtulede tuutamisel l{lituvad 
automaatsed kaugtuled vclja.

4. Kui tulede l{liti on esitulede asen
dis, l{lituvad automaatsed kaug
tuled vclja ja lchituled on p{sivalt 
sissel{litatud.
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Kaugtuled l{lituvad lchituledele 
jcrgmistes tingimustes.

Automaatsed kaugtuled l{lita-
takse vclja.
Tulede l{liti ei ole asendis AUTO.
Tuvastatakse eesstitva auto esi-
tuled.
Tuvastatakse eesstitva auto 
tagatuled.
Valges stites ei ole kaugtuled 
vajalikud.
Tuvastatakse tcnavavalgustus vti 
muu valgustus.
Auto kiirus on alla 35 km/h.
Tuvastatakse jalgratta vti moo-
torratta esi- vti tagatuled.

ETTEVAATUST
Funktsioon ei pruugi korralikult tuu-
tada jcrgmistes tingimustes.

Vastutuleva vti eesstitva auto 
tulesid ei tuvastata lambi rikke, 
varjatuse jne ttttu.
Vastutuleva vti eesstitva auto 
tuled on kaetud mustuse, lume 
vti veega.
Vastutuleva vti eesstitva auto 
tulesid ei tuvastata heitgaaside, 
suitsu, udu, lume jne ttttu.
Kui esiklaas on kaetud vttrollu-
sega, nagu jcc, tolm, udu vti on 
kahjustatud.
Eesstitva auto tuledega sarnase 
kujuga valgustuse korral.
Udu, tugeva vihmasaju vti lume 
ttttu on nchtavus halb.

Esituli ei ole parandatud vti asen-
datud volitatud edasim{{ja juu-
res.
Esitulede suund ei ole tigesti 
reguleeritud.
Stites kitsal kurvilisel teel vti eba-
{htlasel teel.
Allamcge vti {lesmcge stites.
Eesstitev auto on kurvis vti rist-
mikul osaliselt nchtav.
Valgusfoori, peegeldava mcrgi, 
vilkuva mcrgi vti peegli olemas-
olul.
Halbade teeoludega, nciteks mcrg 
vti lumega kaetud.
Ees oleva stiduki esituled on vcl-
jas, kuid udutuled on sisse l{lita-
tud.
Kurvi tagant ilmub stiduk.
Stiduk on t{hja rehvi vti pukseeri-
mise ttttu kaldus.
Stidurea hoidmise abis{steemi 
(LKA) hoiatustuli ptleb.

HOIATUS
Crge paigaldage esiklaasile lisa-
seadmeid, kleebiseid ega toonige 
klaasi.
Laske esiklaas vahetada vclja voli-
tatud edasim{{ja poolt.
Cra eemaldage ega luuge auto-
maatsete kaugtulede s{steemi 
osi.
Olge ettevaatlik, et vesi ei satuks 
automaatsete kaugtulede sead-
messe.
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Crge paigaldage armatuurlauale 
valgust peegeldavaid esemeid, 
nagu peeglid, valge paber jne. Pci
kese peegeldamine vtib s{stee
mis ttrke tekitada.
Mtnikord ei pruugi automaatsete 
kaugtulede abis{steem korrali
kult tuutada, kontrollige alati ohu
tuse tagamiseks teetingimusi. Kui 
s{steem ei tuuta korralikult, 
vahetage kaugtulede ja lchitulede 
vahel kcsitsi.

Suunatuled ja reavahetuse mcrgu
anded

Suunatulede toimimiseks peab 
s{{de olema sisse l{litatud. Suuna
tulede sissel{litamiseks liigutage 
hooba {les vti alla (A).

Armatuurlaual olevad rohelised noo
led ncitavad, milline suunatuli tuu
tab. Puuramise ltppedes l{lituvad 
need ise vclja.

Kui mcrgutuli jctkab pcrast puura
mist vilkumist, l{litage hoob kcsitsi 
vcljal{litatud asendisse.

Stiduraja vahetamisest mcrku and
miseks liigutage veidi suunatule 
hooba ja hoidke seda asendis (B). 
Vabastamisel naaseb hoob vcljal{li
tatud asendisse.

Kui mcrgutuli jccb ptlema ja ei vilgu, 
vti kui see vilgub ebatavaliselt, vtib 
{ks suunatulelaternatest olla lcbi 
ptlenud ja see on vaja vclja vahe
tada.

[he puudutusega stiduraja vaheta
mise funktsioon

[he puudutusega kcivitatav suuna
tulede vilkumisfunktsiooni kasuta
miseks liigutage suunatulede hooba 
veidi ja laske siis lahti. Suunatuled 
vilguvad kolm, viis vti seitse korda.

Saate {he puudutusega stiduraja 
vahetamise funktsiooni sisse/vclja 
l{litada vti valida vilkumiskordade 
arvu (kolm, viis vti seitse) kasutaja
seadete re iimis LCD-ekraanil. Lisa
teavet vt "Kasutaja seadistuste 
re iim (mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-
74.

MCRKUS
Kui mcrgutuli vilgub ebatavaliselt 
kiiresti vti aeglaselt, vtib pirn olla 
lcbi ptlenud vti elektril{litus on halb.
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Esiudutuli (mtnel mudelil)

Udutulesid kasutatakse paremaks 
nchtavuseks, kui nchtavus on udu, 
vihma vti lume jne ttttu halb. Udu
tuled l{lituvad sisse, kui udutulede 
l{liti (1) on sisse l{litatud pcrast 
parkimistulede sissel{litamist.

Udutulede vcljal{litamiseks tehke 
jcrgmist.

Keerake udutulede l{liti (1) sis
sel{litatud asendisse.

ETTEVAATUST
Tuutamisel tarbivad udutuled suur
tes kogustes stiduki elektriener
giat. Kasutage udutulesid ainult siis, 
kui nchtavus on halb.

Tagumised udutuled (mtnel mude
lil)

Tagumiste udutulede sissel{litami
seks puurake tagumiste udutulede 
l{liti (1) sissel{litatud asendisse, kui 
esituled on sees.

Tagumised udutuled l{lituvad 
samuti sisse, kui tagumiste udutu
lede l{liti l{litatakse sisse pcrast 
esiudutulede l{liti sissel{litamist (kui 
kuulub varustusse) ja esitulede l{liti 
on parkimistulede asendis.

Tagumiste udutulede vcljal{litami
seks tehke jcrgmist.

Puurake tagumiste udutulede 
l{liti uuesti sissel{litatud asen
disse.
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Pcevatuled (mtnel mudelil)

Pcevatuled vtivad muuta teie sti
duki esiosa ncgemise teistele lihtsa
maks. Pcevatuled vtivad olla 
kasulikud paljudes erinevates stidu
tingimustes ja see on eriti kasulik 
pcrast koitu ning enne pcikeseloo
jangut.

Pcevatulede s{steem l{litub auto
maatselt vclja jcrgmistes tingimus
tes.
1. Esituled on l{litatud sisse.
2.Mootor ei tuuta.
3. Esiudutuled ptlevad.
4. Seisupiduri rakendamine.

Esitulede ktrguse regulaator

Esitulede valgusvihu ktrguse muut
miseks kaasstitjate arvu ja pagasi 
raskuse alusel keerake esitulede 
ktrguse regulaatorit.

Mida suuremale numbrile regulaator 
keeratakse, seda madalamale suu
natakse esitulede valgusvihk. Hoidke 
esitulede valgusvihk alati tigel tase

mel vti esituled vtivad teisi liiklejaid 
pimestada.

Allpool on loetletud ncited l{liti tige
test seadistustest. Allpool loetletust 
erineva pagasi raskuse korral regu
leerige l{liti asendit vastavalt, et 
valgusvihk oleks ktige lchem loen
dis toodud seisundile.

OCDW049016

Laadimistingimus
Regulaatori 

asend

Juht {ksi 0

Juht + kaasstitja ees 0

Ktik istekohad tcis (sh 
juht)

1

Ktik reisijad (sh juht) + 
suurim lubatud koor
mus

2

Juht + pagas (suurim 
lubatud kogus)

3
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Klaasipuhastid ja -pesurid

Klaasipuhastid ja -pesurid

Esiklaasipuhastid ja -pesurid

Tagaklaasipuhastid ja -pesurid

A: klaasipuhastite kiiruse reguleeri
mine (ees)

  {hekordne p{hkimine
O  Vcljal{litus
---  Katkendlik p{hkimine
AUTO*  Klaasipuhastite auto
maatjuhtimine
1  Aeglane p{hkimine
2  Kiire p{hkimine

B: vaheldumisi p{hkimise reguleeri
mine

C: l{hikese p{hkimisega pesu (ees)*

D: tagaklaasi puhasti/pesuri regu
leerimine*

2  Pidev p{hkimine
1  Katkendlik p{hkimine*
O  Vcljal{litus

E: l{hike p{hkimine (taga)*

* olemasolul

Esiklaasi puhastid

Kui s{{tel{liti on sees, toimivad 
jcrgmiselt.

 : [he p{hkimists{kli jaoks liigu
tage hoob sellesse (MIST/ ) asen
disse ja laske see lahti. Hoides kangi 
selles asendis, tuutavad klaasipu
hastid pidevalt.

O klaasipuhastid on vclja l{litatud.

--- klaasipuhasti tuutab vahelduvalt 
samade p{hkimisintervallidega. 
Kasutage seda re iimi kerge vihma 
vti udu korral. Kiiruse seadistuse 
muutmiseks keerake kiiruse regu
leerimisnuppu.

1 klaasipuhasti tavaline kiirus

2 klaasipuhasti kiire kiirus

MCRKUS
Kui esiklaasil on paks kiht lund vti 
jccd, soojendage esiklaasi enne 
klaasipuhastite kasutamist umbes 
10 minutit vti seni, kuni lumi ja/vti 
jcc on klaasilt ktrvaldatud. Enne 
klaasipuhasti ja -pesuri kasutamist 
lume ja/vti jcc eemaldamata jct
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mine vtib klaasipuhasti ja -pesuri 
s{steemi kahjustada.

Automaatne juhtimine (mtnel 
mudelil)

Esiklaasi {laosas asuv vihmaandur 
(1) teeb kindlaks vihma tugevuse ja 
reguleerib vastavalt klaasipuhastite 
p{hkimissagedust. Mida rohkem 
vihma sajab, seda kiiremini klaasipu
hasti tuutab. Kui vihm ltppeb, klaa
sipuhasti peatub.

Kiiruse seadistuse muutmiseks kee
rake kiiruse reguleerimisnuppu (1).

Kui s{{tel{liti sissel{litamisel on 
klaasipuhasti l{liti seatud re iimi 
AUTO, tuutab klaasipuhasti s{s
teemi isekontrolli teostamiseks {he 
korra. Kui klaasipuhasteid pole vaja, 
siis l{litage need vclja.

ETTEVAATUST
Kui s{{tel{liti on sisse l{litatud ja 
tuuleklaasipuhasti l{liti on re iimis 
AUTO, olge jcrgmistes olukordades 
ettevaatlik, et vcltida kcte vti teiste 
kehaosade vigastamist.

Crge puudutage tuuleklaasi {le
mist osa, mis on vihmaanduri 
poole.
Crge p{hkige esiklaasi {laserva 
niiske vti mcrja lapiga.
Crge suruge tuuleklaasi.

ETTEVAATUST
Stiduki pesemisel seadke klaa
sipuhasti l{liti vcljal{litatud asen
disse (O), et peatada 
automaatpuhasti tuu.
Kui l{liti on stiduki pesemise ajal 
asendis AUTO, vtib klaasipuhasti 
tuule hakata ja kahjustada saada.
Crge eemaldage tuuleklaasi {le
mises osas kaasreisija poolel 
asuva anduri katet. S{steemi 
osad vtivad saada kahjustada ja 
see ei pruugi kuuluda stiduki 
garantii alla.
Talvel l{litage klaasipuhastid enne 
mootori kcivitamist vclja. Vastasel 
juhul vtivad klaasipuhastid tuule 
hakata ja jcc vtib klaasipuhasti
harjasid kahjustada. Enne tuule
klaasipuhastite kasutamist 
eemaldage alati kogu lumi ja jcc 
ning sulatage tuuleklaas korrali
kult.
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Esiklaasi toonimisel jclgige, et 
esiklaasi {leval keskel asuvale 
andurile ei satuks mingit vede
likku. See vtib seotud osi kahjus
tada.

Esiklaasi pesur

Vcljal{litatud asendis (O) ttmmake 
hooba trnalt enda poole, et pritsida 
klaasipesuvedelikku tuuleklaasile ja 
kcitada klaasipuhasteid 1 3 ts{klit.

Kasutage seda funktsiooni mccrdu
nud tuuleklaasi korral.

Pihustamine ja klaasipuhasti tuu jct
kub, kuni vabastate hoova.

Kui klaasipesur ei tuuta, kontrollige 
klaasipesuvedeliku taset. Kui vede
liku tase ei ole piisav, peate lisama 
klaasipesuri mahutisse sobivat 
mitte-abrasiivset tuuleklaasi klaa
sipesuvedelikku.

Mahuti tciteava asub kapoti all stit
japoolsel k{ljel.

ETTEVAATUST
Klaasipesuri pumba vtimaliku kah
justuse vcltimiseks crge kasutage 
klaasipesurit, kui vedeliku mahuti on 
t{hi.

HOIATUS
Crge kasutage klaasipesurit k{lmu
tustemperatuuril ilma esiklaasi eel
nevalt soojendamata. Klaasipuhasti 
lahus vtib tuuleklaasil jcctuda ja teie 
ncgemist takistada.

ETTEVAATUST
Klaasipuhastite vti tuuleklaasi 
vtimaliku kahjustuse vcltimiseks 
crge kasutage klaasipuhasteid, kui 
tuuleklaas on kuiv.
Klaasipuhastiharjade kahjusta
mise vcltimiseks crge kasutage 
bensiini, petrooleumi, vcrvilahus
tit ega muid lahusteid nende peal 
ega lcheduses.
Klaasipuhasti hoobade ja muude 
osade kahjustamise vcltimiseks 
crge proovige klaasipuhasteid 
kcsitsi liigutada.
Klaasipuhastite ja -pesurite s{s
teemi vtimaliku kahjustamise vcl
timiseks kasutage talvel ja 
k{lmade ilmadega k{lmumiskind
lat klaasipesuvedelikku.

OCDW049020
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Esitulede pesur (mtnel mudelil)

Kui stiduk on varustatud esitulede 
pesuriga, tuutavad need klaasipesuri 
kasutamisega samal ajal. Samas kui 
seda funktsiooni {ks kord kasuta
takse, esitulede pesur 15 minuti 
jooksul uuesti ei tuuta. See tuutab, 
kui esituled on sisse l{litatud ja s{{
tel{liti vti l{liti ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) on sisse l{li
tatud.

Pesuvedelikku saab pihustatakse ka 
esituledele.

MCRKUS
Kontrollige esitulede pesurit 
aegajalt veendumaks, et pesuve
delik pihustub {htlaselt.
Esitulede pesurit saab kasutada 
peale eelmist kasutamist 15 
minuti muududes.

Tagaklaasipuhasti ja -pesuri l{liti

Tagaklaasi puhasti ja pesuri l{liti 
asub klaasipuhastite ja -pesurite 

l{lituskangi otsal. Tagaklaasipuhasti 
ja -pesuri kasutamiseks puurake 
l{liti soovitud asendisse.

HI / 2  Tavaline klaasipuhasti tuu

LOW / 1  Vahelduv klaasipuhasti 
tuu (mtnel mudelil)

OFF / O  Klaasipuhasti ei tuuta

Tagaklaasile pesuvedeliku pihus
tamiseks ja tagaklaasipuhasti 1 3 
ts{kli kcivitamiseks l{kake hooba 
eemale.
Pihustamine ja klaasipuhasti tuu 
jctkub, kuni vabastate hoova.

Soojendusega pesurid{{s (mtnel 
mudelil)

Soojendusega pesurid{{si funkt
sioon sulatab otsikud k{lma ilmaga.

Pesurid{{si soojendus l{litub s{{
tel{liti "ON" asendi valimisel vti 
mootori tuutamisel automaatselt 
sisse ja vclja.

L{litub sisse, kui vclistemperatuur 
on alla 5 /C ja vclja, kui see on {le 
10 /C.
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Sisevalgusti

Pesuvedeliku sulamiskiirus vtib 
olla sissel{litatud s{{tel{litiga olla 
aeglasem, kui tuutava mootoriga.
S{{te "ON" asendis l{litub s{s
teemi 20-minutilise tuutamise 
jcrel aku kaitsmiseks vclja.
Mootori tuutamisel sulab pesuve
delik umbes 5 kuni 10 minutiga.
Kui mootori kcivitatakse tuutem
peratuuril, jccb otsik sissel{lita
miseks isegi 20 minuti muududes.

MCRKUS
Allpool toodud tingimustel ei pruugi 
otsik korrektselt tuutada.

Pesuvedelik pesuvedeliku paagis 
on k{lmunud.
Vclistemperatuuri andur on rikkis.

Sisevalgusti

ETTEVAATUST
Crge kasutage sisevalgusteid mitte
tuutava mootoriga pikemat aega. 
See vtib pthjustada aku t{hjene
mist.

HOIATUS
Crge kasutage sisevalgusteid pime
das stites. Kuna sisevalgustid vtivad 
takistada vaadet, vtib juhtuda 
tnnetus.

Kaardituli

T{{p A

OBDC049403RE
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T{{p B

(1): L{litile vajutamisel kaardilu
gemislamp s{ttib ja kustub.

 (2):
- Ukse avanemisel s{ttivad kaar

dilugemislamp ja sisevalgusti. 
Ligikaudu 30 sekundi pcrast 
valgustid kustuvad.

- Kui uksed tehakse lukust lahti 
kaugjuhtimispuldi vti elektroo
nilise vttme abil, s{ttivad kaar
dilugemislamp ja sisevalgusti 
umbes 30 sekundiks, eeldusel, 
et {htki ust ei ole veel avatud.

- Kui avate mtne ukse s{{tel{liti 
asendis ACC  vti LOCK/OFF , 
jccvad kaardilugemislamp ja 
sisevalgusti umbes 20 minutiks 
ptlema.

- Kui avate mtne ukse s{{tel{liti 
asendis ACC  vti LOCK/OFF , 
jccvad kaardilugemislamp ja 
sisevalgusti pidevalt ptlema.

- Kui aga mis tahes uks avatakse 
s{{tel{liti asendis "ON", jccvad 
kaardilugemislamp ja siseval
gusti p{sivalt ptlema.

- DOOR-re iimi vcljal{litamiseks 
vajutage uuesti DOOR-l{litile 
(2).

MCRKUS
Korraga ei saa valida DOOR- ja 
ROOM-re iimi.

 (3): L{litile vajutamisel kaardilu
gemislamp s{ttib.

 (4): L{litile vajutamisel kaardilu
gemislamp kustub.

Salongituli

OCDMH049494
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Sisevalgusti

Isiklik lamp (mtnel mudelil)

 : Lambid ptlevad p{sivalt.

Pakiruumi valgustus

T{{p A

T{{p B

Pakiruumi valgus s{ttib tagaluugi 
avamisel.

ETTEVAATUST
Pakiruumi valgus on nii kaua sees, 
kui tagaluuk on avatud. Aku t{hje
nemise vcltimiseks sulgege tagaluuk 
kindlalt pcrast pagasiruumi kasuta
mist.

Meikimisvalgusti (mtnel mudelil)

Vajutage peegli valgustuse sisse- 
vti vcljal{litamiseks vastavat l{liti 
poolt.

OCDW049082
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 : selle nupu vajutamisel l{li
tub tuli ptlema.

 : selle nupu vajutamisel tuli 
kustub.

ETTEVAATUST
Meikimisvalgusti
Kui sisevaatepeegli valgustit ei 
kasutata, viige l{liti alati vcljal{lita
tud asendisse. Kui pcikesesirm sule
takse ilma valgusti vcljal{litamiseta, 
vtib see akut t{hjendada vti kahjus
tada pcikesesirmi.

Kindalaeka valgusti (mtnel mudelil)

Kindalaeka valgusti s{ttib kind
alaeka avamisel.

ETTEVAATUST
Aku t{hjenemise vcltimiseks sul
gege kindalaegas, kui te seda ei 
kasuta.

Sulataja

ETTEVAATUST
Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud 
juhtide kahjustamise vcltimiseks ei 
tohi akna puhastamiseks kunagi 
kasutada teravaid vahendeid ega 
abrasiive sisaldavaid aknapuhastus
vahendeid.

MCRKUS
Kui soovite eemaldada esiklaasilt 
jccd ja udu, vt "Esiklaasi soojendus ja 
udu ktrvaldamine" lehek{ljel 4-165.

Tagaklaasi soojendus

Tagaklaasisoojendi soojendab 
tagaklaasi, et eemaldada sellelt udu, 
hcrmatis vti thuke jcc. Tagaklaa
sisoojendi toimib mootori tuutades.

Tagaklaasi sulataja aktiveerimiseks 
tehke jcrgmist.

Vajutage tagaklaasi sulataja 
nuppu.

OCDW049025
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Sulataja

Kui tagaklaasisoojendi on sissel{-
litatud, ptleb l{litil mcrgutuli.
Kui tagaklaasil on palju lund, siis 
eemaldage see enne tagaklaa-
sisoojendi sissel{litamist.
Tagaklaasisoojendi l{litub vclja 
umbes 20 minuti muududes ala-
tes sissel{litamisest vti s{{te 
vcljal{litamisel. Kui soovite klaa-
sisoojenduse vclja l{litada, vaju-
tage uuesti tagaklaasi soojenduse 
l{litit.

Vclise tahavaatepeegli soojendi 
(mtnel mudelil)

Kui teie stiduk on varustatud vcliste 
tahavaatepeeglite soojenditega, 
kcivituvad need tahavaatepeegli 
soojendi kcivitamisega {heaegselt.

MCRKUS
Tagaklaasisoojendi vtib l{lituda vclja 
jcrgnevates tingimustes.

Mootori temperatuur on alla 25 /C 
ja auto kiirus 1 10 km/h D  vti 
R  kcigul. Kui auto peatub vti kii-
rus {letab 10 km/h, l{litub tagak-
laasisoojendi uuesti sisse.
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Manuaalne kliimaseade (mtnel mudelil)

T{{p A

T{{p B

1. Ventilaatori kiiruse reguleerimis-
l{liti

2. Temperatuuri regulaator
3. Konditsioneeri l{liti A/C (mtnel 

mudelil)
4. Tagaklaasi soojenduse l{liti
5. Thuvoolu allika l{liti
6. Re iimi valimise l{liti

ETTEVAATUST
Puhuri kasutamine sissel{litatud 
s{{tel{litiga vtib pthjustada aku 
t{hjenemist. Kasutage puhurit, kui 
mootor tuutab.
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Soojendamine ja thu konditsioneerimine

1. Kcivitage mootor.
2. Valige re iimi valikul{litiga soovitud re iim.

Tthusaks k{tmiseks vti jahutamiseks:

Soojendus: 

Jahutus: 

3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Valige thu sissevttu juhtnupuga vcline (vcrske) thk.
5. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.
6. Kui soovite thku konditsioneerida, l{litage thukonditsioneeri (kui kuulub 

varustusse) s{steem sisse.

OCDW049319
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Re iimi valik

Re iimivaliku l{liti juhib ventilatsioo
nis{steemi thuvoo suunda.

Thku saab suunata salongi alaossa, 
armatuurlaua vcljunditele vti tuule
klaasile. Asendite {lakeha, {la- ja 
alaosa, salongi alaosa, alaosa ja 
sulatus ning sulatusthk kujutami
seks kasutatakse viit s{mbolit.

Thuvoo tugevuse reguleerimiseks 
vtite valida astme 2-3 samal ajal.

ncgu ( ) + ptrand ( ) re iim

ncgu ( ) + sulatamine ( ) 

re iim

ptrand ( ) + sulatamine ( ) 

re iim

ncgu ( ) + ptrand ( ) + 

sulatamise ( ) re iim

 Suund ncole (B, D, F)
Thuvool suunatakse {lakehale ja 
ncole. Samuti saab iga thuava juh
tida, et thuvoolu sobivalt suunata.

 Suund ptrandale (C, D, E, F)
Enamust thuvoost suunatakse 
salongi alaossa ja vcike osa esiklaa
sile ning k{lgakendele.

 Sulatuse tase (A, C, D, E, F)
Enamik thuvoost suunatakse stitja
teruumi alaossa ja esiklaasile, vcike 
osa k{lgakende jccttrjeks.

 Max sulatamise tase (A, D)
Enamust thuvoost suunatakse esik
laasile ja vcike osa k{lgakendele.

Ncidikuploki thuavad

Ventilatsiooniavad on vtimalik regu
leerimisrattaga eraldi avada ja sul
geda. Ventilatsiooniava sulgemiseks 
puurake see alla maksimaalsesse 
asendisse.
Samuti saate ventilatsiooniavade 
juhthooba kasutades reguleerida 
nende ventilatsiooniavade thuvoolu 
suunda, nagu on ncidatud.

OCDW049320
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Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri reguleerimisl{liti vti
maldab reguleerida ventilatsiooni
s{steemist tuleva thu 
temperatuuri.

Stitjateruumi thutemperatuuri 
muutmiseks tehke jcrgmist.

Puurake l{liti soojaks ja kuumaks 
thuks paremale vti jahedamaks 
thuks vasakule.

Thu sissevttu valikul{liti

Thu sissevttu valikul{litit kasuta
takse vclise (vcrske) thu vti thu
ringluse re iimi valimiseks.

Thu sissevttu juhtnupuga re iimi 
muutmine

Vajutage juhtnuppu.

Thuringluse re iim
Kui valitud on thuringluse 
re iim, ttmmatakse stitja
teruumi thk lcbi k{ttes{s

teemi ja kuumutatakse vti 
jahutatakse olenevalt valitud funkt
sioonist.

Vclise (vcrske) thu re iim
Kui valitud on vclise 
(vcrske) thu re iim, sise
neb thk vcljastpoolt stidu

kisse ja seda kuumutatakse vti 
jahutatakse olenevalt valitud funkt
sioonist.

MCRKUS
K{tteseadme pikaajaline tuu thu
ringluse re iimis (ilma kliimasead
meta) vtib tekitada udu esiklaasile 
ja k{lgakendele ning stitjateruumis 
olev thk vtib muutuda lcppunuks.
Peale selle muutub kliimaseadme 
pikaajalise thuringluse re iimis 
kasutamise ttttu stitjateruumi thk 
liiga kuivaks.

HOIATUS
Salong vtib pikaajalisel tsirkulat
siooni kasutamisel niiskeks minna.
Crge magage stidukis, kui kliima
seade vti k{ttes{steem on sisse 
l{litatud. See vtib tervist raskelt 
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kahjustada vti pthjustada surma, 
kuna hapnikusisaldus vcheneb ja/
vti kehatemperatuur langeb.
Kliimaseadme kasutamise jctka
mine thuringluse re iimis vtib 
pthjustada uimasust vti unisust 
ja stiduki juhitavuse kao. Valige 
thu sissevttu juhtnupuga vcline 
(vcrske) thk nii sageli kui vtimalik.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

S{{tel{liti peab ventilaatori kasuta
miseks olema sisse l{litatud.

Ventilaatori kiiruse reguleerimisl{liti 
vtimaldab juhtida ventilatsioonis{s
teemist tuleva thu kiirust.

Ventilaatori kiiruse muutmiseks 
tehke jcrgmist.

Puurake l{liti kiiremaks kiiruseks 
paremale vti aeglasemaks kiiru
seks vasakule.

Ventilaatorite vcljal{litamine

Ventilaatorite vcljal{litamine.
Puurake ventilaatori juhtnupp 
asendisse "0".

Kliimaseade (A/C) (mtnel mudelil)

Kliimaseadme sissel{litamiseks 
vajutage nuppu A/C (mcrgutuli s{t
tib).

Kliimaseadme vcljal{litamiseks 
vajutage nuppu uuesti.
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S{steemi kasutamine

Ventilatsioon

1. Valige re iim .

2. Valige thu sissevttu juhtnupuga 
vcline (vcrske) thk.

3. Valige temperatuuri juhtnupuga 
soovitud temperatuur.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaa-
toriga soovitud kiirus.

Soojendus

1. Valige re iim .

2. Valige thu sissevttu juhtnupuga 
vcline (vcrske) thk.

3. Valige temperatuuri juhtnupuga 
soovitud temperatuur.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaa-
toriga soovitud kiirus.

5. Kui soovite thku kuivatada, siis 
l{litage kliimaseade (kui kuulub 
varustusse) sisse.

Kui esiklaas ttmbub uduseks, 
valige asend .

Kasutamise ncpuncited
Kui ventilatsioonis{steemi kaudu 
satub stidukisse tolmu vti eba-
meeldivat lthna, scttige thu sis-
sevttu juhtnupp ajutiselt tagasi 
thuringluse re iimile. Kui crritus 
on muudas, valige kindlasti juht-
nupuga jclle vcrske thu re iim, et 
stidukis oleks vcrsket thku. See 
aitab juhil erksana p{sida ja 
ennast mugavalt tunda.

K{tte-/jahutuss{steemi thk ttm-
matakse sisse lcbi esiklaasi ees 
olevate vtrede. Kandke hoolt, et 
vtre poleks ttkestatud lehtede, 
lume, jcc ega muude takistustega.
Esiklaasi sisemisel poolel udu vcl-
timiseks valige thu sissevttu 
jaoks vcrske thu re iim ja sobiv 
ventilaatori kiirus, l{litage sisse 
kliimaseade ning mccrake tempe-
ratuuriregulaatoriga soovitud 
temperatuur.

Kliimaseade

Kia kliimaseade on tcidetud kesk-
konnasccstliku jahutusagendiga*.
1. Kcivitage mootor. Vajutage klii-

maseadme nuppu.

2. Valige re iim .

3. Valige thu sissevttu juhtnupuga 
vcrske thk vti thuringlus.

4.Muutke vastavalt vajadusele ven-
tilaatori kiirust ja temperatuuri, et 
tunneksite end autos hcsti.

* Stiduki tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seaduste kohaselt on 
stiduki kliimaseade tcidetud k{l-
maainega R-134a vti R-1234yf. 
Kliimaseadme jahutusagendi and-
med leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt. Tcpsem teave "K{lmaaine 
kleebis (mtnel mudelil)" lehek{ljel 
9-21.
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ETTEVAATUST
S{steemi parima tuuvtime ja 
kasutusohutuse tagamiseks pea-
vad kliimaseadet hooldama ainult 
vastava vcljatppe saanud ates-
teeritud tehnikud.
Kliimaseadme jahutusagendiga 
seotud hooldustuid vtib teha 
ainult hcsti ventileeritud kohas.
Kliimaseadme aurustit (jahutuse-
lementi) ei tohi kunagi asendada 
mtnelt teiselt kasutatud vti ava-
riiliselt stidukilt pcrinevaga. Uued 
asendamiseks kasutatavad MAC 
aurustid peavad olema sertifit-
seeritud (ja mcrgistatud) stan-
dardi SAE J2842 kohaselt.

MCRKUS
Kui kasutate kliimaseadet ja sti-
date {lesmcge vti asute tihedas 
liikluses, kui vclistemperatuur on 
ktrge, siis jclgige temperatuuri-
ncidikut. Kliimaseadme tuu vtib 
pthjustada mootori {lekuumene-
mist. Jctkake puhuri kasutamist, 
kuid l{litage kliimaseade vclja, kui 
temperatuurincidik ncitab moo-
tori {lekuumenemist.
Kui avate aknad niiske ilmaga, 
vtib kliimaseade stidukis vee-
piisku tekitada. Kuna liigsed vee-
piisad vtivad kahjustada 
elektriseadmeid, tuleks kliimasea-

det kasutada ainult siis, kui aknad 
on suletud.

Ntuandeid konditsioneeri kasuta-
miseks

Kui auto oli palava ilmaga pargitud 
otsese pcikesepaiste kctte, avage 
mtneks hetkeks aknad, et kuum 
thk autost vclja lasta.
Selleks, et akende sisek{ljed ei 
ttmbuks niiske vti vihmase 
ilmaga uduseks, kasutage thu 
kuivatamiseks kliimaseadet.
Kliimaseadme tuutamise ajal vtib 
aeg-ajalt mcrgata mootoripuu-
rete kerget muutust, kui kliima-
seadme kompressor lcbib 
tuuts{kleid. See on s{steemi tuu 
tavaline nchtus.
Kasutage kliimaseadet iga kuu 
vaid paar minutit, et tagada s{s-
teemi maksimaalne tuuvtime.
Kliimaseadme kasutamisel vtite 
stiduki reisijapoolsel k{ljel mcr-
gata puhta vee maha tilkumist 
(vti sellest tekkinud loiku). See on 
s{steemi tuu tavaline nchtus.
Kliimaseadme kcitamine thuring-
luse re iimis vtimaldab maksi-
maalset jahutust, kuid selle 
re iimi pidev tuu vtib pthjustada 
stiduki sees lcppunud thku.
Jahutamise ajal vtib aeg-ajalt 
tcheldada uduse thu voolu, kuna 
sisse ttmmatakse ja kiiresti jahu-
tatakse niisket thku. See on s{s-
teemi tuu tavaline nchtus.
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Kliimaseadme thufilter (mtnel 
mudelil)

A: vclisthk

B: ringluses thk

C: kliimaseadme filter

D: puhur

E: aurusti

F: k{tteelement

Kindalaeka taha paigaldatud kliima
seadme thufilter filtreerib tolmu vti 
muid saasteaineid, mis tulevad sti
dukisse vcljastpoolt lcbi k{ttes{s
teemi ja kliimaseadme.

Kui filtrile koguneb aja jooksul tolmu 
vti muid saasteaineid, vtib thuvool 
ventilatsiooniavadest vcheneda, 
pthjustades niiskuse kogunemise 
esiklaasi sisek{ljele isegi siis, kui on 
valitud vclise (vcrske) thu re iim. 
Sellisel juhul laske kliimaseadme 
thufilter vclja vahetada asjatundli
kus tuukojas. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

MCRKUS
Vahetage filtrit hooldusgraafiku 
kohaselt. Kui stidukit juhitakse 
rasketes tingimustes, nciteks tol
mustel vti konarlikel teedel, on 
vaja kliimaseadme filtrit sageda
mini kontrollida ja vclja vahetada.
Kui thu voolukiirus vcheneb 
jcrsku, siis laske asjatundlikul 
autotuukojal s{steem {le vaa
data. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

Konditsioneeri k{lmaaine andmesilt

A-t{{bi ncide

ODEEV068230NR
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B-t{{bi ncide

* Teie auto silt vtivad joonisel ncida
tust erineda.

Allpool leiate jahutusagendi sildi 
s{mbolite kirjelduse.
1. Jahutusagendi klassifikatsioon
2. Jahutusagendi kogus
3. Kompressori mccrdeaine klassifi

katsioon
4. Ettevaatust
5. Tuleohtlik k{lmaaine
6. Kliimaseadme s{steemi tuleb 

lasta hooldada registreeritud teh
nikul.

7. Hooldusjuhend

Thukonditsioneeri jahutusagendi 
andmed leiate mootoriruumis asu
valt sildilt.

* Tcpsem teave "K{lmaaine kleebis 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 9-21.

Kliimaseadme k{lmaaine ja komp
ressori mccrdetli koguse kontroll

Kui k{lmaaine kogus on liiga vcike, 
siis konditsioneeri jtudlus langeb. 
Kuid ka {letcitmine mtjutab kliima
seadet halvasti.

Seettttu laske hcirete korral kvali
fitseeritud asjatundjal s{steem {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

HOIATUS
R-134a jahutusagendiga varusta
tud stidukid*

 Kuna k{lmaainet hoitakse vcga 
suure rthu all, tohivad kliimaseadet 
hooldada ainult koolitatud ja serti
fitseeritud tehnikud. Konditsioneeri 
hooldamisel on vcga tchtis, et s{s
teemi lisataks tige kogus tiget t{{pi 
tli ja k{lmaainet.
Muidu vtib see kahjustada stidukit 
ja vigastada inimesi.

OCDW069043
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HOIATUS
R-1234yf jahutusagendiga varusta-
tud stidukid*

 Kuna k{lmaaine on kergesti-
s{ttiv ja vcga ktrge rthu all, tohivad 
kliimaseadet hooldada ainult kooli-
tatud ning sertifitseeritud tehnikud.
Konditsioneeri hooldamisel on vcga 
tchtis, et s{steemi lisataks tige 
kogus tiget t{{pi tli ja k{lmaainet. 
Ktik k{lmaained tuleb ntueteko-
haste seadmetega taastada. K{l-
maainete vallandamine thku on 
inimestele ja keskkonnale kahjulik. 
Nende hoiatuste eiramine vtib ltp-
peda ttsiste vigastustega.

* : Stiduki tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seaduste kohaselt on 
stiduki kliimaseade tcidetud k{l-
maainega R-134a vti R-1234yf. 
Kliimaseadme jahutusagendi and-
med leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt. Tcpsem teave "K{lmaaine 
kleebis (mtnel mudelil)" lehek{ljel 
9-21.

ETTEVAATUST
Kliimaseadme parandamine
Oluline on, et kasutataks tiget t{{pi 
ja tiges koguses tli ning k{lmaainet. 
Vastasel juhul vtib see kahjustada 
stidukit ja vigastada inimesi. Kah-
justuste vcltimiseks tohivad teie 
stiduki kliimaseadet hooldada ainult 
koolitatud ja sertifitseeritud tehni-
kud.
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Automaatne kliimaseade (mtnel mudelil)

1. Juhipoolse temperatuuri regulaa-
tor

2. AUTO (automaatjuhtimise) l{liti
3. Esiklaasi soojenduse l{liti
4. Tagaklaasi soojenduse l{liti
5. Konditsioneeri l{liti A/C
6. Thuvoolu allika l{liti
7. Ventilaatori vcljal{litamine
8. Ventilaatori kiiruse juhtl{liti
9. Re iimi valimise l{liti
10.Kaasstitjatsooni temperatuuri 

regulaator
11."SYNC" l{liti

ETTEVAATUST
Puhuri kasutamine sissel{litatud 
s{{tel{litiga vtib pthjustada aku 
t{hjenemist. Kasutage puhurit, kui 
mootor tuutab.

OCDW049300
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Tcisautomaatne kasutamine

1. Vajutage nuppu AUTO. Kliima
seade reguleerib automaatselt 
re iimi, ventilaatori kiirust, thu 
sissevtttu (thuringlus vti vcrske 
thk) ning kliimaseadme olekut 
(sisse- vti vcljal{litatud), olene
valt valitud temperatuurist.

2. Keerake temperatuuriregulaator 
soovitud asendisse.

MCRKUS
Automaatse funktsiooni vcljal{li
tamiseks valige jcrgmistest {ks
ktik milline l{liti vti l{liti.
- Re iimi valimise l{liti
- Konditsioneeri l{liti A/C
- Esiklaasi jccttrje l{liti (esiklaasi 

jccttrjefunktsiooni valiku t{his
tamiseks vajutage nuppu veel 
kord. Nupu AUTO mcrgutuli 
s{ttib uuesti.)

- Thuvoolu allika l{liti
- Ventilaatori kiiruse reguleeri

misl{liti
Valitud funktsiooni juhitakse 
kcsitsi, kuid teised funktsioonid 
tuutavad automaatselt.
Teie mugavuse huvides ja kliima
seadme tthususe tciendamiseks 
kasutage nuppu AUTO ning 
seadke temperatuuriks 22 /C.

OCDW049302
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MCRKUS
Et kliimaseade toimiks tthusalt, 
crge kunagi katke kinni armatuur
laual asuvat andurit.

Manuaalne soojendus ja jahutus

K{tte- ja jahutuss{steemi saab juh
tida ka kcsitsi, vajutades lisaks 
AUTO-l{litile ka teisi l{liteid. Sellisel 
juhul tuutab s{steem jcrjestikku 
nuppude valimise jcrjekorra alusel.

Automaatse kliimaseadme tuutami
sel {ksktik millisele AUTO l{litist eri
nevale l{litile vajutamisel (vti nupu 
keeramisel) jccvad teised funktsioo
nid automaatselt toimima.
1. Kcivitage mootor.
2. Valige re iimi valikul{litiga soovi

tud re iim.
Tthusaks k{tmiseks vti jahutami
seks:

Soojendus: 

Jahutus: 

3. Valige temperatuuri juhtnupuga 
soovitud temperatuur.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaa
toriga soovitud kiirus.

5. Kui soovite kasutada kliimasea
det, siis l{litage see sisse.

Vajutage nuppu AUTO, et kasutada 
s{steemi tcisautomaatset re iimi.

OCDW049304
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Soojendamine ja thu konditsioneerimine

1. Kcivitage mootor.
2. Valige re iimi valikul{litiga soovitud re iim.

Tthusaks k{tmiseks vti jahutamiseks:

Soojendus: 

Jahutus: 

3. Valige temperatuuri juhtnupuga soovitud temperatuur.
4. Valige thu sissevttu juhtnupuga vcline (vcrske) thk.
5. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.
6. Kui soovite kasutada kliimaseadet, siis l{litage see sisse.

OCDW049319
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Re iimi valik

Re iimivaliku l{liti juhib ventilatsioo
nis{steemi thuvoo suunda.

Thku saab suunata salongi alaossa, 
armatuurlaua vcljunditele vti tuule
klaasile. Asendite {lakeha, {la- ja 
alaosa, salongi alaosa, alaosa ja 
sulatus ning sulatusthk kujutami
seks kasutatakse viit s{mbolit.

Thuvoo tugevuse reguleerimiseks 
vtite valida astme 2-3 samal ajal.

ncgu ( ) + ptrand ( ) re iim

ncgu ( ) + sulatamine ( ) 

re iim

ptrand ( ) + sulatamine ( ) 

re iim

ncgu ( ) + ptrand ( ) + 

sulatamise ( ) re iim

 Suund ncole (B, D, F)
Thuvool suunatakse {lakehale ja 
ncole. Samuti saab iga thuava juh
tida, et thuvoolu sobivalt suunata.

 Suund ptrandale (C, D, E, F)
Enamust thuvoost suunatakse 
salongi alaossa ja vcike osa esiklaa
sile ning k{lgakendele.

 Sulatuse tase (A, C, D, E, F)
Enamik thuvoost suunatakse stitja
teruumi alaossa ja esiklaasile, vcike 
osa k{lgakende jccttrjeks.

 Max sulatamise tase (A, D)
Enamust thuvoost suunatakse esik
laasile ja vcike osa k{lgakendele.

Esiklaas

Esiklaasi jccttrje re iimi valimisel 
tehakse jcrgnevad s{steemisctted 
automaatselt.

Kliimaseade l{litatakse sisse.
Valitakse kiire ventilaatori kiirus.

Esiklaasi jccttrje re iimi vcljal{lita
miseks vajutage uuesti nuppu AUTO.

OCDW049327
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Ncidikuploki thuavad

Ventilatsiooniava saab eraldi avada 
vti sulgeda horisontaalse kerimis
rattaga. Ventilatsiooniava sulgemi
seks puurake see alla 
maksimaalsesse asendisse. Venti
latsiooniava avamiseks puurake see 
{les soovitud asendisse.

Samuti saate reguleerida nendest 
avadest vcljuva thu suunda venti
laatori juhthoova abil, nagu ncida
tud.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuur ttuseb maksimumini 
(HI), kui keerate regulaatori vtimali
kult paremale.

Temperatuur langeb miinimumini 
(Lo), kui keerate regulaatori vtimali
kult vasakule.

Regulaatori keeramisel suureneb vti 
vcheneb temperatuur 0,5 /C (1 /F) 
vtrra. Madalaima temperatuuri vali
misel tuutab kliimaseade pidevalt.

Juhi- ja reisijapoolse temperatuuri 
vtrdselt reguleerimine

Juhitsooni ja kaasstitja tsooni 
temperatuuri korraga reguleeri
miseks vajutage "SYNC" l{litit.
Kaasstitja tsooni temperatuur 
{htlustatakse juhitsooni tempe
ratuuriga.
Keerake juhipoolse temperatuuri 
juhtnuppu.
Juhi- ja reisijapoolset tempera
tuuri reguleeritakse vtrdselt.

OCDW049307
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Juhi- ja reisijapoolse temperatuuri 
eraldi reguleerimine

Juhi- ja reisijapoolse temperatuuri 
eraldi reguleerimiseks vajutage 
uuesti nuppu "SYNC". Nupu mcr
gutuli kustub.
Juhitsooni temperatuuri muutmi
seks kasutage juhipoolset tempe
ratuuriregulaatorit.
Kaasstitja temperatuuri muutmi
seks kasutage kaasstitja poolset 
temperatuuriregulaatorit.

Temperatuuriskaala valimine

Temperatuuriskaalat saab vahe
tada Celsiuse ja Fahrenheiti vahel 
jcrgmiselt.

Hoidke l{litit OFF vchemalt 3 sekun
dit sees, hoides samal ajal sees l{litit 
AUTO.

Varasemale {hikule naasmiseks 
tehke seda veel kord.

Kui aku on t{hi vti lahti {hendatud, 
lchtestatakse temperatuurire iimi 
kuva Celsiuse kraadidele.

Thu sissevttu valikul{liti

Seda kasutatakse thuringluse 
re iimi valimiseks.

Thu sissevttu juhtnupuga re iimi 
muutmine

Vajutage juhtnuppu.

Thuringluse re iim
Kui valitud on thuringluse 
re iim, ttmmatakse stitja
teruumi thk lcbi k{ttes{s

teemi ja kuumutatakse vti 
jahutatakse olenevalt valitud funkt
sioonist.

Vclise (vcrske) thu re iim
Kui valitud on vclise 
(vcrske) thu re iim, sise
neb thk vcljastpoolt stidu

kisse ja seda kuumutatakse vti 
jahutatakse olenevalt valitud funkt
sioonist.

MCRKUS
K{tteseadme pikaajaline tuu thu
ringluse re iimis (ilma kliimasead
meta) vtib tekitada udu esiklaasile 
ja k{lgakendele ning stitjateruumis 
olev thk vtib muutuda lcppunuks.
Peale selle muutub kliimaseadme 
pikaajalise thuringluse re iimis 

OCDW049310
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kasutamise ttttu stitjateruumi thk 
liiga kuivaks.

HOIATUS
Kui kliimaseadet kasutatakse 
pidevalt thuringluse re iimis, vtib 
stitjateruumi thk muutuda niis
kemaks, misttttu vtivad aknad 
uduseks minna ja nchtavust pii
rata.
Crge magage stidukis, kui kliima
seade vti k{ttes{steem on sisse 
l{litatud. See vtib tervist raskelt 
kahjustada vti pthjustada surma, 
kuna hapnikusisaldus vcheneb ja/
vti kehatemperatuur langeb.
Kliimaseadme jctkuv kasutamine 
thuringluse re iimis vtib pthjus
tada uimasust vti unisust ja sti
duki juhitavuse kao.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Seega tuleb jcrgida jcrgnevaid ette
vaatusabintusid.

Mida kiirem puurlemiskiirus, seda 
rohkem thku puhutakse.

Nupule OFF vajutamisel l{litub ven
tilaator vclja.

Kliimaseade (A/C)

Kliimaseadme sissel{litamiseks 
vajutage nuppu A/C (mcrgutuli 
s{ttib).
Kliimaseadme vcljal{litamiseks 
vajutage nuppu uuesti.

Kliimaseadme vcljal{litamine

Kliimaseadme vcljal{litamiseks 
vajutage nuppu OFF. Saate siiski 

OCDW049311
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kasutada thu sissevttu klahve, kui 
s{{de on asendis ON.

S{steemi kasutamine

Ventilatsioon

1. Valige re iim .
2. Valige temperatuuri juhtnupuga 

soovitud temperatuur.
3. Valige ventilaatori kiiruse regulaa-

toriga soovitud kiirus.

Soojendus

1. Valige re iim .
2. Valige temperatuuri juhtnupuga 

soovitud temperatuur.
3. Valige ventilaatori kiiruse regulaa-

toriga soovitud kiirus.
4. Kui soovite thku kuivatada, siis 

l{litage kliimaseade (kui kuulub 
varustusse) sisse.

Kui esiklaas ttmbub uduseks, 
valige asend .

Kasutamise ncpuncited
Kui ventilatsioonis{steemi kaudu 
satub stidukisse tolmu vti eba-
meeldivat lthna, scttige thu sis-
sevttu juhtnupp ajutiselt tagasi 
thuringluse re iimile. Kui crritus 
on muudas, valige kindlasti juht-
nupuga jclle vcrske thu re iim, et 
stidukis oleks vcrsket thku. See 
aitab juhil erksana p{sida ja 
ennast mugavalt tunda.
K{tte-/jahutuss{steemi thk ttm-
matakse sisse lcbi esiklaasi ees 

olevate vtrede. Kandke hoolt, et 
vtre poleks ttkestatud lehtede, 
lume, jcc ega muude takistustega.
Esiklaasi sisemisel poolel udu vcl-
timiseks valige thu sissevttu 
jaoks vcrske thu re iim ja sobiv 
ventilaatori kiirus, l{litage sisse 
kliimaseade ning mccrake tempe-
ratuuriregulaatoriga soovitud 
temperatuur.

Kliimaseade

Kia kliimaseade on tcidetud kesk-
konnasccstliku jahutusagendiga*.
1. Kcivitage mootor. Vajutage klii-

maseadme nuppu.
2. Valige re iim .
3. Valige thu sissevttu juhtnupuga 

vcrske thk vti thuringlus.
4. Muutke vastavalt vajadusele ven-

tilaatori kiirust ja temperatuuri, et 
tunneksite end autos hcsti.

* : Stiduki tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seaduste kohaselt on 
stiduki kliimaseade tcidetud k{l-
maainega R-134a vti R-1234yf. 
Kliimaseadme jahutusagendi and-
med leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt. Tcpsem teave "K{lmaaine 
kleebis (mtnel mudelil)" lehek{ljel 
9-21.
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ETTEVAATUST
S{steemi parima tuuvtime ja 
kasutusohutuse tagamiseks pea-
vad kliimaseadet hooldama ainult 
vastava vcljatppe saanud ates-
teeritud tehnikud.
Kliimaseadme jahutusagendiga 
seotud hooldustuid vtib teha 
ainult hcsti ventileeritud kohas.
Kliimaseadme aurustit (jahutuse-
lementi) ei tohi kunagi asendada 
mtnelt teiselt kasutatud vti ava-
riiliselt stidukilt pcrinevaga. Uued 
asendamiseks kasutatavad MAC 
aurustid peavad olema sertifit-
seeritud (ja mcrgistatud) stan-
dardi SAE J2842 kohaselt.

MCRKUS
Kui kasutate kliimaseadet ja sti-
date {lesmcge vti asute tihedas 
liikluses, kui vclistemperatuur on 
ktrge, siis jclgige temperatuuri-
ncidikut. Kliimaseadme tuu vtib 
pthjustada mootori {lekuumene-
mist. Jctkake puhuri kasutamist, 
kuid l{litage kliimaseade vclja, kui 
temperatuurincidik ncitab moo-
tori {lekuumenemist.
Kui avate aknad niiske ilmaga, 
vtib kliimaseade stidukis vee-
piisku tekitada. Kuna liigsed vee-
piisad vtivad kahjustada 
elektriseadmeid, tuleks kliimasea-

det kasutada ainult siis, kui aknad 
on suletud.

Ntuandeid konditsioneeri kasuta-
miseks

Kui auto oli palava ilmaga pargitud 
otsese pcikesepaiste kctte, avage 
mtneks hetkeks aknad, et kuum 
thk autost vclja lasta.
Selleks, et akende sisek{ljed ei 
ttmbuks niiske vti vihmase 
ilmaga uduseks, kasutage thu 
kuivatamiseks kliimaseadet.
Kliimaseadme tuutamise ajal vtib 
aeg-ajalt mcrgata mootoripuu-
rete kerget muutust, kui kliima-
seadme kompressor lcbib 
tuuts{kleid. See on s{steemi tuu 
tavaline nchtus.
Kasutage kliimaseadet iga kuu 
vaid paar minutit, et tagada s{s-
teemi maksimaalne tuuvtime.
Kliimaseadme kasutamisel vtite 
stiduki reisijapoolsel k{ljel mcr-
gata puhta vee maha tilkumist 
(vti sellest tekkinud loiku). See on 
s{steemi tuu tavaline nchtus.
Kliimaseadme kcitamine thuring-
luse re iimis vtimaldab maksi-
maalset jahutust, kuid selle 
re iimi pidev tuu vtib pthjustada 
stiduki sees lcppunud thku.
Jahutamise ajal vtib aeg-ajalt 
tcheldada uduse thu voolu, kuna 
sisse ttmmatakse ja kiiresti jahu-
tatakse niisket thku. See on s{s-
teemi tuu tavaline nchtus.



163

4

4

Teie stiduki omadused Automaatne kliimaseade

Kliimaseadme thufilter

A: vclisthk

B: ringluses thk

C: kliimaseadme filter

D: puhur

E: aurusti

F: k{tteelement

Kindalaeka taha paigaldatud kliima
seadme thufilter filtreerib tolmu vti 
muid saasteaineid, mis tulevad sti
dukisse vcljastpoolt lcbi k{ttes{s
teemi ja kliimaseadme.

Kui filtrile koguneb aja jooksul tolmu 
vti muid saasteaineid, vtib thuvool 
ventilatsiooniavadest vcheneda, 
pthjustades niiskuse kogunemise 
esiklaasi sisek{ljele. Sellisel juhul 
laske kliimaseadme thufilter vclja 
vahetada asjatundlikus tuukojas. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
Vahetage filtrit hooldusgraafiku 
kohaselt.
Kui stidukit juhitakse rasketes 
tingimustes, nciteks tolmustel vti 
konarlikel teedel, on vaja kliima
seadme filtrit sagedamini kontrol
lida ja vclja vahetada.
Kui thu voolukiirus vcheneb 
jcrsku, siis laske asjatundlikul 
autotuukojal s{steem {le vaa
data. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

Konditsioneeri k{lmaaine andmesilt

A-t{{bi ncide

ODEEV068230NR
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Automaatne kliimaseade

B-t{{bi ncide

* Teie auto silt vtivad joonisel ncida
tust erineda.

Allpool leiate jahutusagendi sildi 
s{mbolite kirjelduse.
1. Jahutusagendi klassifikatsioon
2. Jahutusagendi kogus
3. Kompressori mccrdeaine klassifi

katsioon
4. Ettevaatust
5. Tuleohtlik k{lmaaine
6. Kliimaseadme s{steemi tuleb 

lasta hooldada registreeritud teh
nikul.

7. Hooldusjuhend

Thukonditsioneeri jahutusagendi 
andmed leiate mootoriruumis asu
valt sildilt.

* Tcpsem teave "K{lmaaine kleebis 
(mtnel mudelil)" lehek{ljel 9-21.

Kliimaseadme k{lmaaine ja komp
ressori mccrdetli koguse kontroll

Kui k{lmaaine kogus on liiga vcike, 
siis konditsioneeri jtudlus langeb. 
Kuid ka {letcitmine mtjutab kliima
seadet halvasti.

Seettttu laske hcirete korral kvali
fitseeritud asjatundjal s{steem {le 
vaadata.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
R-134a jahutusagendiga varusta
tud stidukid*

 Kuna k{lmaainet hoitakse vcga 
suure rthu all, tohivad kliimaseadet 
hooldada ainult koolitatud ja serti
fitseeritud tehnikud. Konditsioneeri 
hooldamisel on vcga tchtis, et s{s
teemi lisataks tige kogus tiget t{{pi 
tli ja k{lmaainet.
Muidu vtib see kahjustada stidukit 
ja vigastada inimesi.

HOIATUS
R-1234yf jahutusagendiga varusta
tud stidukid*

 Kuna k{lmaaine on kergesti

s{ttiv ja vcga ktrge rthu all, tohivad 
kliimaseadet hooldada ainult kooli
tatud ning sertifitseeritud tehnikud. 
Konditsioneeri hooldamisel on vcga 
tchtis, et s{steemi lisataks tige 

OCDW069043
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kogus tiget t{{pi tli ja k{lmaainet. 
Ktik k{lmaained tuleb ntueteko-
haste seadmetega taastada. K{l-
maaine vabastamine atmosfccri on 
inimestele ja keskkonnale kahjulik. 
Nende hoiatuste eiramine vtib pth-
justada raskeid vigastusi.

* : Stiduki tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seaduste kohaselt on 
stiduki kliimaseade tcidetud k{l-
maainega R-134a vti R-1234yf. 
Kliimaseadme jahutusagendi and-
med leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt. Tcpsem teave "K{lmaaine 
kleebis (mtnel mudelil)" lehek{ljel 
9-21.

ETTEVAATUST
Kliimaseadme parandamine
Oluline on, et kasutataks tiget t{{pi 
ja tiges koguses tli ning k{lmaainet. 
Vastasel juhul vtib see kahjustada 
stidukit ja vigastada inimesi. Kah-
justuste vcltimiseks tohivad teie 
stiduki kliimaseadet hooldada ainult 
koolitatud ja sertifitseeritud tehni-
kud.

Esiklaasi soojendus ja udu ktr-
valdamine

HOIATUS
Esiklaasi soojendus
Crge kasutage jahutamisel re iimi 

, kui ilm on vcga niiske. Vclisthu 
ja esiklaasi temperatuuri vahe vtib 
tekitada esiklaasi vclispinnale udu, 
vchendades sellega nchtavust. Selli-
sel juhul valige re iimi valiku nupuga 

re iim  ja reguleerige ventilaatori 

kiiruse reguleerimisl{liti vti l{liti 
madalamale kiirusele.

Esiklaasi maksimaalseks soojen-
damiseks keerake temperatuuri 
regulaator ktige parempoolse-
masse/kuumemasse asendisse ja 
reguleerige ventilaator ktrgeimale 
kiirusele.
Kui soovite sulatamise vti udu-
ttrje ajal ptrandale sooja thku 
saada, valige ptrandasoojenduse 
re iim.
Enne stitmist puhastage ktik lumi 
ja jcc esiklaasilt, tagaklaasilt, 
vclistelt tahavaatepeeglitelt ning 
ktikidelt k{lgakendelt.
Puhastage ktik lumi ja jcc kapotilt 
ning thu sissevttteavalt, et soo-
jendus saaks paremini tuutada ja 
vchendada esiklaasi sisek{ljel udu 
tekkimise vtimalust.
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Esiklaasi soojendus ja udu ktrvaldamine

Manuaalne kliimaseade

Udu ktrvaldamine esiklaasi sisepin
nalt

1. Valige ventilaatorile kiirus, mis 
pole "0".

2. Valige soovitud temperatuur.
3. Valige valik .
4. Vclise (vcrske) thu re iim ja klii

maseade valitakse automaatselt.

Kui kliimaseade ja vclise (vcrske) 
thu re iimi ei valita automaatselt, 
vajutage vastavat nuppu kcsitsi.

Esiklaasi vclisk{lje jccttrje

1. Valige ventilaatori ktige suurem 
kiirus (regulaator tciesti pare
male).

2. Valige maksimaalne temperatuur.
3. Valige valik .
4. Vclise (vcrske) thu re iim ja klii

maseade valitakse automaatselt.

Automaatne kliimaseade

Udu ktrvaldamine esiklaasi sisepin
nalt

1. Reguleerige ventilaator soovitud 
kiirusele.

2. Valige soovitud temperatuur.
3. Vajutage esiklaasi jccttrje nuppu 

( ).
4. Kliimaseade l{litub sisse tuvasta

tud thutemperatuuri kohaselt ja 
vclise (vcrske) thu suund vali
takse automaatselt.

Kui kliimaseadme ja vclise (vcrske) 
thu re iimi ei valita automaatselt, 
reguleerige vastavat l{liti kcsitsi. Kui 
valite re iimi , vahetatakse 
madalam ventilaatori kiirus ktrge
male.

OCDW049328
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Esiklaasi vclisk{lje jccttrje

1. Valige ventilaatori ktige suurem 
kiirus (regulaator tciesti pare
male).

2. Seadke temperatuur suurimale 
kuumusele (HI).

3. Vajutage esiklaasi jccttrje nuppu 
( ).

4. Kliimaseade l{litub sisse tuvasta
tud thutemperatuuri kohaselt ja 
vclise (vcrske) thu suund vali
takse automaatselt.

Kui valite re iimi , vahetatakse 
madalam ventilaatori kiirus ktrge
male.

Udu ktrvaldusfunktsioon (mtnel 
mudelil)

Esiklaasi seestpoolt uduseks muu
tumise vcltimiseks kontrollitakse 
thu sissevtttu vti kliimaseadet 
automaatselt teatud tingimuste 
kohaselt, nciteks asendi  alusel. 
Uduttrje automaatre iimi katkesta
miseks vti uuesti sissel{litamiseks 
toimige jcrgnevalt.

Manuaalne kliimaseade (mtnel 
mudelil)

1. Keerake s{{tel{liti asendisse ON.
2. Keerake re iimivaliku regulaator 

jccttrje asendisse ( ).
3. Vajutage thu sissevttu nupule 3 

sekundi jooksul vchemalt 5 korda.

Thu sissevttu juhtnupu mcrgutuli 
vilgub 3 korda. See tchistab uduttrje 
automaatre iimi katkestamist vti 
programmeeritud oleku taastamist.

Pcrast aku t{hjenemist vti lahti
{hendamist lchtestatakse udu ktr
valdusfunktsioon.

OCDW049315
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Esiklaasi soojendus ja udu ktrvaldamine

Automaatne kliimaseade (mtnel 
mudelil)

1. Keerake s{{tel{liti asendisse ON.
2. Valige jccttrje re iim selle nupule 

vajutades ( ).
3. Hoidke kliimaseadme l{litit (A/C) 

allavajutatuna ja vajutage thu sis
sevttu juhtnuppu 3 sekundi jook
sul vchemalt 5 korda.

Kliimaseadme kuva vilgub 3 korda. 
See tchistab uduttrje automaatre
iimi katkestamist vti programmee

ritud oleku taastamist.

Kui aku on lahti{hendatud vti t{hi, 
siis lchtestatakse automaatse soo
jenduse funktsiooni olek.

Automaatne klaasipuhastuss{s
teem (ainult automaatse kliima
seadmega) (mtnel mudelil)

Automaatne klaasipuhastuss{s
teem hoiab cra akende seestpoolt 
uduseks muutumist tuvastades 
automaatselt niiskuse klaasil.

Automaatne uduttrjes{steem tuu
tab kui automaatre iim on sees.

Euroopas

Kui teie auto on varustatud auto
maatse uduttrjes{steemiga, l{litub 
see teatud tingimustel automaat
selt sisse.

Kui automaatne uduttrjes{steem 
tuvastab esiklaasi sisemisel k{ljel 
niiskuse, suurendatakse aknale suu
natavat thuvoogu.

Kui soovite siiski selle s{steemi vclja 
l{litada, hoidke esiklaasi soojenduse 
nuppu all vchemalt 3 sekundit.

Esiklaasi jccttrje nupu mcrgutuli vil
gub 3 korda, et teavitada teid s{s
teemi vcljal{litatud olekust.

OCDW049316
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Uduttrje s{steemi uuesti sissel{li-
tamiseks jcrgige {laltoodud juhiseid 
ja nimetatud mcrgutuli vilgub 6 
korda.

Kui aku on lahti{hendatud vti t{hi, 
siis lchtestatakse automaatse klaa-
sipuhastuse olek.

Vcljaspool Euroopat

See mcrgutuli s{ttib, kui 
automaatne uduttrjes{s-
teem tuvastab esiklaasi 
sisek{ljel niiskuse ja s{s-

teem tuutab.

Kui stidukis on rohkem niiskust, toi-
mib s{steem jcrgnevalt.

1. samm: kliimaseade l{litub sisse

2. samm: vclise thu re iim

3. samm: thuvoog suunatakse esik-
laasile

4. samm: esiklaasile suunatava thu-
voo kiirust suurendatakse

Kui teie auto on varustatud auto-
maatse uduttrjes{steemiga, l{litub 
see teatud tingimustel automaat-
selt sisse.

Kui soovite siiski selle s{steemi vclja 
l{litada, hoidke esiklaasi soojenduse 
nuppu all vchemalt 3 sekundit.

Esiklaasi jccttrje nupu mcrgutuli vil-
gub 3 korda, et teavitada teid s{s-
teemi vcljal{litatud olekust.

Uduttrje s{steemi uuesti sissel{li-
tamiseks jcrgige {laltoodud juhiseid 
ja nimetatud mcrgutuli vilgub 6 
korda.

Kui aku on lahti{hendatud vti t{hi, 
siis lchtestatakse automaatse klaa-
sipuhastuse olek.
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Panipaigad

Panipaigad

Panipaikades on juhil ja reisijatel vti
malik hoida vcikeseid esemeid.

ETTEVAATUST
Vtimaliku varguse crahoidmiseks 
crge jctke panipaikadesse vccr
tuslikke esemeid.
Hoidke alati panipaikade katted 
stidu ajal suletuna. Crge asetage 
panipaika nii palju esemeid, et 
kaant ei saa kindlalt sulgeda.

HOIATUS
Tuleohtlikud materjalid
Crge hoidke stidukis vclgumihkleid, 
propaaniballoone ega muid tuleoht
likke/plahvatusohtlikke materjale. 
Kui auto seisab pikka aega palavates 
tingimustes, vtivad need s{ttida ja/
vti plahvatada.

Hoiulaegas keskkonsoolis (mtnel 
mudelil)

Panipaikades on juhil ja esiistme rei
sijal vtimalik hoida vcikeseid ese
meid.

Keskkonsooli laeka avamiseks 
ttmmake hooba {lespoole.

Ette ja taha l{katav kcetugi (mtnel 
mudelil)

Ette l{kkamiseks

Vttke kcetoe (1) esiosast kinni, 
l{kake hooba (1) {lespoole ja 
ttmmake seda ettepoole.

OCDW049027
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Taha l{kkamiseks (mtnel mudelil)
L{kake kcega kcetugi tahapoole.

HOIATUS
Crge hoidke kcetoe (1) esiosast selle 
tahapoole l{kkamise ajal kinni. Nii 
vtivad strmed vahele jccda.

Kindalaegas

Kindalaeka avamine
Ttmmake kcepidet ja kindalaegas 
avaneb automaatselt. Pcrast 
kasutamist sulgege kindalaegas.

HOIATUS
Hoidke stidu ajal kindalaegas alati 
kinni, et vcltida vigastuse ohtu 
tnnetuse vti ckilise peatumise kor
ral.

ETTEVAATUST
Crge hoidke kindalaekas pika aja 
jooksul toiduaineid.

Prillitoos

Prillitoosi avamine
Vajutage kaant ja hoidik avaneb 
aeglaselt.
Asetage prillid nii, et lcctsed olek
sid suunatud vcljapoole. Prillitoosi 
sulgemiseks l{kake see {les.

HOIATUS
Crge hoidke prillitoosis muid ese
meid peale prillide. Muud esemed 
vtivad ckkpidurdamise vti avarii 
korral hoidikust vclja lennata ja 
autos viibijaid vigastada.
Crge avage prillitoosi stiduki liiku
mise ajal. Lahtine prillitoos vtib 
ttkestada tahavaatepeeglit.
Crge suruge prille prillitoosi jtuga, 
muidu vtivad prillid katki minna 
vti vccnduda. Kui {ritati prillitoosi 
jtuga avada ja prillid on toosi 
surutud, vtib see pthjustada 
kehavigastusi.

OCDW049028
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Panipaigad

Pagasivtrgu hoidik

Selleks, et vcltida pagasi nihkumist 
pakiruumis, saate kinnitada pagasi
vtrgu pakiruumis asuva nelja kinni
tusaasa k{lge (mtnel mudelil).

5-uksega

Mahtuniversaal

Vajadusel soovitab Kia puurduda Kia 
volitatud esindaja poole.

ETTEVAATUST
Vedage hapraid vti suuri esemeid 
pakiruumis ettevaatlikult, et vcltida 
pagasi vti stiduki kahjustamist.

HOIATUS
Vcltige silmade vigastamist. CRGE 
venitage pagasivtrku liiga pingule, 
hoidke ALATI oma ncgu ja keha 
pagasivtrgu liikumisteelt eemal. 
CRGE kasutage, kui rihmal on mcr
gata kulumist vti kahjustusi.

Ptrandapaneel (mtnel mudelil)

Pakiruumi ptrandalaekas on lihtne 
hoida autoapteeki, ohukolmnurka, 
tuuriistu jms.

1. Kaane avamiseks haarake kcepi
demest ja ttstke {les.

2. Voltige ptrandapaneeli tagaosa 
ettepoole.

3. Ttstke ptrandapaneeli ettepoole 
ja {les (see seisab ise p{sti)

OCDW049030
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Pakiruumi suurendamine (mtnel 
mudelil)

Pakiruumi suurendamiseks tehke 
jcrgmist.

1. Kaane avamiseks haarake kcepi
demest ja ttstke {les.

2. Voltige ptrandapaneeli tagaosa 
ettepoole.

3. Ttmmake ptrandapaneeli hing 
siini ltppu ja see langeb pakiruumi 
suurendamiseks alla.

4. L{kake seda ettepoole (vt jooni
seid {lal).

Pakiruumi panipaigad (mtnel 
mudelil)

Sellesse mugavalt ligipccsetavasse 
panipaika saate panna hoiule 
esmaabikomplekti, ohukolmnurga 
(eesmisele alusele), tuuriistad jms.

Eesmine panipaik
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Salongi varustus

Keskmine panipaik

Kaane avamiseks haarake kcepi
demest ja ttstke {les.

K{lgmised panipaigad (mtnel 
mudelil)

K{lgmisi panipaiku saab kasutada 
vcikeste esemete hoidmiseks.

Katte avamiseks ttmmake kcepi
det {lespoole ja ttstke kate {les.

Salongi varustus

[mbritsev valgus (mtnel mudelil)

Juhiistme esiosa all on mugavusval
gustus.

Kui esituled ptlevad, ptleb samal 
ajal ka mugavusvalgustus. Muga
vusvalgustust saab seadistada info
meelelahutuse men{{st.

[ksikasjalikku teavet leiate eraldi 
infomeelelahutuse s{steemi juhen
dist.
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Tuhatoos (mtnel mudelil)

Tuhatoosi kasutamiseks asetage 
see ktrvalolevasse topsihoidjasse.

Tuhatoosi kasutamiseks avage 
selle kaas.
Tuhatoosi puhastamiseks vti t{h
jendamiseks ttmmake see hoidi
kust vclja.

HOIATUS
Tuhatoosi kasutamine

Crge kasutage stiduki tuhatoosi 
pr{gikastina.
Kui asetate tuhatoosi ptlevaid 
sigarette vti tikke koos muude 
ptlevate materjalidega, vtite 
pthjustada tulekahju.

Topsihoidik

Ees

Taga (kui kuulub varustusse)

Topse vti vcikeseid joogipurke vtib 
asetada topsihoidikutesse.

HOIATUS
Kuumad vedelikud

Crge asetage stiduki liikumise ajal 
kuuma vedelikuga kaaneta topsi 
topsihoidjasse. Kui kuum vedelik 
vclja loksub, vtite ennast ptle
tada. Selline ptletus vtib pthjus
tada stiduki juhitavuse 
kaotamise.
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Salongi varustus

Kui soovite ckilise peatumise vti 
kokkuptrke korral vigastuste ohtu 
vchendada, crge asetage stiduki 
liikumise ajaks topsihoidjasse kat
mata vti paigale kinnitamata 
pudeleid, klaase, plekkpurke jne.

HOIATUS
Hoidke plekkpurgid ja pudelid eemal 
otsesest pcikesevalgusest ning crge 
hoidke neid {lekuumenenud autos. 
Need vtivad plahvatada.

MCRKUS
Sulgege stidu ajaks ktik joogi
ntud, et jooki ei saaks {le ccre 
loksuda. Vcljaloksunud vedelik 
vtib sattuda stiduki elektri-/
elektroonikas{steemi ja kahjus
tada elektrilisi/elektroonilisi osi.
Mahaloksunud vedeliku koristami
sel crge kuivatage topsihoidjat 
ktrgel temperatuuril. See vtib 
topsihoidjat kahjustada.

Pcikesevari

Kasutage pcikesevarju, et takistada 
esi- vti k{lgakendest tulevat otsest 
valgust.

Pcikesevarju kasutamiseks ttm
make see alla.
Pcikesevarju kasutamiseks k{l
gakna jaoks ttmmake see alla, 
eemaldage klambrist (1) ja kee
rake k{ljele (2).
Peegli kasutamiseks ttmmake 
pcikesevari alla ja libistage peegli 
kate (3) eest cra.

Piletihoidja (4) on ette nchtud tee
maksu pileti hoidmiseks.

HOIATUS
Ohutuse tagamiseks crge takistage 
pcikesevarjuga ncgemisulatust.

OCDW049091
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Istmesoojendus (mtnel mudelil)

Istmesoojendus on ette nchtud 
k{lma ilma korral esi- ja tagaist
mete soojendamiseks.

Esiiste

Tagaiste

Keerake s{{tevtti asendisse ON ja 
tehke jcrgmist.

Juhiistme vti esiistme soojenda
miseks vajutage vastavat l{litit.

Kui istmesoojendeid pole vaja (nt 
soojema ilma korral), siis l{litage 
need vclja.

Temperatuuri regulaator (kcsitsi)
Istmesoojendi re iimid vahelduvad 
igal l{liti vajutusel jcrgmiselt.
- Esiiste

- Tagaiste

Istmesoojendid l{lituvad s{{te 
sissel{litamisel vaikimisi vclja.

Temperatuuriregulaator (auto
maatne)
Istmesoojendi hakkab peale kcsitsi 
sissel{litamist automaatselt istme 
temperatuuri reguleerima.

Istme temperatuuri saade kcsitsi 
ttsta nupulevajutusega. Sellegipoo
lest naaseb see peagi automaatre
iimi.
Kui vajutate istmesoojendi tuuta
mise ajal l{litile {le 1,5 sekundi, 
l{litub istmesoojendi vclja.
Kui l{liti ENGINE START/STOP on 
asendis ON, l{litub istesoojendi 
vaikimisi vcljal{litatud olekule.
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MCRKUS
Kui istmesoojendi on sissel{litatud, 
reguleeritakse istme temperatuuri 
automaatselt.

ETTEVAATUST
Crge puhastage istmeid orgaani
liste {henditega (nt vcrvivedel
daja, benseeni, alkoholi vti 
bensiiniga). Nii vtite istmesoojen
dusi vti istmeid kahjustada.
Istmesoojendite {lekuumenemise 
vcltimiseks crge hoidke nende 
kasutamise ajal istmetel soojust 
isoleerivaid esemeid, nciteks 
tekke, patju ega istmekatteid.
Crge asetage soojendusega ist
metele raskeid ega teravaid ese
meid. Nii vtite istmesoojendusi 
kahjustada.
Crge vahetage istmekatet. See 
vtib kahjustada istmesoojendust 
vti ventilatsioonis{steemi.

HOIATUS
Ptletusoht
Reisijad peavad {lekuumenemise ja 
ptletuste ohu ttttu kasutama ist
mesoojendust ccrmiselt ettevaatli
kult. Istmesoojendaja vtib tekitada 
ptletusi isegi madalatel tempera
tuuridel, eriti kui soojendust kasuta
takse pika aja jooksul. Juht peab eriti 

hoolikas olema jcrgmiste reisijat{{
pide puhul.
1. Imikud, vcikelapsed, vanurid ning 

puudega vti ambulatoorsed pat
siendid

2. Tundliku nahaga inimesed, kes 
saavad kergesti ptletushaavu

3. Vcsinud inimesed
4. Joobes inimesed
5. Inimesed, kes tarvitavad ravimeid 

(nt unerohtu vti k{lmetusravi
meid), mis vtivad pthjustada 
uimasust vti unisust.

Istmejahutus (tuulutusega) (kui 
kuulub varustusse)

Istmepatjade temperatuuri saab 
l{litiga muuta.

Istmesoojendi re iimid vahelduvad 
igal l{liti vajutamisel jcrgmiselt:

Ventilatsioon l{litub s{{te sis
sel{litamisel vaikimisi vclja.
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ETTEVAATUST
Crge puhastage istmeid orgaaniliste 
{henditega (nt vcrvivedeldaja, ben
seeni, alkoholi vti bensiiniga). Nii 
vtite istmesoojendusi vti istmeid 
kahjustada.

Pistikupesa

Esiiste

Pakiruum (kui kuulub varustusse)

Mahtuniversaal/linnamaastur (kui kuu
lub varustusse)

Toitepistik on mteldud toite andmi
seks mobiiltelefonidele vti muudele 
seadmetele, mis on mteldud kasu
tamiseks stiduki elektris{steemiga. 
Seadmed peaks mootori tuutamise 
ajal kasutama vchem kui 10 amprit.

ETTEVAATUST
Kasutage toitepistikut ainult siis, 
kui mootor tuutab, ja eemaldage 
pcrast kasutamist lisaseade pisti
kupesast. Lisaseadme pistiku 
pikemaajaline kasutamine, kui 
mootor on vclja l{litatud, vtib 
pthjustada aku t{hjenemise.
Kasutage ainult 12 V elektritarvi
kuid, mille aku mahtuvus on alla 
10 A.
Toitepistiku kasutamisel seadis
tage kliimaseade vti k{ttekeha 
madalaimale tuutasemele.
Kui voolupesa ei kasutata, sulgege 
selle kate.
Mtned elektroonikaseadmed vti
vad pthjustada elektromagnet
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hcireid, kui need on {hendatud 
auto voolupesaga. Need seadmed 
vtivad pthjustada {lemccrast 
m{ra ja hcireid teistes stidukis 
kasutatavates elektroonilistes 
s{steemides vti seadmetes.
Elektriseadmete, mille vtimsus 
{letab pistikupesa ja juhtmestiku 
lubatud vtimsuse, kasutamine 
pthjustab elektrikatkestuse.
Jclgige, et elektriseadmed oleksid 
tcielikult pistikupesasse sisesta
tud. Vastasel juhul vtib tekkida 
lcbiluuk.
Sisseehitatud akuga elektrisead
med vtivad pthjustada elektri
voolu, mis omakorda vtib 
pthjustada rikkeid teie stiduki 
elektriseadmetes. Kasutage ainult 
tagasivoolu kaitsega seadmeid.

HOIATUS
Crge pange strme ega vttrkeha 
(nuupntela jne) toitepistikusse ja 
crge puudutage seda mcrja kcega. 
Vtite saada elektriluugi.

USB-laadija (mtnel mudelil)

Auto USB-laadija vtimaldab juhil 
laadida oma digiseadmeid, nciteks 
nutitelefoni ja tahvelarvuteid.

[hendage kaabel USB-pesasse ja 
laadimine algab.

Auto USB-laadijat saab kasutada, 
kui s{{de on olekus ACC vti sisse 
l{litatud. Soovitame siiski {hendada 
digiseadmed USB-pesasse mootori 
kcivitamisel. Vaadake seadme 
ekraani, et ncha laadimise edene
mist. Teie nutitelefon vti tahvelar
vuti vtib laadimise ajal kuumeneda.

Selle pcrast pole vaja muretseda, 
sest see ei mtjuta seadme tuuiga 
ega funktsioone. Ohutuse huvides 
saab laadimist peatada, kui aku kuu
meneb teatud temperatuurini, mis 
vtib seadmeid halvasti mtjutada. 
Mtne digiseadme laadimine pole 
vtimalik vti selleks on vaja asjako
haseid adaptereid, kui seadmete 
laadimismeetodid ei sobi USB-auto
laadija meetodiga.
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Kiirlaadimine Quick Charge 2.0 on 
saadaval nutitelefonis vti lauaarvu
tis, mis on kiirlaadimisvtimega 
varustatud. Allpool esitatakse kiir
laadimise andmed.

(https://www.qualcomm.com/docu
ments/quick-charge-device-list)

Kiirlaadimiseta nutitelefoni vti tah
velarvutit laetakse tavapcrase kiiru
sega.

Nimivtimsus

Kiirlaadimisega digiseadmed: 
- 9,0 V, 1,67 A

Tavalise laadimisega digiseadmed: 
- 5,0 V, 2,1 A

ETTEVAATUST
Kasutage auto USB-laadijat, kui 
s{{de on sisse l{litatud. Vastasel 
juhul vtib stiduki aku t{hjeneda.
Kasutage laadimisel digiseadme 
tootja USB-kaablit.
Veenduge, et vttrkehad, joogid ja 
vesi ei puutuks kokku USB-laadi
jaga. Vesi vti vttrkehad vtivad 
USB-laadijat kahjustada.
Crge kasutage seadet, mille voo
lutarve {letab 2,1 A.
Crge {hendage stiduki USB-
pesasse elektriseadet, mis tekitab 
liigset elektromagnetilist m{ra. 
Kui seda teete, vtib tekkida m{ra 
vti stiduki elektroonikaseadmete 
tuu vtib olla hciritud, kui heli vti 
heliga video on sisse l{litatud.

Kui laadija on valesti {hendatud, 
vtib see seadmeid ttsiselt kahjus
tada.
Pange tchele, et valekasutuse 
ttttu tekkinud kahju ei kuulu 
garantiiteenuse alla.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimise 
s{steem (mtnel mudelil)

Nutitelefoni juhtmevaba laadimis
s{steem asub ees keskkonsoolis.

Sulgege ktik uksed kindlalt ja kee
rake s{{de asendisse ACC vti IGN 
ON. Juhtmevaba laadimise alustami
seks asetage juhtmevaba laadi
misfunktsiooniga nutitelefon 
juhtmevabale laadimisalusele.

Parima tulemus saavutamiseks ase
tage juhtmevaba laadimiss{stee
miga telefon laadimisaluse keskele.

Juhtmevaba laadimiss{steem on 
mteldud korraga {hele nutitelefo
nile, mis on varustatud QI-ga. Vaa
dake nutitelefoni teabelehelt vti 
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nutitelefoni tootja kodulehelt, kas 
teie telefon toetab QI-funktsiooni.

HOIATUS
Kui juhtmevaba laadimisaluse ja 
nutitelefoni vahele jccvad metalle-
semed (m{ndid), vtib laadimine kat-
keda. Samuti vtib metallese 
kuumeneda.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimine
1. Eemaldage ktik nutitelefoni laadi-

misalusel olevad esemed, sealhul-
gas elektrooniline vtti. Kui alusel 
on mtni vttrkeha peale nutitele-
foni, ei pruugi juhtmevaba laadi-
misfunktsioon korralikult tuutada.

2. Asetage juhtmevaba laadimiss{s-
teemiga telefon laadimisaluse 
keskele.

3. Kui juhtmevaba laadimine kcivi-
tub, muutub mcrgutuli oran iks. 
Kui laadimine on ltppenud, muu-
tub oran  tuli roheliseks.

4. Juhtmevaba laadimise saate sisse 
ja vclja l{litada, kui valite ncidi-
kuplokis valiku USM. (Palun vaa-
dake "Ncidikuplokk" lehek{ljel 4-
58).

Kui juhtmevaba laadimine ei tuuta, 
liigutage nutitelefoni laadimisalusel 
trnalt ringi, kuni laadimise mcrgutuli 
muutub kollaseks. Olenevalt nutite-
lefonist ei pruugi laadimise mcrgu-
tuli pcrast laadimise ltppemist 
roheliseks muutuda.

Kui juhtmevaba laadimine ei tuuta 
korralikult, vilgub oran  tuli k{mme 
sekundit, seejcrel l{litub vclja. Selli-
sel juhul eemaldage nutitelefon alu-
selt ja asetage tagasi vti kontrollige 
laadimisolekut.

Jcttes nutitelefoni s{{tel{liti "OFF" 
asendi laadimisalusele, kuvatakse 
hoiatus ja ktlab helisignaal (hccljuh-
timisega autodes) peale "Good bye" 
funktsiooni.

ETTEVAATUST
Kui juhtmevaba laadimiss{steemi 
sisetemperatuur ttuseb {le mcc-
ratud temperatuuri, lakkab juht-
mevaba laadimine. Kui 
sisetemperatuur langeb alla piir-
mccra, jctkub juhtmevaba laadi-
mine.
Kui nutitelefoni ja laadimisaluse 
vahel on metallesemed, eemal-
dage nutitelefon kohe. Eemal-
dage metallesemed alles pcrast 
nende mahajahtumist.
Raske lisatarvikuga nutitelefoni 
laadimine ei pruugi tnnestuda.
Juhtmevaba laadimine ltppeb, kui 
kasutatakse elektroonilise vttme 
otsingufunktsiooni raadiolainete 
hcirete crahoidmiseks.
Juhtmevaba laadimine ltppeb, kui 
elektrooniline vtti viiakse autost 
vclja, kui s{{de on asendis ON.
Juhtmevaba laadimine ltppeb 
{ksktik millise ukse avamisel 
(elektroonilise vttmega autod).
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Juhtmevaba laadimine ltppeb, kui 
s{{de on asendis OFF.
Juhtmevaba laadimine ltppeb, kui 
nutitelefon ei puutu laadimisalu
sega korrektselt kokku.
Juhtmevaba laadimise ajal vtivad 
kahjustada saada magnetosadega 
esemed, nagu krediitkaardid, tele
fonikaardid, {histranspordi kaar
did jne.
Parima tulemuse jaoks asetage 
nutitelefon laadimisaluse keskele. 
Nutitelefon ei pruugi laadida, kui 
see on asetatud laadimisaluse 
ccre juurde. Kui nutitelefon laeb, 
vtib see liigselt kuumeneda.
Ilma sisseehitatud laadimiss{s
teemita nutitelefonidega peab 
kasutama vastavat lisaseadet.
Mtne tootja nutitelefonid vtivad 
kuvada ntrga voolu teate. See on 
tingitud nutitelefoni omadustest 
ja ei tchenda juhtmevaba laadi
mise funktsiooni riket.
Mtne tootja nutitelefoni puhul 
vtib mcrgutuli pcrast nutitelefoni 
tcislaadimist ikka kollane olla. See 
on tingitud nutitelefoni omadus
test ja ei tchenda juhtmevaba 
laadimise riket.
Kui laadimisalusele asetatakse 
juhtmevaba laadimisfunktsioo
nita nutitelefon vti metallese, 
vtib olla kuulda kerget m{ra. See 
tekib, kuna laadimisalusele aseta
tud ese pole {hilduv. See ei 

mtjuta teie autot ega nutitele
foni.

Ptrandamattide kinnituskonks(ud) 
(mtnel mudelil)

Kui kasutate auto esiosas ptranda
matti, siis veenduge, et see oleks 
kinnitatud stiduki ptrandamati kin
niti(te) k{lge. See takistab ptranda
mati ettepoole nihkumist.

Ptrandamati paigaldamine
1. Joondage ptranda kinnitusele

ment (konks) ja ptrandamati 
konksurtngas.

2. [hendage ptrandamati konksu
rtngas ptranda konksuga.

3. Sisestamisel l{kake ktigepealt 
sisse ptrandamati konksurtnga 
alumine osa, mis {htib ptranda 
konksuga, ja seejcrel konksu
rtnga {lemine osa, nii et seda 
saaks korralikult {hendada.
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Ptrandamati eemaldamine

Haarake ptrandamati esiosast ja 
ttmmake ptrandamatti {les.

HOIATUS
Mis tahes t{{pi ptrandamattide 
paigaldamisel tuleb alati jcrgida all
toodud juhiseid.

Enne stidu alustamist kontrollige, 
et ptrandamatid oleksid korrali
kult ptrandamattide kinnitus
konksude k{lge kinnitatud.
Crge kasutage [HTEGI ptranda
matti, mida ei saa kindlalt stiduki 
ptrandamati kinniti(te) k{lge 
{hendada.
Crge pange kunagi mitut ptran
damatti {ksteise peale (nt kum
mimatti tekstiilmati peale). Igasse 
ptrandamati asukohta tuleb pai
galdada ainult {ks ptrandamatt.
Ptrandamati eemaldamisel 
eemaldage see kindlasti eelmisel 
pildil ncidatud noolega tchistatud 
suunas. Kui konksule rakenda
takse jtudu teises suunas, vtib 
konks puruneda.

TCHTIS  teie stiduk on varustatud 
juhi ptrandamati konksudega, mis 
on mteldud ptrandamati kindlalt 
paigal hoidmiseks. Pedaalide tuu 
segamise vcltimiseks soovitab Kia 
paigaldada ainult Kia ptranda
matte, mis on mteldud teie autos 
kasutamiseks.

Riidenagid (mtnel mudelil)

Riidenagi kasutamine
Ttmmake riidenagi {lemine osa 
alla.

ETTEVAATUST
Crge riputage nagile raskeid riideid, 
sest need vtivad nagi kahjustada.

HOIATUS
Crge riputage peale riiete muid ese
meid nagu riidepuid vti ktvasid ese
meid. Samuti crge asetage rtivaste 
taskutesse raskeid, teravaid vti 
purunevaid esemeid. Avarii vti tur
vakardinate tcitumise korral vtivad 
sellised esemed autot kahjustada 
vti stitjaid vigastada.
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Pagasiruumi kate (mtnel mudelil)

Kasutage pagasiruumi katet pagasi
ruumis hoitavate esemete varjami
seks vttraste pilkude eest.

Pagasikate ttstetakse tagaluugi 
avamisel {les.

Kui soovite pagasikatte algsesse 
asendisse tagasi tuua, eemaldage 
rihm (1) hoidikust. Pagasikatte 
eemaldamiseks ttstke kate 40 
kraadise nurga alla ja ttmmake 
see tcielikult vclja (2).

Katte paigaldamiseks toimige 
samamoodi, ainult vastupidises jcr
jekorras.

MCRKUS
Pagasikatte tagasi algasendisse 
seadmisel hoidke kattest kinni ja 
laske seejcrel allapoole.
Crge stitke ilma pagasikatteta. 
See vtib pagasikatet kahjustada.
Pagasikate vtib tagaluugi avami
sel {les ttusta. Veenduge, et kat
tel olev pagas ttstetaks kindlasse 
kohta.
Crge asetage pagasikattele ras
keid esemeid, sest nii vtib pagasi
kate viga saada (nt 
deformeeruda).

HOIATUS
Crge asetage stidu ajal pagasi
kattele esemeid. Jcrsu pidurda
mise vti kokkuptrke korral vtivad 
need esemed ettepoole paiskuda 
ning stitjaid vigastada.
Crge lubage kunagi kellelgi paga
siruumis stita. See on mteldud 
vaid pagasi jaoks.
Et auto p{siks tasakaalus, paigu
tage pagas vtimalikult ette.

ODEEV068209NR
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Ostukoti konks

ETTEVAATUST
Crge riputage {le 3 kg kaaluvat 
kotti. See vtib kahjustada ostukoti 
konksu.
Crge riputage konksule trnu ese
meid, kui stidate konarlikul teel. 
Esemed vtivad puruneda.

Eraldusvtrk (mtnel mudelil)

Tagaistmel vti pakiruumis pagasi 
vedamisel peate paigaldama eral
dusvtrgu kas esi- vti tagaistme sel
jatoe taha.

Eraldusvtrk kaitseb reisijate pcid 
kokkuptrkel kohalt paiskuda vtivate 
esemete eest.

Peatutugede kohal on kaks konksu 
vtrgu {laosa kinnitamiseks.

Eraldusvtrgu paigaldamine

1. Asetage konks suurde auku, et 
see ulatuks tciesti {les.

2. Seejcrel kinnitage see vcikse
masse auku l{kkamisega.

3. Hoidke kinni konksuga kinnitatud 
k{ljest ja kinnitage teise kcega 
vtrgu teine k{lg.

4. Kinnitage vtrgu mtlemal k{ljel 
olevad rihmad ptranda konksu
desse.
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ETTEVAATUST
Olge konksu auku paigutamisel 
ettevaatlik ja crge paneeli kriimus
tage.

HOIATUS
Crge laske reisijatel istuda paki
ruumis eraldusvtrgu taga.
Crge laske kellelgi istuda keskmi
sel tagaistmel, kui tagaistmete 
taha on paigutatud eraldusvtrk. 
Eraldusvtrk vtib segada tagaist
mete turvavuu toimimist.
Crge laadige pagasit ktrgemale 
kui eraldusvtrgu {lemine osa.
Crge laadige rasket pagasit selja
toest ktrgemale, et vcltida tnne
tusi isegi siis, kui eraldusvtrk on 
paigaldatud.
Crge paigaldage vtrgu taga tera
vate servadega pagasit, kuna see 
vtib lcbi eraldusvtrgu tungida.
Crge riputage eraldusvtrgule ras
keid esemeid ega pagasit ja crge 
sikutage seda.

Kui eraldusvtrku ei kasutata
1. Eemaldage konks, ttmmates seda 

suurest august vclja.
2. Eemaldage vtrgu mtlemal k{ljel 

olevad rihmad ptranda konksu
dest.

MCRKUS
Enne eraldusvtrgu eemaldamist 
peate eemaldama pagasikatte.

Pagasikate (mtnel mudelil)

Kasutage pagasi turvakatet paki
ruumis veetava pagasi varjamiseks.

MCRKUS
Crge asetage kasutusel olevale 
pagasikattele esemeid, sest nii vtib 
pagasikate viga saada (nt defor
meeruda).

HOIATUS
Crge asetage pagasi turvakattele 
esemeid. Sellised esemed vtivad 
autos liikuda ja tnnetuse vti 
pidurduse korral vigastusi teki
tada.
Crge lubage kunagi kellelgi paga
siruumis stita. See on mteldud 
vaid pagasi jaoks.
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Et auto p{siks tasakaalus, paigu
tage pagas vtimalikult ette.

Pagasikatte kasutamine

1. Ttmmake pagasikatet kcepide
mest (1) auto tagaosa suunas.

2. Sisestage tihvtid juhikusse (2).

MCRKUS
Ttmmake pagasikatet selle kcepi
demest, sellega vcldite tihvtide juhi
kust vcljakukkumist.

Kui pagasikate ei ole kasutusel:
1. Ttmmake pagasikatet auto taga

osa suunas ja vabastage see juhi
kutest.

2. Pagasikate ttmbub automaatselt 
tagasi.

MCRKUS
Kui pagasikate ei ole tcielikult vclja
ttmmatud, ei pruugi see automaat
selt tagasi ttmbuda. Ttmmake see 
tcielikult vclja ja laske seejcrel lahti.

Pagasi turvakatte eemaldamine
1. Vajutage tihvti pildil ncidatud suu

nas.

2. Tihvtidele vajutades ttmmake 
pagasikate vclja.

3. Avage pakiriiul ja hoidke pagasi
kate riiulil.
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Pagasikatte pakiriiulilt eemaldami
seks
1. Ttmmake pagasikate {les.

2. Vajutage tihvti pildil ncidatud suu
nas.

3. Tihvtidele vajutades ttmmake 
pagasikate vclja.

Pagasi strestiks{steem (mtnel 
mudelil)

Pagasi strestiks{steem hoiab cra 
pagasi liikumise pakiruumis.
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Sisseehitatud eraldusstrestik
Paigaldage mtlemad eraldusst
restiku postid (A) strestiku ava
desse.
Strestiku varraste liigutamiseks 
vttke posti k{ljest kinni ja ttm
make hooba (B) alla.
Kontrollige, et postid lukustuksid.
Vabastage rihm, keerake {lemist 
elementi (C) vasakule vti pare
male kuni see lukustub.
N{{d saate ttmmata rihma (D) ja 
kinnitada oma pagasi, paigutades 
rihma selle {mber ning kinnitades 
konksu (E) strestiku varda kesk
osale (F).
Suuremttdulise pagasi puhul 
vtite kinnitada mtlemad konksud 
{ksteise k{lge.
Rihma lukustumise tagamiseks 
pange {lemine element (C) tagasi 
lukustusasendisse (1).

ETTEVAATUST
Eraldusstrestik tuleb paigaldada 
ja eemaldada samal ajal mtlema 
postiga.
Maksimaalne koormus: 30 kg 
{hele rihmale
40 kg kahele rihmale

Juhtlati ttkesti rakendamine

Paigaldage ttkesti (A) juhtlatile.
Vajutage ttkesti liigutamiseks 
nupule (1) ja liigutage ttkestit 
juhtlatil.
Kontrollige, et ttkesti lukustuks.
Pagasi kinnitamiseks ttmmake 
konksu (2) {les pagasi suunas.
N{{d saate kinnitada nciteks 
rihma pagasi konksuga kinnitami
seks.
Ttkestit ei saa kasutada kohas, 
kus see juhtlatile kinnitatakse vti 
eemaldatakse (3).

ETTEVAATUST
Ttmbejtud: max 30 kgf 1 ttkesti 
kohta

OCDW049408
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Katuseraam (mtnel mudelil)

Kui autol on katuseraam, saate 
katusel pagasit vedada.

Katuseraamidele paigaldatavad rist
talad ja kinnitusosad saate hankida 
Kia edasim{{jalt/teenindusest vti 
muust asjakohasest kauplusest.

MCRKUS
Koormatalad tuleb katusekoorma 
vedamiseks tigetesse kohta
desse paigaldada.
Kui autol on katuseluuk, siis veen
duge, et pagas ei takistaks katus
eluugi avamist ja sulgemist.
Kui koormatalad pole kasutusel, 
vtivad need tuulem{ra tekitada. 
Sel juhul vtite need {mber paigu
tada.

ETTEVAATUST
Vedage katusekoormat ettevaat
likult, et see ei saaks katust 
vigastada.
Veenduge, et katusekoorem ei 
{leta auto kogupikkust ega -
laiust.
Katuseluuki ei tohi katusekoorma 
vedamisel kasutada. (mtnel 
mudelil)

HOIATUS
Jcrgnevalt esitatakse maksi
maalne kaal, mida saab katuse
raami peale laadida. Jaotage 
koormus vtimalikult {htlaselt {le 
koormatalade (kui kuulub varus
tusse) ja katuseraami ning kinni
tage koormus kindlalt.

Kui katusekoorem on liiga raske, 
vtivad koormatalad autot kahjus
tada.
Katusekoorem ttstab auto ras
kuskeset. Vcltige jcrske kohalt
vttte, pidurdusi, puurdeid ja muid 
ckilisi manuuvreid ning stitke 
mttduka kiirusega, et vcltida 
juhitavuse kaotamist vti auto 
{mberminekut.
Kui katusele on paigutatud koo
rem, stitke alati aeglaselt ja puu
rake autot ettevaatlikult. Tugevad 
{lespoole puhuvad thuvoolud, mis 

OCDW049409
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on tingitud muuduvatest stiduki-
test vti looduslikest pthjustest, 
vtivad tekitada katuseraamile 
laaditud esemetele ootamatu 
{lespoole surve. See kehtib eriti 
suurte lamedate esemete, nciteks 
puitplaatide vti madratsite kand-
misel. Katusel veetav pagas vtib 
selle tagajcrjel koormatalade k{l-
jest lahti pccseda ning autot vti 
juuresviibijaid vigastada.
Selleks, et vcltida pagasi vallapcc-
semisest tingitud kahjustusi, 
veenduge alati nii enne katuse-
koorma vedamist kui ka stidu ajal, 
et pagas oleks tugevalt kinnita-
tud.
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Helis{steem

MCRKUS
Mittealgupcrased ktrgrthulahendu
sega (HID) esituled vtivad pthjus
tada audios{steemi ja muude 
elektroonikaseadmete rikke.

* Kui teie stidukil on audio-video- ja 
navigatsioonis{steem (AVN), vaa
dake lisateabe saamiseks selle 
kasutusjuhendit.

Antenn

Varsantenn

Teie stiduk kasutab AM- ja FM-sig
naalide vastuvttmiseks katusean
tenni. Antenn on eemaldatav.

Antennivarre eemaldamiseks kee
rake seda vastupceva.
Antenni paigaldamiseks keerake 
seda pcripceva.

Haiuime-antenn (mtnel mudelil)

Haiuim-antenn vttab vastu edasta
tavaid andmeid.

ETTEVAATUST
Varsantenn

Antenn tuleb enne piiratud ktrgu
sega kohta vti autopesulasse 
stitmist vastupceva puurates 
eemaldada. Vastasel juhul vtite 
antenni vigastada.
Antennivarre uuesti paigaldami
sel on oluline, et see oleks korrali
kult kinnitatud ja p{stises asendis, 
et tagada parim signaali vastu
vttt. Kuid seda saab eemaldada 
stiduki parkimisel vti koorma laa
dimisel katuseraamile.
Paigutage pagas katusereelingu
tele alati antennist vtimalikult 
kaugele, et tagada raadiovastu
vttt.OCDW049434
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USB-pesa

Saate kasutada USB-pesa USB-
seadme vti iPod--i {hendamiseks.

* iPod- on Apple Inc. kaubamcrk.

Autoraadio isecrasused

FM-vastuvttt

AM- ja FM-raadiosignaale levita
takse teie linnas ja selle lcheduses 
asuvatest raadiomastidest. Need 
signaalid jtuavad teie auto antennini 
ning autoraadio vttab need vastu. 
Ltpuks kuuletegi vastuvtetud sig
naali heli kujul lcbi ktlarite.

Kui autoni jtuab tugev raadiosignaal, 
tagab teie auto kvaliteetne helis{s
teem selle laitmatu edastuse. Mtni
kord pole aga teie autoni jtudev 
signaal k{llalt tugev ja selge.

Seda vtivad pthjustada mitmed 
tegurid, nciteks saatja kaugus, 
teiste saatjate lchedus ja hoonete, 
sildade ning muude suurte takis
tuste olemasolu.

AM-vastuvttt

AM-signaale saab vastu vttta suu
remate vahemaade tagant kui FM-
signaale. See on seettttu, et neid 
raadiolaineid edastatakse madalatel 
sagedustel. Need pikad madalsage
duslikud raadiolained jcrgivad maa
kumerusi ega levi sirgjoones maa 
atmosfccri. Lisaks ktverduvad need 
ka {mber takistuste, misttttu suu
davad need kokkuvtttes tagada 
parema signaalilevi.

OCDMH049450
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FM-raadiojaam

FM-raadiosignaale edastatakse ktr-
getel sagedustel ning need raadio-
lained ei ktverdu {mber maapinna 
kumeruste. Sellest tulenevalt muu-
tuvad FM-signaalid juba suhteliselt 
vcikesel kaugusel raadiojaamast 
ntrgemaks. Samuti segavad FM-
signaali levi hooned, mced ja muud 
takistused. Mtnikord vtivad see-
ttttu tekkida soovimatud ja eba-
meeldivad hcired raadiohelis, mille 
pthjal vtib tekkida mulje, nagu oleks 
viga raadios. Jcrgmised nchtused on 
normaalsed ja ei tchenda, et raadio 
on vigane.

Hccbumine  kui stidate saatjast 
eemale, muutub signaal ntrgaks 
ja heli hccbub. Soovitame sellisel 
juhul valida mtne teise, tugevama 
signaaliga jaama.

Vcrelemine ja m{ra: ntrk FM-sig-
naal vti selle jcrsk ntrgenemine 
suurte takistuste ttttu saate-
jaama ja teie auto vahel vtib pth-
justada heli vcrelemist ja m{ra. 
Sel juhul soovitame reguleerida 
tcmbrit nii, et ktrge sagedusega 
helide osakaal on vcike.

Jaama vahetamine  FM-signaali 
ntrgenemisel vtib raadio hakata 
esitama sama sageduse lchedal 
olevat tugevamat signaali. Nii juh-
tub, kuna teie autoraadio on 
konstrueeritud vastuvttul eelis-
tama selgemat signaali. Sellisel 

ODEEV068219NR

OSK3048403NR
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juhul valige kuulamiseks mtni 
tugevama signaaliga jaam.
Multimarsruutvastuvttu m{ra: 
mitmest suunast vastu vtetud 
raadiosignaalid vtivad pthjustada 
heli katkemist vti moonutamist. 
Seda vtivad pthjustada sama 
jaama otsesignaal ja peegeldunud 
signaal vti kahe erineva, kuid vcga 
lchedase sagedusega jaama sig-
naalid. Valige sel juhul olukorra 
normaliseerumiseni kuulamiseks 
mtni teine jaam.

Mobiiltelefoni vti raadiosaatja 
kasutamine

Kui autos kasutatakse mobiiltele-
foni, vtib helis{steemist hakata 
kostma m{ra. Tegu ei ole hcirega 
helis{steemi tuus. Sellisel juhul 
kasutage mobiiltelefoni helisead-
mest vtimalikult kaugel.

ETTEVAATUST
Kui kasutate autos sidevahendeid, 
nciteks mobiiltelefoni vti raadio-
saatjat, on vaja autole paigaldada 
eraldi vclisantenn. Kui mobiiltelefoni 
vti raadiosaatjat kasutatakse ainult 
siseantenni vahendusel, vtib see 
hcirida auto elektris{steemi tuud ja 
mtjuda vcga halvasti auto kasutus-
ohutusele.

HOIATUS
Crge kasutage auto juhtimise ajal 
mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasu-
tamiseks peatuge turvalises kohas.
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Audio (puuteekraanita)

S{steemi {levaade  juhtpaneel

Bluetooth- juhtmevaba tehnoloogiaga

* Stltuvalt stiduki mudelist ja tehnilistest andmetest vtib helis{steemi vcli-
mus ja paigutus pildil kujutatust erineda.

1. SEEK/TRACK nupp
Saate valida teise raadiojaama, 
loo vti faili.
Kui kuulate raadiot, vajutage ja 
hoidke nuppu all raadiojaama 
otsimiseks.
Kui mcngite midagi andme-
kandjalt (v.a Bluetoothi helire-
iimil), vajutage ja hoidke nuppu 

alla edasi- vti tagasikerimiseks.
2. RADIO l{liti

Vajutage raadio sissel{litami-
seks. Kui kuulate raadiot, vaju-
tage seda raadiore iimi 
muutmiseks.

3.MEDIA l{liti
Vajutage nuppu, et mcngida heli 
mtnelt andmekandjalt. Saate 
valida USB-heliallika (vti iPodi) 
ja Bluetoothi vahel, vajutades 
nuppu mitu korda.

Kui {hendatud on mitu andme-
kandjat, siis valige {ks erinevate 
heliallikate men{{valikust.

4. PHONE l{liti
Vajutage, et {hendada mobiil-
telefon Bluetoothi kaudu.
Pcrast Bluetoothi {henduse 
loomist vajutage nuppu Blue-
toothiga {hendatud telefoni 
men{{sse sisenemiseks.

5. POWER/VOL l{liti
Vajutage l{litit s{steemi sisse- 
vti vcljal{litamiseks.
Helitugevuse reguleerimiseks 
keerake nuppu paremale vti 
vasakule.

6. PRESET l{liti
Vajutage raadio kuulamise ajal 
eelseadistatud jaamade loendi 
eelmisele vti jcrgmisele lehele 
liikumiseks.
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Bluetooth- juhtmevaba tehnoloogiaga

* Stltuvalt stiduki mudelist ja tehnilistest andmetest vtib helis{steemi 
vclimus ja paigutus pildil kujutatust erineda.

7. SETUP l{liti / CLOCK l{liti
Selle nupu vajutamisega liigute 
seadistuste lehele.
Seda nuppu vajutades ja all hoi-
des saate kellaaja seadistuse 
lehele.

8.MENU l{liti
Vajutage hetkere iimi 
men{{ekraanile pccsemiseks.

9. BACK l{liti
Vajutage eelmisele ekraanivaa-
tele tagasipuurdumiseks.

10.Lchtestamise l{liti
11.TUNE/FILE/ENTER l{liti

Kui kuulate raadiot, keerake 
seda sageduse muutmiseks.
Kui mcngite midagi andme-
kandjalt, keerake seda loo/faili 
otsimiseks (ei tuuta Bluetoothi 
helire iimil).
Vajutage nuppu, et valida 
otsingu ajal kuvatud lugu/fail.

12.Numbrinupud (1 6)
Kui kuulate raadiot, saate 
nende nuppude alt valida sal-
vestatud raadiojaamu.
Kui kuulate raadiot, vajutage ja 
hoidke nuppu all hetkel mcngi-
tava raadiojaama salvestami-
seks selle nupu alla.
Soovitud raadiojaama valimi-
seks vajutage vastavat numbri-
nuppu.
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Helis{steemi {levaade  juhtl{litid 
roolil

Bluetooth- funktsiooniga mudel

* Stltuvalt stiduki mudelist ja tehni-
listest andmetest vtib helis{s-
teemi vclimus ja paigutus pildil 
kujutatust erineda.

1.MODE nupp
Vajutage seda l{litit raadio- ja 
heliallikate re iimi vahel vahe-
tamiseks.

2. Helitugevuse l{liti
L{kake helitugevuse reguleeri-
miseks kas {les vti alla.

3. [les/alla
Saate valida teise raadiojaama, 
loo vti faili.
Kui kuulate raadiot, saate 
nende nuppudega valida salves-
tatud raadiojaamu.
Kui kuulate raadiot, vajutage ja 
hoidke nuppu all raadiojaama 
otsimiseks.
Andmekandjate esitamisel 
hoidke kerimiseks all (va Blue-
tooth audio re iimis).

4.MUTE l{liti
Vajutage seda nuppu heli ajuti-
seks vcljal{litamiseks.
Vajutage ktne ajal mikrofoni 
vaigistamiseks vti sissel{litami-
seks.
Meediumi esitamise ajal vaju-
tage pausile panemiseks vti 
esituse jctkamiseks (va iPodi 
re iim)

5. Helistamise/vastamise l{liti
Vajutage, et {hendada mobiil-
telefon Bluetoothi kaudu.
Pcrast Bluetoothi {henduse 
loomist saate ligipccsu Blue-
toothiga {hendatud telefoni 
ekraanile. Vajutage ja hoidke 
nuppu all viimasena valitud 
numbrile helistamiseks. Vaju-
tage nuppu sissetuleva ktne 
vastuvttmiseks.
Saate ktne ajal sellele nupule 
vajutades vahetada aktiivse ja 
ootel oleva ktne vahel. Vajutage 
ja hoidke nuppu all, et vahetada 
vabakcere iimi ja mobiiltelefoni 
re iimi vahel.

6. Ktne ltpetamise l{liti
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HOIATUS
Stidu ajal

Crge kcitage s{steemi stitmise 
ajal. Tchelepanu hajutamine stidu 
ajal vtib viia stiduki juhitavuse 
kaotamiseni, mis vtib pthjustada 
tnnetuse, raske kehavigastuse vti 
surma. Juhi esmane vastutus on 
stiduki ohutu ja seaduslik juhti-
mine ning stidu ajal ei tohi kasu-
tada {htegi kceshoitavat seadet, 
seadmestikku ega stiduki s{s-
teemi, mis juhi tchelepanu sellelt 
vastutuselt ktrvale viivad.
Crge vaadake stidu ajal pikalt 
ekraanile. Tchelepanu hajumine 
stidu ajal vtib pthjustada liiklus-
tnnetuse. Enne mitut toimingut 
vajava tegevuse lcbiviimist pea-
tage auto ohutus kohas.
Peatage auto enne mobiiltelefoni 
kasutamist. Juhtimise ajal mobiil-
telefoni kasutades vtite pthjus-
tada avarii. Vajadusel kasutage 
ktnede tegemiseks Bluetooth-
vabakceseadet ja hoidke telefoni-
ktned vtimalikult l{hikesena.
Reguleerige helitugevus tasemeni, 
mille juures kuulete ka vcljast-
poolt autot kostvaid helisid. Kui 
juht ei kuule stidu ajal helisid vcl-
jastpoolt autot, vtib juhtuda liik-
lustnnetus. Valju heli pikaaegne 
kuulamine vtib tekitada kuulmis-
kahjustusi.

HOIATUS
S{steemi kcsitlemine

Crge demonteerige ega muutke 
s{steemi. Sellise tegevuse tule-
musel vtib juhtuda mtni tnnetus, 
s{ttida tulekahju vti keegi vtib 
saada elektriluugi.
Crge loksutage s{steemi vede-
likke ega torgake sinna {htegi 
vttrkeha. S{steemis vtivad selle 
tulemusel tekkida hcired, sealt 
vtivad hakata eralduma m{rgised 
aurud vti see vtib ptlema s{ttida.
S{steemi hcire korral (nt heli ei 
ole vti ekraan on t{hi) ltpetage 
selle kasutamine. Sellistes tingi-
mustes jctkamine vtib viia tnne-
tuseni (tulekahju, elektriluuk) vti 
s{steemi {les{tlemiseni.
Crge puudutage cikese ajal 
antenni, see vtib pthjustada 
elektriluugi.

ETTEVAATUST
S{steemi kasutamine

Kasutage s{steemi tuutava moo-
toriga. S{steemi pikemaajaline 
seisva mootoriga kasutamine 
koormab akut.
Crge paigaldage heakskiitmata 
tooteid. Heakskiitmata toodete 
kasutamine vtib pthjustada s{s-
teemi kasutamisel rikke. Garantii 
ei htlma heakskiitmata toodete 
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paigaldamisest tingitud s{steemi-
vigu.

ETTEVAATUST
S{steemi kcsitlemine

Crge rakendage s{steemi kasuta-
des liigset jtudu. Liigne surve 
ekraanile vtib LCD- vti puutepa-
neeli kahjustada.
Ekraani vti l{litipaneeli puhasta-
miseks peatage mootor ja kasu-
tage pehmet kuiva lappi. Ekraani 
ja nuppude kareda lapiga p{hki-
mine vti kemikaalide (piiritus, 
benseen, vcrvilahusti jne) kasuta-
mine vtib pinda kriimustada vti 
keemiliselt kahjustada.
Ventilatsiooniavas vedela thu-
vcrskendaja kasutamine vtib ven-
tilatsiooniava lcbivoolava thu 
ttttu deformeeruda.
Kui te soovite seadme paigaldusa-
sendit, puurduge palun seadme 
m{{ja vti teeninduse poole. 
Seadme lahtimonteerimiseks on 
vajalik tehniline kvalifikatsioon.

MCRKUS
Kui teil tekkib s{steemiga prob-
leeme, vttke {hendust m{{jaga.
Infomeelelahutuse s{steemi pai-
gutamine elektromagnetilisse 
keskkonda vtib pthjustada hci-
reid.

MCRKUS
Tootja: HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Korea
Tel: +82-31-260-2707.

S{steemi sisse- ja vcljal{litamine

S{steemi sissel{litamiseks kcivi-
tage mootor.

Kui te ei soovi s{steemi stidu ajal 
kasutada, saate selle juhtpaneelil 
toitenuppu [POWER] vajutades 
vclja l{litada. S{steemi sissel{lita-
miseks vajutage uuesti [POWER] 
nupule.

Pcrast mootori vcljal{litamist l{litub 
s{steem mtne aja pcrast auto-
maatselt vclja vti kohe, kui avate 
juhiukse.

Stltuvalt stiduki mudelist vti teh-
nilistest andmetest vtib s{steem 
vclja l{lituda ka kohe, kui mootori 
seiskate.
S{steemi uuesti sissel{litamisel 
jccvad eelmine re iim ja seaded 
aktiivseks.
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HOIATUS
Mtned funktsioonid vtivad stiduki 
liikumisel turvalisuse kaalutlustel 
keelatud olla. Need hakkavad 
tuule alles siis, kui auto on peatu-
nud. Enne nende funktsioonide 
kasutamist parkige ohutus kohas.
S{steemi hcire korral (nt heli ei 
ole vti ekraan on t{hi) ltpetage 
selle kasutamine. Sellistes tingi-
mustes jctkamine vtib viia tnne-
tuseni (tulekahju, elektriluuk) vti 
s{steemi {les{tlemiseni.

MCRKUS
S{steemi saab sisse l{litada, kui 
s{{tel{liti on asendis "ACC" vti "ON". 
Pikaaegne s{steemi kasutamine 
seisva mootoriga t{hjendab akut. 
Kui plaanite kasutada s{steemi 
pikemat aega, kcivitage mootor.

Ekraani sisse- vti vcljal{litamine

Pimestuse vcltimiseks vtite ekraani 
vclja l{litada. Ekraani saab l{litada 
vclja ainult siis, kui s{steem on sisse 
l{litatud.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu 

[SETUP/CLOCK].
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu [6], et 

valida ekraani vcljal{litus(Display 
Off).

Ekraani uuesti sissel{litamiseks 
vajutage juhtpaneelil {ksktik 
millisele nupule.

Pthitoimingute tundmatppimine

Toimingu valimiseks vti seadete 
reguleerimiseks saate kasutada 
numbrinuppe ja nuppu [TUNE] juht-
paneelil.

Toimingu valimine

Numbritega toimingud

Valige vastavale numbrinupule.

Numbriteta {ksused

Keerake soovitud {ksuse valimi-
seks [TUNE] nuppu ja seejcrel 
vajutage seda.
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Seadete reguleerimine

Keerake [TUNE] nuppu vccrtuse 
muutmiseks ja vajutage seejcrel 
kinnitamiseks nupule.
Vccrtuse taseme suurendamiseks 
keerake [TUNE] nuppu paremale 
ja vccrtuse vchendamiseks kee
rake [TUNE] nuppu vasakule.

Raadio

Raadio sissel{litamine
Vajutage juhtpaneelil raadio
nuppu [RADIO].

FM/AM re iim

1. Praegune raadiore iim
2. Teave raadiojaama kohta
3. Salvestatud jaamade loend

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku
tele ligipccsemiseks:

List (Loend): ktigi vtimalike jaa
made kuvamine.
Traffic Announcement (TA) (Liik
lusteave): liiklusteadete aktiveeri
mine vti inaktiveerimine. 
Teavitused ja programmid saabu
vad automaatselt, kui see on vti
malik.
Scan (Skannimine): s{steem otsib 
tugeva signaaliga raadiojaamu ja 
esitab igast umbes 5-sekundilise 
ncite.
Sound Settings (Heliseaded): s{s
teemi heliseadete muutmiseks.
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DAB/FM re iim (DAB-ga)

1. Praegune raadiore iim
2. Teave raadiojaama kohta
3. Salvestatud jaamade loend

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

List (Loend): ktigi vtimalike jaa-
made kuvamine.
Traffic Announcement (TA) (Liik-
lusteave): liiklusteadete aktiveeri-
mine vti inaktiveerimine. 
Teavitused ja programmid saabu-
vad automaatselt, kui see on vti-
malik.
Region (Piirkond): lubab vti keelab 
automaatselt piirkondlike jaa-
made vahel {mberl{litamist.
Sound Settings (Heliseaded): s{s-
teemi heliseadete muutmiseks.
Scan (Skannimine): s{steem otsib 
tugeva signaaliga raadiojaamu ja 
esitab igast umbes 5-sekundilise 
ncite.
Manual tune FM (FM kcsitsi hcc-
lestamine): raadiosageduse 
kcsitsi otsimine.

Raadiore iimi vahetamine

Saate re iimi vahetada ka, kui vaju-
tate raadionuppu [RADIO] juhtpa-
neelil vti nuppu [MODE] roolil. 
Raadiore iim vahetub iga kord, kui 
nuppu vajutate.

Vtimalike raadiojaamade skanni-
mine

Saate iga raadiojaama mtni sekund 
kuulata, et testida nende signaali ja 
valida soovitud raadiojaam.
1. Vajutage raadiore iimil olles 

men{{nuppu [MENU] juhtpaneelil.
2. Keerake [TUNE] nuppu, et teha 

valik Scan (Skaneerimine) ja vaju-
tage seejcrel nupule.

S{steem leiab tugeva signaaliga 
raadiojaamad ja mcngib iga{ht 
neist viis sekundit.

3. Kui leiate sobiva raadiojaama, 
mida soovite kuulata, vajutage 
otsingunuppu [TUNE].

Jctkake valitud raadiojaama 
kuulamist.

Raadiojaamade otsimine

Eelmise vti jcrgmise vtimaliku raa-
diojaama otsimiseks vajutage juht-
paneelil [∨ SEEK/TRACK ∧] nupule.

Sageduste kiireks otsimiseks 
vajutage ja hoidke nuppu [ ∨ 
SEEK/TRACK ∧ ]. Nupu vabasta-
misel valitakse automaatselt 
tugeva signaaliga raadiojaam (kui 
kuulub varustusse).
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Kui teate raadiojaama tcpset sage-
dust, keerake juhtpaneelil [TUNE] 
l{liti sobivale sagedusele.

Raadiojaamade salvestamine

Te saate oma lemmikraadiojaamad 
salvestada ja kuulata neid salvesta-
tud jaamade loendist valides.

Hoidke raadio kuulamise ajal all 
juhtpaneelil vastavat numbri-
nuppu.
Kuulatav jaam kinnitatakse sel-
lele numbrile.

MCRKUS
Te saate talletada kuni 36 raadio-
jaama.
Kui loend on tcis, saate mtne oma 
lemmikjaama vahetada hetkel 
kuulatava jaama vastu. Vajutage 
ja hoidke juhtpaneelil all soovitud 
numbrinuppu.

Salvestatud raadiojaamade kuula-
mine
1. Tehke kindlaks, mis numbri all on 

raadiojaam, mida soovite kuulata.
2. Vajutage juhtpaneelil soovitud 

numbrinuppu.
Samuti saate jaama vahetada, 
kui vajutate roolil {les/alla-
hooba.

Meediapleier

Meediapleieri kasutamine

Vtite esitada erinevatele andme-
kandjatele, nagu USB-mclupulk, 
nutitelefon ja iPod, salvestatud 
muusikat.
1. [hendage seade oma auto USB-

pesasse.
Taasesitus vtib alata kohe stl-
tuvalt s{steemiga {hendatud 
seadmest.

2. Vajutage juhtpaneelil nuppu 
[MEDIA].

Kui teil on mitu andmekandjat, 
vajutage uuesti nuppu [MEDIA] 
ja vajutage sobiva re iimi 
numbrinuppu.

MCRKUS
Apple'i seadme {hendamisel ei 
alga taasesitus automaatselt. 
Meediapleieri kcivitamiseks iPod-
re iimil, vajutage juhtpaneelil 
nuppu [MEDIA].
Saate re iimi muuta ka roolirattal 
korduvalt nuppu [MODE] vajuta-
des.
[hendage vti {hendage lahti 
USB-seade ainult siis, kui 
audios{steem on vcljal{litatud.
Stltuvalt stiduki mudelist ja spet-
sifikatsioonist vtivad vtimalikud 
nupud vti nende vclimus ning 
USB-pesade asukoht erineda.
Crge {hendage nutitelefoni vti 
MP3-seadet s{steemi mitme 



Infomeelelahutuse s{steem

165

Meediapleier

meetodiga, nagu USB vti Blue-
toothi kaudu korraga. See vtib 
pthjustada moonutatud m{ra vti 
s{steemi talitlushcireid.
Kui {hendatud seadme ekvalaiseri 
funktsioon ja s{steemi ekvalai-
seri seaded on mtlemad aktivee-
ritud, vtivad need teineteist 
mtjutada ja halvendada heli vti 
pthjustada m{ra. Vtimalusel 
deaktiveerige seadme ekvalaiseri 
funktsioon.
Apple i seadme {hendamine vtib 
tekitada m{ra. Kui te parasjagu 
seda seadet ei kasuta, {hendage 
seade lahti.
Kui Apple i seade on toitepisti-
kusse {hendatud, vtib vclise 
heliallika mcngimisel tekkida 
m{ra. Sel juhul {hendage toide 
enne kasutamise lahti.

USB-re iimi kasutamine

Saate esitada mobiilsesse sead-
messe, nt USB-mclupulgale ja MP3-
pleierisse talletatud meediafaile. 
Kontrollige enne USB-re iimi kasu-
tamist USB-mclupulga ja faili tehni-
lisi andmeid.

[hendage enda USB,seade alati 
otse auto USB-pesaga.

Taasesitus algab kohe.
Kui USB-seade on s{steemiga 
juba {hendatud, vajutage [MEDIA] 
nupule ja vajutage nupule [1], et 

valida meediumi valikuaknast 
USB.

1. Korduva esituse re iim
2. Praeguse faili number ja kogu fai-

lide arv
3. Parasjagu esitatava laulu info
4. Info, kui kaua on hetkefaili esita-

tud, ja selle indikaatorriba

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Information (Teave): praegu esi-
tatava laulu info.
Sound Settings (Heliseaded): s{s-
teemi heliseadete muutmiseks.

Edasi ja tagasi kerimine
Vajutage ja hoidke juhtpaneelil 
nuppu [ ∨ SEEK/TRACK ∧ ].

Te vtite hoida all ka {les-alla 
roolinuppu.

Praeguse esituse taaskcivitamine
Kui pala on esitatud 2 sekundit, 
vajutage juhtpaneelil nuppu [ ∨ 
SEEK/TRACK].

Saate vajutada ka roolil olevat 
{les-alla hooba.
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Eelmise vti jcrgmise pala esitamine
Eelmise pala esitamiseks vajutage 
uue pala esimese 2 sekundi jook-
sul juhtpaneelil nuppu [ ∨ SEEK/
TRACK]. Jcrgmise pala esitami-
seks vajutage juhtpaneelil nuppu 
[SEEK/TRACK ∧ ].

Kui muudunud on rohkem kui 2 
sekundit taasesitamist, vaju-
tage eelmise pala esitamiseks 
juhtpaneelil kaks korda nuppu [
∨ SEEK/TRACK].
Saate vajutada ka roolil olevat 
{les-alla hooba.

MCRKUS
Keerake sobiva pala leidmiseks 
juhtpaneelil [FILE] nuppu ja vaju-
tage faili esitamiseks viie sekundi 
jooksul nupule.
Kui vajutust ei ole viie sekundi 
jooksul tuvastatud, siis otsing 
katkestatakse ja ekraan kuvab 
parasjagu esitatava laulu info.

Korduvesitus
Vajutage juhtpaneelil nuppu [1]. 
Korduva esituse re iim muutub 
iga nupuvajutusega. Ekraanil 
kuvatakse vastava re iimi ikoon.

Suvalises jcrjekorras esitamine
Vajutage juhtpaneelil nuppu [2]. 
Suvalises jcrjekorras esitamise 
re iim aktiveeritakse vti deakti-
veeritakse igal vajutamisel. Kui 
suvalises jcrjekorras esitamise 

re iimi valite, kuvatakse ekraanil 
vastava re iimi ikoon.

Failide loendist muusikafailide otsi-
mine
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [3], et 

valida List (loend).
2. Keerake [TUNE] nuppu vastava 

kategooria ja faili valimiseks ning 
vajutage seejcrel esitamiseks 
nupule.

MCRKUS
Kcivitage stiduki mootor enne 
USB-seadme s{steemiga {hen-
damist. Kui kcivitate mootori ja 
USB-seade on juba {hendatud, 
vtib see USB-seadet kahjustada.
USB,seadmete {hendamisel ja 
eemaldamisel jclgige, et ei tekiks 
staatilist elektrit. Staatiline elek-
ter vtib tekitada s{steemi rikke.
Olge ettevaatlik ja crge laske oma 
kehal vti vclistel objektidel USB-
pesaga kokku puutuda. See vtib 
pthjustada tnnetuse vti s{steemi 
rikke.
Crge {hendage ega {hendage 
USB-pistikut l{hikese aja jooksul 
korduvalt lahti. See vtib pthjus-
tada seadme ttrke vti s{steemi 
rikke.
Kasutage USB-seadet ainult 
helifailide kuulamiseks. USB-tar-
vikute kasutamine laadimiseks vti 
soojendamiseks pthjustada kehva 
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jtudlust ja s{steemi talitlushci-
reid.

MCRKUS
Crge kasutage USB-mclusead-
mega {hendamisel pikendusju-
het. [hendage see otse USB-
{henduspesasse. USB-keskuse 
vti pikenduskaabli kasutamisel ei 
pruugi s{steem seadet cra tunda.
Sisestage USB-pistik tcielikult 
USB-pessa. Vastasel juhul vtib 
tekkida {henduse hcire.
USB-mclupulga eemaldamisel 
vtib tekkida moonutatud m{ra.
S{steem on vtimeline esitama 
ainult standardformaadis kodee-
ritud faile.
S{steem ei pruugi jcrgmiseid 
USB-seadmeid korrektselt tuvas-
tada:
- kr{pteeritud MP3-mcngijad;
- USB-seadmed, mida ei peeta 

teisaldatavateks andmekandja-
teks.

Kui USB-seade ei ole heas seisu-
korras, ei pruugi s{steem seda 
tuvastada.
Osa USB-seadmeid ei pruugi teie 
s{steemiga {hilduda.
Stltuvalt USB-seadmes t{{bist, 
mahust vti failide formaadist vtib 
USB-seadme tuvastamine tavali-
sest kauem aega vttta.
Stltuvalt tehnilistest andmetest 
ei pruugi osad USB-seadmed 

USB-{henduse kaudu laadimist 
toetada.
Piltide ja videote esitamist ei toe-
tata.

iPodi re iimi kasutamine

Saate kuulata oma Apple i sead-
messe, nagu iPodi vti iPhone i, sal-
vestatud muusikat.
1. [hendage oma Apple i seade auto 

USB-pesasse seadmega kaasas-
oleva kaabli abil.

Pcrast {hendamist hakkab 
seade laadima. Muusika esita-
mine ei alga automaatselt.

2. Vajutage juhtpaneelil nuppu 
[MEDIA].

Kui s{steemiga on {hendatud 
mitu seadet, vajutage nuppu 
[MEDIA] ja seejcrel nuppu [1], et 
valida meediumi valikuaknast 
iPod.

1. Korduva esituse re iim
2. Praeguse faili number ja kogu fai-

lide arv
3. Parasjagu esitatava laulu info
4. Info, kui kaua on hetkefaili esita-

tud, ja selle indikaatorriba
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Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Information (Teave): praegu esi-
tatava laulu info.
Sound Settings (Heliseaded): s{s-
teemi heliseadete muutmiseks.

Edasi ja tagasi kerimine
Hoidke juhtpaneelil all nuppu [ ∨ 
SEEK/TRACK ∨ ].

Te vtite hoida all ka {les-alla 
roolinuppu.

Praeguse esituse taaskcivitamine
Kui pala on esitatud 2 sekundit, 
vajutage juhtpaneelil nuppu [ ∨ 
SEEK/TRACK].

Saate vajutada ka roolil olevat 
{les-alla hooba.

Eelmise vti jcrgmise pala esitamine
Eelmise pala esitamiseks vajutage 
uue pala esimese 2 sekundi jook-
sul juhtpaneelil nuppu [ ∨ SEEK/
TRACK]. Jcrgmise pala esitami-
seks vajutage juhtpaneelil nuppu 
[SEEK/TRACK ∧ ].

Kui muudunud on rohkem kui 2 
sekundit taasesitamist, vaju-
tage eelmise pala esitamiseks 
juhtpaneelil kaks korda nuppu [
∨ SEEK/TRACK].
Saate vajutada ka roolil olevat 
{les-alla hooba.

MCRKUS
Keerake sobiva pala leidmiseks 
juhtpaneelil [FILE] nuppu ja vaju-
tage faili esitamiseks viie sekundi 
jooksul nupule.
Kui vajutust ei ole viie sekundi 
jooksul tuvastatud, siis otsing 
katkestatakse ja ekraan kuvab 
parasjagu esitatava laulu info.

Korduvesitus
Vajutage juhtpaneelil nuppu [1]. 
Korduva esituse re iim muutub 
iga nupuvajutusega. Ekraanil 
kuvatakse vastava re iimi ikoon.

Suvalises jcrjekorras esitamine
Vajutage juhtpaneelil nuppu [2]. 
Suvalises jcrjekorras esitamise 
re iim aktiveeritakse vti deakti-
veeritakse igal vajutamisel. Kui 
suvalises jcrjekorras esitamise 
re iimi valite, kuvatakse ekraanil 
vastava re iimi ikoon.

Failide loendist muusikafailide otsi-
mine
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu [3], et 

valida List (loend).
2. Keerake [TUNE] nuppu vastava 

kategooria ja faili valimiseks ning 
vajutage seejcrel esitamiseks 
nupule.
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MCRKUS
Kcivitage mootor kindlasti enne 
seadmete {hendamist s{stee-
miga. Kui kcivitate mootori ja 
seade on juba {hendatud, vtib see 
seadet kahjustada.
Crge {hendage ega {hendage 
USB-pistikut l{hikese aja jooksul 
korduvalt lahti. See vtib pthjus-
tada seadme ttrke vti s{steemi 
rikke.

Mcrkused Apple i seadme {henda-
mise kohta

Jclgige, et operatsioonis{steem 
(iOS) ja p{sivara oleksid enne s{s-
teemiga {hendamist ajakohasta-
tud. Vananenud seadmed vtivad 
s{steemis rikke pthjustada.
Kui teie seadme aku on t{hi, ei 
pruugi s{steem seadet tuvastada. 
Kontrollige aku taset ja vajadusel 
laadige aku enne seadme s{stee-
miga {hendamist.
Kasutage Apple i poolt heakskiide-
tud kaablit. Vastasel juhul vtib 
kaabel tekitada moonutatud heli 
ja ttrkeid taasesituse ajal.
Kasutage alla 1 m pikkust kaablit, 
nt Apple i seadme originaalkaablit. 
Pikemate kaablitega ei pruugi 
teabe- ja meelelahutuss{steem 
Apple i seadet tuvastada.
Sisestage USB-pistik tcielikult 
USB-pessa. Vastasel juhul vtib 
tekkida {henduse hcire.

Kui {hendate seadme samal ajal, 
kui selles juba mtni fail vti lugu 
mcngib, vtite kuulda ktrget heli 
vahetult pcrast {hendamist. 
[hendage seade pcrast seda, kui 
olete pannud failiesituse pausile 
vti selle ltpetanud.
Seadme {hendamine samal ajal, 
kui iTunes is on allalaadimine vti 
s{nkroonimine pooleli, vtib teki-
tada ttrke. [hendage seade peale 
allalaadimise vti s{nkroonimise 
ltppu.
Kui {hendate iPod nano (v.a 6. 
generatsiooni seadme) vti iPod 
classic seadme, kuvatakse brcndi 
logo ekraanil. iPhone ja iPod touch 
seadmete puhul logo ei kuvata.

Mcrkused Apple i seadmete kasu-
tamise kohta

Stltuvalt mudelist ei pruugi s{s-
teem toetamata {hendusproto-
kollide ttttu teie seadet 
tuvastada.
S{steemis kuvatav palade jcrjes-
tus vtib seadmesse salvestatud 
jcrjestusest erineda.
S{steemis kuvatav teave vtib stl-
tuda muusikaesitluse rakendu-
sest, mida kasutate, ja sellest 
lchtudes olla erinev.
iPhone'is vtivad heli voogesituse 
funktsioon ja iPodi re iim sattuda 
vastuollu. Ttrke tekkimisel 
eemaldage USB-kaabel ja {hen-
dage see uuesti.
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Kui kasutate iPhone i vti iPod 
touch seadet, crge juhtige seda 
samal ajal, kui see on s{steemiga 
{hendatud. Vtib tekkida ttrge.
Kui muusika iPhone ist mcngib ja 
teete ise telefoniktne vti tuleb 
ktne sisse, vtib muusika pcrast 
ktne ltppu jccda pausile. Kui te 
peale ktne ltppu muusikat ei 
kuule, kontrollige seadmest, kas 
muusika esitus on peatatud.
Crge dubleerige palasid mitmesse 
kataloogi. Mitmesse kataloogi sal-
vestatud lugu vtib tekkida ttrke 
otsingu ja esituse funktsioonis.
Andmekandja juhtimisfunktsioo-
nide, nagu peatamine vti kordus, 
kasutamisel vahetult enne pala 
ltppemist ei pruugi ekraanil kuva-
tav teave vastata tegelikult esita-
tavale palale. Tegu ei ole s{steemi 
ttrkega. Taaskcivitage iPodi 
re iim s{steemis vti peatage esi-
tus ja kcivitage see uuesti sead-
mes.
Stltuvalt Apple i seadmest vtivad 
tekkida vahelejctmised vti esitus 
halb olla.
Kui probleeme pthjustab Apple'i 
seadme defekt, lchtestage Apple'i 
seade ja proovige uuesti. (Lisatea-
vet leiate enda Apple i seadme 
kcsiraamatust.)

Bluetooth

Bluetoothi seamete {hendamine

Bluetooth on lchisidet kasutav juht-
mevaba tehnoloogia. Bluetoothi 
kaudu saate {hendada lcheduses 
olevad mobiilseadmed juhtmevabalt, 
et {hendatud seadmete vahel and-
meid saata ja vastu vttta. See vti-
maldab teil seadmeid efektiivselt 
kasutada.

Bluetoothi kasutamiseks peate kti-
gepealt Bluetooth-toega seadme, 
nagu mobiiltelefon vti MP3-mcn-
gija, oma s{steemiga {hendama. 
Veenduge, et {hendatav seade toe-
tab Bluetoothi.

HOIATUS
Parkige oma stiduk enne Bluetooth-
seadmete {hendamist ohutusse 
kohta. Kui tchelepanu on auto juhti-
mise ajal hajutatud, vtib juhtuda 
vigastuste vti surmaga ltppev liik-
lustnnetus.

MCRKUS
Saate oma s{steemis kasutada 
ainult Bluetooth vabakce ja audio 
funktsioone. [hendage seade, mis 
neid funktsioone toetab.
Osa Bluetoothi toetavad sead-
meid vtivad pthjustada teabe- ja 
meelelahutuss{steemis ttrkeid 
vti m{ra. Probleemi vtib lahen-
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dada see, kui asetate enda 
seadme teise kohta.
[hendatud Bluetooth-seade vti 
mobiiltelefon ei pruugi ktiki 
funktsioone toetada. Bluetoothi 
toetavate seadmete {ksikasjade 
ja {hilduvuse kohta leiate teavet 
http://kiaeurope. nextgentechno-
logy.net.
Kui s{steem pole stiduki ja Blue-
tooth-seadme sidevea ttttu sta-
biilne, kustutage seotud seadmed 
ja {hendage Bluetooth-seadmed 
uuesti.
Kui Bluetooth-{hendus pole sta-
biilne, tehke lcbi jcrgmised sam-
mud:
1. L{litage seadmes Bluetooth 

vclja ja seejcrel sisse tagasi. 
Seejcrel {hendage seade uuesti.

2. L{litage seade vclja ja sisse. 
Seejcrel {hendage see uuesti.

3. Eemaldage seadmest aku ja 
paigaldage see tagasi. Seejcrel 
l{litage seade sisse ja {hendage 
see uuesti.

4. Kustutage seotud seade nii 
teabe- ja meelelahutuss{stee-
mist kui ka Bluetooth-tehno-
loogiaga seadmest ning siduge 
seade s{steemiga uuesti.

Bluetooth-tehnoloogiaga seadme 
sidumine teabe- ja meelelahutus-
s{steemiga

Bluetooth-{henduste loomise jaoks 
{hendage seade esmalt teabe- ja 
meelelahutuss{steemiga, et lisada 
see s{steemi Bluetooth-seadmete 
loendisse. Saate registreerida kuni 
viis seadet.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu 

[SETUP/CLOCK] ning valige seejc-
rel Bluetooth ▶ Connections 
([hendused).

Esmakordsel seadme sidumisel 
s{steemiga vtite vajutada ka 
juhtpaneelil nuppu [PHONE] vti 
helistamise/vastamise roolinu-
pule.

2. Otsige oma Bluetooth-tehnoloo-
giaga seadmes {les oma auto 
s{steem, seejcrel valige see.

Kontrollige s{steemi Bluetooth 
nime, mis kuvatakse uue sidu-
mise h{pikaknas.

3. Sisestage vti kinnitage {henduse 
kinnitamiseks salastna.

Kui Bluetooth-seadme ekraanil 
kuvatakse pccsukoodi sisestus-
kuva, sisestage s{steemi 
ekraanil kuvatav kood 0000 .
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Kui Bluetooth-seadme ekraanil 
kuvatakse 6-kohaline kood, 
veenduge, et Bluetooth-sead-
mes kuvatav Bluetooth-pccsu-
kood oleks sama mis teabe- ja 
meelelahutuss{steemi ekraa-
nil, ja kinnitage seadme {hen-
dus.

4. Valige, kas soovite {hendada 
Bluetooth-seadme autos{stee-
miga enne teisi seadmeid vti 
mitte.

Kui te annate eelise Bluetooth 
seadmele, {hendatakse see 
s{steemi sissel{litamisel auto-
maatselt.

MCRKUS
Selles juhendis toodud ekraanipilt 
on ncidis. Vaadake enda auto 
teabe- ja meelelahutuss{steemi 
ekraanilt tcpne stiduki nimi ja 
Bluetooth-seadme nimi.
Vaikimisi pccsukood on 0000 .
Kui olete lubanud teabe- ja mee-
lelahutuss{steemile juurdepccsu 
teisele seadmele, vtib s{steemil 
minna mtni hetk, enne kui s{s-
teem end seadmega seob. Kui 
{hendus on loodud, siis ilmub 
ekraani {laossa Bluetoothi olekui-
koon.
Saate juurdepccsutigusi muuta 
mobiiltelefoni Bluetoothi seadete 
men{{ kaudu. Lisateavet leiate 
enda mobiiltelefoni kasutusjuhen-
dist.

Uue seadme sidumiseks korrake 
samme 1 4.
Kui {ks seade on juba teabe- ja 
meelelahutuss{steemiga Blue-
toothi abil {hendatud, ei saa teisi 
seadmeid s{steemiga {hendada.
Kui kasutate automaatset Blue-
tooth-seadme sidumist, siis vti-
dakse telefoniktne l{litada stiduki 
vabakceseadmesse, kui rccgite 
telefoniga tuutava mootoriga sti-
duki lchedal. Kui te ei soovi s{s-
teemi seadmega automaatselt 
{hendada, l{litage Bluetooth oma 
seadmes vclja.
Kui seade on s{steemi Bluetoothi 
kaudu {hendatud, vtib seadme 
aku kiiremini t{hjeneda.

Seotud seadme {hendamine

Selleks, et Bluetooth-seadet teabe- 
ja meelelahutuss{steemis kasutada, 
{hendage seotud seade s{steemiga. 
S{steemiga saab korraga {hendada 
ainult {he seadme.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu 

[SETUP/CLOCK] ning valige seejc-
rel Bluetooth ▶ Connections 
([hendused).

Kui {htegi seadet pole {henda-
tud, vajutage raadionuppu 
[RADIO] juhtpaneelil vti helista-
mise/vastamise nuppu roolil.

2. Keerake [TUNE] nuppu soovitud 
seadme valimiseks ja vajutage 
seejcrel nupule.
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Kui teine seade on teabe- ja 
meelelahutuss{steemiga juba 
{hendatud, {hendage see lahti. 
Selleks valige {hendatud seade.

3. Keerake nuppu [TUNE] valiku Con-
nect ([hendus) valimiseks ja vaju-
tage seejcrel nuppu.

MCRKUS
Kui {hendus ltppeb, kuna seade 
on levist vcljas vti rikkis, taasta-
takse {hendus automaatselt levi-
alasse jtudmisel vti rikke 
ktrvaldamisel.
Kui seadme Bluetooth-funkt-
sioon on vclja l{litatud, pole Blue-
toothiga {hendamine vtimalik. 
L{litage kindlasti seadme Blue-
tooth-funktsioon sisse.
Olenevalt sellest, mis seadmetele 
on antud automaatse {hendami-
sel eelistigused, vtib seadmega 
{hendamine vttta mtne hetke.

Seadme lahti{hendamine

Kui te soovita Bluetooth seadme 
kasutamise ltpetada vti {hendada 
teise seadme, katkestage {henda-
tud seadme {hendus.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu 

[SETUP/CLOCK] ning valige seejc-
rel Bluetooth ▶ Connections 
([hendused).

2. Keerake lahti{hendatava seadme 
valimiseks [TUNE] nuppu ja vaju-
tage seejcrel nupule.

3. Keerake otsingunuppu [TUNE], 
valige Disconnect ja vajutage see-
jcrel otsingunupule.

Seotud seadmete kustutamine

Kui te Bluetooth seotuna hoida vti 
soovite {hendada uue seadme, kui 
Bluetooth seadmete loend on tcis, 
kustutage {hendatud seadmed.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu 

[SETUP/CLOCK] ning valige seejc-
rel Bluetooth ▶ Connections 
([hendused).

2. Keerake kustutatava seadme 
valimiseks nuppu [TUNE] ja vaju-
tage seejcrel nupule.

3. Keerake nuppu [TUNE] valiku 
Delete (Kustuta) valimiseks ja 
vajutage seejcrel nuppu.

MCRKUS
Seotud seadme kustutamisel kus-
tutatakse ka ktnelogi ja kontaktid.
Kui soovite kustutatud seadet 
uuesti kasutada, peate selle 
uuesti s{steemiga siduma.

Bluetooth-audioseadme kasuta-
mine

Saate kuulata Bluetooth-audio-
seadmesse talletatud muusikat 
enda stiduki ktlaritest.

Vajutage juhtpaneelil nuppu 
[MEDIA].

Kui teil on mitu andmekandjat, 
vajutage nuppu [MEDIA] ja see-
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jcrel nuppu [2], et valida mee-
diumi valikuaknast BT Audio.

1. Korduva esituse re iim
2. Parasjagu esitatava laulu info

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Connections ([hendused): looge 
Bluetooth-{hendus.
Sound Settings (Heliseaded): s{s-
teemi heliseadete muutmiseks.

Taasesituse peatamine ja jctka-
mine

Taasesituse peatamiseks vaju-
tage juhtpaneelil nuppu [3]. 
Taasesituse jctkamiseks vajutage 
uuesti nuppu [3].

Korduvesitus
Vajutage juhtpaneelil nuppu [1]. 
Korduva esituse re iim muutub 
iga nupuvajutusega. Ekraanil 
kuvatakse vastava re iimi ikoon.

Suvalises jcrjekorras esitamine
Vajutage juhtpaneelil nuppu [2]. 
Suvalises jcrjekorras esitamise 
re iim aktiveeritakse vti deakti-
veeritakse igal vajutamisel. Kui 
suvalises jcrjekorras esitamise 
re iimi valite, kuvatakse ekraanil 
vastava re iimi ikoon.

MCRKUS
Stltuvalt {hendatud Bluetooth 
seadmest, mobiiltelefonist vti 
muusikapleierist vtivad taasesi-
tuse nupud olla erinevad.
Stltuvalt kasutatavast muusi-
kapleierist ei pruugi voogesitus 
olla toetatud.
[hendatud Bluetooth-seade vti 
mobiiltelefon ei pruugi ktiki 
funktsioone toetada.
Kui te {hendate Bluetooth-
seadme vti mobiiltelefoni oma 
s{steemiga samaaegselt nii USB 
kui ka Bluetoothi kaudu, l{litub 
Bluetoothi re iim vclja ning muu-
sikat esitatakse USB- vti iPodi 
re iimil. Eemaldage USB-seade, et 
esitada muusikat Bluetoothi 
kaudu.
Kui Bluetoothiga telefoni kasuta-
takse muusika esitamiseks, siis 
sissetulevate ktnede ajal vti vclja 
helistades muusika katkeb.
Kui esitate heli Bluetooth-audio-
seadmest ja samal ajal tuleb ktne 
sisse vti helistate ise vclja, vtib 
see tekitada hcireid helis.
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Kui kasutate Bluetooth-audio-
seadmest heli esitamiseks Blue-
tooth-telefoni re iimi, ei pruugi 
esitus pcrast ktne ltppu auto-
maatselt jctkuda (stltuvalt {hen-
datud mobiiltelefonist).
Kui valite Bluetooth-audiore iimil 
lugu (liikudes loendis {les vti alla), 
vtib mtnes mobiiltelefonis teki-
tada m{ra.
Edasi ja tagasi kerimine ei ole 
Bluetooth-audiore iimil toetatud.
Esitusloendi funktsioon ei ole 
Bluetooth-audiore iimil toetatud.
Kui Bluetooth-seade {henda-
takse, ltppeb ka Bluetooth-audio-
re iim.

Bluetooth-telefoni kasutamine

Saate Bluetoothi abil teha telefoniga 
vabakcektnesid. Vaadake ktne tea-
vet s{steemi ekraanil, helistage ise 
ja vttke sissetulevaid ktnesid 
mugavalt vastu auto sisseehitatud 
mikrofoni ja ktlarite abil.

HOIATUS
Parkige oma stiduk enne Blue-
tooth-seadmete {hendamist 
ohutusse kohta. Kui tchelepanu 
on auto juhtimise ajal hajutatud, 
vtib juhtuda vigastuste vti sur-
maga ltppev liiklustnnetus.
Crge kunagi valige telefoninumb-
rit vti vastake ktnele stidu ajal. 
Mobiiltelefoni kasutamine vtib 

tchelepanu liikluselt ktrvale juh-
tida, muutes olukorra jclgimise 
raskeks ja vchendades vtimet 
ootamatuid olukordi lahendada. 
Nii vtib juhtuda liiklustnnetus. 
Vajadusel kasutage ktnede tege-
miseks Bluetooth-vabakceseadet 
ja hoidke telefoniktned vtimali-
kult l{hikesena.

MCRKUS
Telefoni ekraani ei ole vtimalik 
{hendamata mobiiltelefonide 
puhul avada. Bluetooth-telefoni 
funktsiooni kasutamiseks {hen-
dage mobiiltelefon s{steemiga.
Bluetooth-vabakceseade ei 
pruugi tuutada, kui vcljute mobiil-
sideteenuse levialast, nciteks kui 
viibite tunnelis, maa all vti mcgi-
ses piirkonnas.
Ktnekvaliteet vtib halveneda 
jcrgmistes olukordades:
- Mobiiltelefoni levi on halb.
- Stidukis on lcrmakas.
- Mobiiltelefon asetatakse 

metallist esemete, nciteks joo-
gipurgi, lchedusse.

Bluetooth-vabakceseadme heli-
tugevus ja -kvaliteet stltub {hen-
datud mobiiltelefonist ja vtib 
seega erineda.
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Helistamine

Kui mobiiltelefon on s{steemi {hen-
datud, saate helistada, valides nime 
ktnelogist vti kontaktiloendist.
1. Vajutage juhtpaneelil telefoni-

nuppu [PHONE].
Alternatiivselt vajutage rooli 
ktne/vastamise nuppu.

2. Kui teil on s{steemiga seotud 
mitu mobiilset seadet, valige seo-
tud telefonide loendist oma 
mobiiltelefon.

3. Valige telefoninumber.
Telefoninumbri lemmikute 
loendist valimiseks valige 
Favourites (Lemmikud).
Telefoninumbri ktnelogist vali-
miseks valige Call history.
Telefoninumbri oma mobiiltele-
fonist allalaaditud kontaktide 
hulgast valimiseks valige Con-
tacts.

4. Ktne ltpetamiseks vajutage juht-
paneelil nuppu [2], et valida End.

Vtite vajutada ka ktne ltpeta-
mise roolil{litile.

Lemmikute loendi kasutamine
1. Vajutage telefoniekraanil nuppu 

[1], et valida Favourites (lemmi-
kud).

2. Keerake [TUNE] nuppu vastava 
kontakti valimiseks ja vajutage 
seejcrel helistamiseks nupule.

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Delete (Kustutamine): lemmikute 
kustutamiseks.

MCRKUS
Te saate registreerida iga seadme 
kohta kuni 20 lemmikut.
Lemmikute mccramiseks peate 
ktigepealt kontaktid s{steemi alla 
laadima.
Mobiiltelefoni salvestatud lemmi-
kuid ei laadita s{steemi.
Kui mobiiltelefonis kontakti and-
meid muudetakse, siis s{steemis 
olevaid lemmikuid automaatselt ei 
muudeta. Kustutage ja lisage kon-
takt uuesti lemmikutesse.
Uue mobiiltelefoni {hendamisel ei 
kuvata eelmise mobiiltelefoni 
lemmikuid, aga need jccvad s{s-
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teemi seniks, kuni kustutate tele-
foni seadmete loendist.

Ktnelogi kasutamine
1. Vajutage telefoniekraanil nuppu 

[2], et valida Call history (ktne-
logi).

2. Keerake vastava kontakti valimi-
seks [TUNE] nuppu ja vajutage 
seejcrel helistamiseks nupule.

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

All calls (Ktik ktned): ktigi ktne-
loendite kuvamiseks.
Missed calls (Vastamata ktned): 
ainult vastamata ktnede kuvami-
seks.
Dialled calls (Tehtud ktned): ainult 
tehtud ktnede kuvamiseks.
Received calls (Vastuvtetud 
ktned): ainult vastuvtetud 
ktnede kuvamiseks.
Download (Allalaadimine): ktne-
logi allalaadimine.

MCRKUS
Mtned mobiiltelefonid ei pruugi 
allalaadimise funktsiooni toetada.
Ktnelogile on juurdepccs ainult 
siis, kui mobiiltelefon on s{stee-
miga {hendatud.
Piiratud ID-ga ktnesid ktneloen-
disse ei salvestata.
Iga eraldi loendi kohta saab sal-
vestada kuni 50 ktnet.
Ktne kestust ja aega s{steemi 
ekraanil ei kuvata.
Ktnelogi mobiiltelefonist s{s-
teemi laadimisel k{sitakse luba. 
Kui te proovite andmeid alla laa-
dida, vtib osutuda vajalikuks loa 
andmine mobiiltelefonis. Allalaadi-
mise ebatnnestumisel kontrollige 
mobiiltelefoni ekraaniteateid vti 
loaseadeid.
Ktnelogi allalaadimisel vanad and-
med kustutatakse.
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Kontaktide loendi kasutamine
1. Vajutage telefoniekraanil nuppu 

[3], et valida Contacts (kontaktid).
2. Keerake [TUNE] nuppu vastava 

tchemcrkide r{hma valimiseks ja 
vajutage seejcrel nupule.

3. Keerake [TUNE] nuppu vastava 
kontakti valimiseks ja vajutage 
seejcrel helistamiseks nupule.

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Download (Allalaadimine): mobiil-
telefoni kontaktide allalaadimine.

MCRKUS
Kontakte saab alla laadida vaid 
{hendatud Bluetooth-seadmest.
Kontakte saab vaadata ainult siis, 
kui Bluetooth-seade on {henda-
tud.
Bluetooth-seadmest saab alla 
laadida ja vaadata vaid toetatud 
formaadis kontakte. Rakenduste 
kontakte ei kaasata.
Teie seadmest saab alla laadida 
kuni 2 000 kontakti.
Mtned mobiiltelefonid ei pruugi 
allalaadimise funktsiooni toetada.

Stltuvalt s{steemi tehnilistest 
andmetest vtivad osad allalaadi-
tud kontaktid kaotsi minna.
Alla laaditakse nii telefonisse kui 
ka SIM-kaardile salvestatud 
numbrid. Osadest mobiiltelefoni-
dest ei pruugita saada SIM-kaardi 
kontakte alla laadida.
Kontakti nimes kasutatud erilisi 
tchemcrke ja kujundeid ei pruu-
gita korrektselt kuvada.
Kontaktide mobiiltelefonist s{s-
teemi laadimisel k{sitakse luba. 
Kui te proovite andmeid alla laa-
dida, vtib osutuda vajalikuks loa 
andmine mobiiltelefonis. Allalaadi-
mise ebatnnestumisel kontrollige 
mobiiltelefoni ekraaniteateid vti 
loaseadeid.
Olenevalt mobiiltelefoni t{{bist 
vti olekust vtib allalaadimine 
kesta kauem.
Kontaktide allalaadimisel vanad 
andmed kustutatakse.
Te ei saa juba s{steemis olevaid 
kontakte muuta vti kustutada.
Uue mobiiltelefoni {hendamisel ei 
kuvata eelmisest mobiiltelefonist 
alla laaditud kontakte, aga need 
jccvad s{steemi seniks, kuni kus-
tutate telefoni seadmete loendist.
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Ktnedele vastamine

Sissetuleva ktne puhul ilmub s{s-
teemi ekraanile teavituse h{pikaken.

Ktne vastamiseks vajutage juht-
paneelil nuppu [1], et valida 
Accept (ntustu).

Alternatiivselt vajutage rooli 
ktne/vastamise nuppu.

Ktnest keeldumiseks vajutage 
juhtpaneelil nupule [2] ja valige 
Reject (Keeldu).

Vtite vajutada ka ktne ltpeta-
mise roolil{litile.

MCRKUS
Stltuvalt mobiiltelefoni t{{bist ei 
pruugi ktnest keeldumine vtima-
lik olla.
Kui teie mobiiltelefon on s{stee-
miga {hendatud, vtidakse ktne 
suunata teie auto ktlaritesse ka 
siis, kui olete autos vcljas, aga pii-
savalt lchedal, et {hendus toi-
miks. [henduse ltpetamiseks 
{hendage seade s{steemist lahti 
vti l{litage seadmes Bluetooth 
vclja.

Valikute kasutamine ktne ajal

Ktne ajal ncete allpool kuvatavat 
ktne akent. Vajutage soovitud 
funktsiooni tcitmiseks nuppu.

Ktne l{litamiseks mobiiltelefonile 
vajutage juhtpaneelil nuppu [1], et 
valida Private (Privaatne).

Vtite vajutada ja all hoida ka 
helistamise/vastamise roolil{li-
tit.

Ktne ltpetamiseks vajutage juht-
paneelil nuppu [2], et valida End.

Vtite vajutada ka ktne ltpeta-
mise roolil{litile.

Vajutage juhtpaneelil men{{nuppu 
[MENU] jcrgmistele men{{valiku-
tele ligipccsemiseks:

Microphone Volume (Mikrofoni 
helitase): reguleerige mikrofoni 
helitugevust vti l{litage mikrofon 
vclja, et teine pool teid ei kuuleks.
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MCRKUS
Kui helistaja teave on teie kontak-
tiloendisse salvestatud, kuvatakse 
helistaja nimi ja telefoninumber. 
Kui helistaja ei ole teie kontakti-
desse salvestatud, kuvatakse 
helistaja telefoninumber.
Bluetoothi kasutava ktne ajal ei 
saa te teisele ekraanile, nagu 
audio- vti seadete ekraan, {mber 
l{litada.
Mobiiltelefoni t{{bist stltuvalt 
vtib ktnekvaliteet ktikuda. Mtnes 
telefonis vtib teie hccl olla teise 
osapoole jaoks vchem kuuldav.
Mtni mobiiltelefoni t{{p ei vti-
malda telefoninumbrit kuvada.
Mtni mobiiltelefoni t{{p ei pruugi 
ktne {mberl{litamise funktsiooni 
toetada.

Seadistamine

Ekraanincidud

S{steemi ekraaniga seotud seadeid 
saab muuta.

Vajutage juhtpaneelil nuppe 
[SETUP/CLOCK] ▶ [1], et valida 
Display (Ekraan).

Dimming mode (Hcmardumise 
re iim): mccrab ekraani ere-
duse automaatse reguleeri-
mise vastavalt {mbritsevale 
valgusele vti ekraani pideva 
ereda vti tumeda oleku.
Brightness (Eredus): mccrab 
ereduse pcevase vti uise re iimi 
olenevalt seadistusest valikus 
Dimming mode (Hcmardumise 
re iim).
Screensaver (Ekraanisccstja): 
valige ekraanisccstu re iim, mis 
kuvatakse s{steemi vcljal{lita-
misel.
Scroll text (Teksti kerimine): 
mccrake teksti kerimine, kui 
teabetekst on ekraanil kuvami-
seks liiga pikk.
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MCRKUS
Teksti kerimise funktsioon on saa-
daval vaid jcrgmistes olukordades.

Pthiekraani kuvamisel USB/iPodi/
Bluetooth-audio ja raadio/DAB-
re iimidel
Loendiekraani kuvamisel USB/
iPodi/Bluetooth-audio, raadio/
DAB- ja telefonire iimidel

Sound

Heliga seotud seadeid, nagu heli 
kontsentreerumise asukoht ja iga 
vahemiku vcljundtase saab muuta.

Vajutage juhtpaneelil nuppe 
[SETUP/CLOCK] ▶ [2], et valida 
Sound (Heli).

Position (Asukoht): valige koht, 
kuhu heli stidukis kontsentree-
ritakse. Valige Fade (Hajumine) 
vti Balance (Tasakaal), keerake 
l{liti [TUNE] soovitus asendisse 
ja seejcrel vajutage nupule Sel-
leks, et heli oleks stidukis 
keskne, valige Center (keskel).
Equaliser (Ekvalaiser): iga heli-
tooni re iimi vcljundtaseme 
reguleerimiseks.
Speed dependent volume con,
trol (Kiirusest stltuv helitaseme 
reguleerimine): seadistage heli-
tugevus automaatselt vastavalt 
stidukiirusele.
Rear parking sensors priori,
tised (Tagumise parkimisanduri 
eelistamine): helitugevuse 

vchendamiseks tagurdamisel, 
et kuulda tagurdamise hoiatust 
enne teisi helisid.

MCRKUS
Auto mudelist vti tehnilistest 
andmetest stltuvalt vtivad vali-
kud erineda.
Valikud vtivad stltuda ka teie sti-
duki teabe- ja meelelahutuss{s-
teemi vti vtimendi tehnilistest 
andmetest.

Kuupcev ja kellaaeg

S{steemi ekraanil kuvatavat kuu-
pceva ja aega saab muuta.

Vajutage juhtpaneelil nuppu 
[SETUP/CLOCK] ▶ [3], et valida 
Date/Time (Kuupcev/kellaaeg).

Set date (Kuupceva seadmine): 
valige s{steemi ekraanil kuva-
tav kuupcev.
Set time (Kellaaja seadmine): 
valige s{steemi ekraanil kuva-
tav kellaaeg.
Time format (Ajavorming): 12 h 
vti 24 h ajavormingu mccra-
mine.
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Bluetooth

Bluetooth {henduse seadeid saab 
muuta.

Vajutage juhtpaneelil nuppe 
[SETUP/CLOCK] ▶ [4], et valida 
Bluetooth.

Connections ([hendused): uue 
Bluetooth-seadme sidumine 
s{steemiga vti seotud seadme 
{hendamine ja lahti{henda-
mine. Saate seotud seadmeid 
ka kustutada.
Auto connection priority (Auto-
maatse {hendumise eelistus): 
valige seotud seade, mida sis-
sel{litamisel s{steemiga auto-
maatselt {hendada.
Update contacts (Kontaktide 
vcrskendamine): {hendatud 
mobiiltelefonist kontaktide 
loendi allalaadimine.
Bluetooth voice guidance (Blue-
toothi hccljuhtimine): Blue-
tooth-sidumise, -{hendamine 
ja -ttrgete hccljuhtimise sisse- 
ja vcljal{litamine.

MCRKUS
Kui Bluetooth seade on {henda-
tud, on kontaktide uuendamise 
men{{ vcljal{litatud.
Kui s{steemi keeleks on valitud 
slovakkia vti ungari keel, on Blue-
tooth hccljuhiste men{{ vcljal{li-
tatud.

S{steem

Te saate ekraani keelt muuta vti 
lchtestada s{steemi algseaded.

Valige juhtpaneelil System valimi-
seks l{liti [SETUP/CLOCK] ▶ [5].

Language (Keel): kasutaja keele 
muutmine.
Default (Vaikeseaded): s{s-
teemi seadete lchtestamine 
vaikeseadetele. Kustutatakse 
ka ktik s{steemi talletatud 
kasutajaandmed.
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S{steemi olekuikoonid

Ekraani {laosas kuvatakse olekui-
koonid, mis ncitavad s{steemi het-
keolekut.

Tutvuge olekuikoonidega, mis ilmu-
vad teatud toimingute ja funktsioo-
nide kasutamisel.

Vaigistamine

Bluetooth

Signaali tugevus

MCRKUS
Ekraanil kuvatav aku tase vtib 
{hendatud seadmes kuvatavast 
aku tasemest erineda.
Ekraanil kuvatav signaali tugevus 
vtib {hendatud seadme ekraanil 
kuvatavast erineda.
See, kas ktiki ikoone kuvatakse, 
stltub stiduki mudelist ja tehnilis-
test andmetest.

Ikoon Kirjeldus

Vaigistatud heli

Ikoon Kirjeldus

[hendatud Bluetooth-
seadme akutase

Bluetoothi kaudu on {hen-
datud mobiiltelefon.

Bluetoothi kaudu on {hen-
datud heliseade.

Bluetoothi kaudu on {hen-
datud nii mobiiltelefon kui 
heliseade.

Pooleliolev Bluetoothi abil 
tehtav ktne

Mikrofon on Bluetoothi ktne 
ajal vclja l{litatud.

Bluetoothi kaudu {henda-
tud mobiiltelefoni ktnelogi 
allalaadimine

Bluetoothi kaudu {henda-
tud mobiiltelefoni kontaktide 
allalaadimine

Ikoon Kirjeldus

Bluetooth kaudu {hendatud 
mobiiltelefoni signaali tuge-
vus

Ikoon Kirjeldus
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Teabe- ja meelelahutuss{s-
teemi tehnilised andmed

USB

Toetatud heliformaadid
Helifaili andmed
- WAVeform-heliformaat
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 7.X/

8.X
Bitikiirus
- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/

64/80/96/112/128/160/192/
224/2 56/320 kbps

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kbp/s

- MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kbp/s

- WMA (High Range): 48/64/80/
96/128/160/192 kbp/s

Bitid diskreetimisel
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bitti
- WAV (IMA ADPCM): 4 bitti
- WAV (MS ADPCM): 4 bitti
Diskreetimissagedus
- MPEG1: 44100/48000/32000 

Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 

Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 

Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

Maksimaalne kataloogikihtide arv: 
ilma piiranguteta
Kataloogi nime maksimaalne pik-
kus (Unicode-s{steemi pthjal): 31 
inglise vti korea tchemcrki
Faili nime maksimaalne pikkus 
(Unicode-s{steemi pthjal): 63 
inglise vti korea tchemcrki
Kerimisfunktsiooni saab kasutada 
pikkade faili- vti katalooginimede 
kuvamiseks, mis korraga ekraanile 
ei mahu.
Kataloogide ja failide nimedes 
toetatud tchemcrgid (Unicode-
s{steemi toega): 2604 korea 
tchemcrki, 94 numbrilist-tchelist 
mcrki, 4 888 lihtsustatud hiina 
tchte, 986 eri tchemcrki
Maksimaalne kaustade arv: 2 000
Failide maksimaalne arv: 6 000

MCRKUS
Toetamata formaadis faile ei 
pruugita tuvastada ja esitada vti 
nende kohta teavet, nagu faili 
nimi, tigesti kuvada.
S{steem tuvastab ainult .mp3, 
.wma vti .wav laiendiga faile. Kui 
fail ei ole toetatud formaadis, 
muutke faili formaati uusima 
kodeerimistarkvaraga.
S{steem ei suuda tuvastada digi-
taalse autorikaitsega (DRM) faile.
MP3/WMA tihendatud failide ja 
WAV-failide bitikiirus mccrab 
helikvaliteedi. (Suurema bitikiiru-
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sega failide helikvaliteet on 
parem.)
Jaapani vti lihtsustatud hiina 
tchemcrke kataloogi vti faili 
nimes ei pruugi s{steem korrekt-
selt kuvada.

Toetatud USB-andmekandjad
Bait/sektor: 64 kB vti vchem
Vormingus{steem: FAT12/16/32 
(soovitatud)
Seadme maksimaalne suurus: 32 
GB

MCRKUS
Kasutada saab ainult metallkat-
tega pistiku t{{pi mclupulki.
- Plastik{hendusega andme-

kandjaid ei pruugi s{steem 
tuvastada.

- Mclukaardi t{{pi USB-mclu-
seadmeid, nagu mclukaarte 
(CF- vti SD-kaarte), ei pruugi 
s{steem tuvastada.

USB-ktvakettaid ei pruugi s{s-
teem tuvastada.
Mitme loogilise kettaga suurema-
huliste USB-andmekandjate kasu-
tamisel tuvastatakse ainult 
esimesele kettale salvestatud fai-
lid.
Kui USB-andmekandjale on laadi-
tud rakendusprogramm, ei pruugi 
s{steem vastavat meediafaili esi-
tada.

Parimaks {hilduvuseks kasutage 
USB 2.0 seadmeid.

Bluetooth
Bluetoothi vtimsusklass 2: -6 kuni 
4 dBm
Antenni vtimsus: Max 3 mW
Sagedusvahemik: 2 400 kuni 2 
483.5 MHz
Bluetooth paiga RAM tarkvara 
versioon: 1
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Kaubamcrgid

Ktik teised kaubamcrgid ja -nimed 
kuuluvad nende vastavatele omani-
kele.

Bluetooth kaubamcrk ja logod on 
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud 
kaubamcrgid ja antud Kia-le lit-
sentsiga kasutamiseks.

Apple-, iPad-, iPad mini™, 
iPhone-, iPod-, iPod classic-, 
iPod nano-, iPod touch- ja iTu-
nes- on ettevttte Apple Inc. 
registreeritud kaubamcrgid.
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Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

CE RED ELis
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Infomeelelahutuse s{steem Vastavusdeklaratsioon

STB Valgevenele

Tolliliidu vastavussertifikaat

Kategooria Spetsifikatsioon

Mudel ACB10J7EP

Tootja HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

Tootmise kuupcev Kontrollige tootelt kuupcevi
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HOIATUS
MOOTORI HEITGAASID VTIVAD OLLA 
OHTLIKUD!
Mootori heitgaasid vtivad olla ccr-
miselt ohtlikud. Kui tunnete mis 
tahes ajal stidukis heitgaaside 
lthna, avage viivitamatult aknad.

Crge hingake heitgaase sisse.
Heitgaasid sisaldavad s{sinikmo-
nooksiidi, mis on vcrvitu ja lthnatu 
gaas ja vtib pthjustada teadvuse 
kaotuse ja lcmbumissurma.
Veenduge, et heitgaasis{steem ei 
lekiks.
Heitgaasis{steemi tuleks kontrol-
lida alati, kui stiduk on tli vaheta-
miseks vti mtnel muul pthjusel 
ttstetud. Kui summuti heli on 
muutunud vti olete stitnud {le 
takistuse, mis vtis auto pthjaalu-
seid detaile vigastada, siis soovi-
tame lasta vcljalaskes{steemi 
esimesel vtimalusel kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Crge laske mootoril tuutada sule-
tud alal.
Isegi juhul, kui garaa iuks on lahti, 
on vcga ohtlik lasta mootoril 
garaa is t{hikcigul tuutada. Crge 
kunagi laske mootoril garaa is 
tuutada kauem, kui see on vajalik 
mootori kcivitamiseks ja auto 
vclja tagurdamiseks.

Kui inimesed on autos, siis vcltige 
mootori tuutamist t{hikcigul 
pikemat aega.
Kui inimesed on autos, kuid moo-
torit on vaja lasta pikemat aega 
t{hikcigul tuutada, tehke seda 
kindlasti ainult avatud alal, nii et 
thu sissevttt on seatud vcrske 
thu valikule ja ventilaator tuutab 
{hel ktrgematest kiirustest, nii et 
autosse ttmmatakse vcrsket 
thku.

Kui veate esemeid, mille puhul on 
vaja stita selliselt, et pagasiluuk 
oleks avatud, siis tehke jcrgmist.
1. Sulgege ktik aknad.
2. Avage k{lgmised thutusavad.
3. Seadke thu sissevttu l{liti vcrs-

kele thule, thuvoolu l{liti ptran-
dale vti ncole ja ventilaator {hele 
ktrgematest kiirustest.

Ventilatsioonis{steemi ntueteko-
hase toimimise tagamiseks veen-
duge, et tuuleklaasi ees asuvad 
ventilatsioonithu sissevttuavad 
oleks lumest, jccst, lehtedest vti 
muudest takistustest puhtad.
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Enne stidu alustamist

Enne stidukisse sisenemist
Veenduge, et ktik aknad, vcljapool 
olevad peeglid ja tuled oleks puh-
tad.
Kontrollige rehvide seisukorda.
Kontrollige stiduki alt, kas on 
mcrke leketest.
Veenduge enne tagurdama hak-
kamist, et taga poleks {htki takis-
tust.

Vajalikud kontrollid

Vedelike, nciteks mootoritli, mootori 
jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja 
klaasipesuvedeliku taset tuleb tea-
tud aja tagant olenevalt vedelikust 
kontrollida. Tcpsem teave "Tchtaja-
line hooldus" lehek{ljel 8-16.

HOIATUS
Kui stidukijuhi tchelepanu on hciri-
tud, vtib juht kaotada kontrolli sti-
duki {le, mis vtib kaasa tuua 
tnnetuse, ttsise vigastuse vti 
surma. Juhi esmane vastutus on 
stiduki ohutu ja seaduskuulekas 
juhtimine ning juhtimise ajal ei tohi 
kasutada kceshoitavaid seadmeid, 
muid seadmeid ega juhi silmad, 
tchelepanu, keskendumise haara-
vaid stidukis{steeme, samuti sea-
dusega keelatud seadmeid.

Enne mootori kcivitamist
Sulgege ja lukustage ktik uksed.
Asetage iste nii, et ktik juhtimis-
seadmed oleksid kceulatuses.
Reguleerige paika sisemine taha-
vaatepeegel ja k{ljepeeglid.
Veenduge, et ktik tuled tuutaksid.
Kontrollige ktiki mttdikuid.
Keerake s{{tel{liti asendisse ON 
ja kontrollige mcrgutulesid.
Vabastage seisupidur ja veen-
duge, et piduri mcrgutuli kustuks.

Ohutuks kasutamiseks veenduge, et 
tunneksite oma stidukit ja selle 
varustust.

HOIATUS
Alati, kui auto liigub, peavad ktik 
kaasstitjad olema korralikult tur-
vavuudega kinnitatud. Lisainfot 
nende kasutamise kohta vt "Tur-
vavuud" lehek{ljel 3-19.

HOIATUS
Veenduge alati enne kcigukangi sti-
dukcigule (D) vti tagasikcigule (R) 
l{kkamist, et auto {mber poleks ini-
mesi, eriti lapsi.
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HOIATUS
Autojuhtimine alkoholi vti uimas-
tite/ravimite mtju all
Joomine ja stitmine on ohtlik. Pur-
juspci juhtimine on igal aastal 
maanteedel aset leidnud surmajuh-
tumite peamine pthjustaja. Isegi 
vcike kogus alkoholi mtjub juhi 
refleksidele, tajule ja reageerimiskii-
rusele. Autojuhtimine uimastite/
ravimite mtju all on sama ohtlik vti 
ohtlikum kui joobes juhtimine.
Kui juhite autot joobeseisundis vti 
uimastavate ainete mtju all, suure-
neb mcrgatavalt ttencosus, et vtite 
teha raske avarii.
Kui tarvitate alkoholi vti uimasteid/
ravimeid, crge juhtige. Crge stitke 
juhiga, kes on alkoholi tarvitanud vti 
uimasteid/ravimeid tarvitanud. 
Leidke kaine autojuht vti kutsuge 
takso.

HOIATUS
Kui kavatsete stiduki parkida vti 
peatada, kuid mootori tuule jctta, 
crge vajutage gaasipedaali pikaks 
ajaks alla. See vtib pthjustada 
mootori vti heitgaasis{steemi 
{lekuumenemise ja tulekahju.
Kui teete ckkpidurduse vti kee-
rate rooli kiiresti, vtivad salongis 
lahtiselt olevad esemed ptrandale 
kukkuda ja hcirida jalgpedaalide 
kasutamist ja pthjustada tnne-

tuse. Hoidke ktiki asju stidukis 
turvaliselt hoiustatuna.
Kui te ei keskendu stitmisele, 
vtite pthjustada tnnetuse. Olge 
tchelepanelik, kui toimetate 
funktsioonidega, mis vtivad juhti-
mist segada, nciteks helis{steem 
vti soojendus. Juhi kohustus on 
alati ohutult stita.
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Vttme asendid (mtnel mudelil)

S{{tel{liti asend

T{{p A

T{{p B

LUKUSTAMINE

Rool lukustub varguse ennetami-
seks. S{{tevttme saab eemaldada 
ainult asendis LOCK (lukus).

ACC (tarvik)

Rool on lukustamata ja elektrilised 
tarvikud tuutavad.

MCRKUS
Kui s{{tevttit on raske asendisse 
ACC keerata, keerake vttit keerates 
ka rooli paremale ja vasakule, et pin-
get vabastada.

ON

Mcrgutulesid saab kontrollida enne 
mootori kcivitamist. See on tavapc-
rane tuuasend pcrast mootori kcivi-
tamist.

Crge jctke s{{tel{litit asendisse ON, 
kui mootor ei tuuta, et vcltida aku 
t{hjenemist.

START

Mootori kcivitamiseks keerake s{{-
tevtti asendisse START. Mootor 
vcntab kuni vttme vabastamiseni; 
siis lcheb vtti asendisse ON. Selles 
asendis saab kontrollida piduri hoia-
tustuld.

HOIATUS
S{{tel{liti

Crge kunagi keerake s{{tel{litit 
asendisse LOCK vti ACC, kui sti-
duk liigub. See toob kaasa juhita-
vuse ja pidurdamisvtime kao, mis 
vtib pthjustada tnnetuse.
Roolilukk ei sobi seisupiduriks. 
Enne juhiistmelt lahkumist veen-
duge alati, et manuaalkcigukasti 
puhul oleks kcigukang esimesel 

OYB057001
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kcigul, rakendage seisupidur tcie-
likult ja l{litage mootor vclja. 
Nende juhiste eiramisel vtib sti-
duk ootamatult liikuma hakata.
Crge kunagi haarake s{{tevttit 
ega mis tahes muid juhtelemente 
lcbi rooli, kui stiduk liigub. Selline 
liigutus vtib pthjustada juhitavuse 
kaotamise, tuues kaasa tnnetuse 
ja ttsise kehavigastuse vti surma.
Crge asetage juhiistme lchedusse 
liikuvaid esemeid, kuna need vti-
vad stidu ajal kohalt nihkuda ja 
juhti segada

Mootori kcivitamine

HOIATUS
Kandke auto juhtimise ajal alati 
selleks sobivaid jalatseid. Sobima-
tud jalantud (kontsakingad, suu-
sasaapad jms) vtivad takistada 
piduri- ja gaasipedaali ning siduri 
kasutamist. (mtnel mudelil)
Crge vajutage mootori kcivitamise 
ajal gaasipedaali. Stiduk vtib lii-
kuda ja pthjustada tnnetuse.
Oodake, kuni mootori puurlemis-
kiirus muutub tavapcraseks. Kui 
mootori puurded on ktrged ja 
piduripedaal vabastatakse, vtib 
auto vcga jcrsult kohalt liikuda.

Bensiinimootori kcivitamine
1. Kontrollige, et seisupidur oleks 

rakendatud.
2.Manuaalkcigukast  vajutage sidu-

ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduri- ja piduripedaali all ning 
keerake s{{tel{liti kcivitusasen-
disse.
Automaatkcigukast / topeltsidu-
riga kcigukast  viige kcigukang 
parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal tcielikult alla.
Mootori saab kcivitada ka siis, kui 
kcigukang on neutraalasendis N.

3. Keerake s{{tel{liti asendisse 
START ja hoidke seda seal, kuni 
mootor kcivitub (maksimaalselt 
10 sekundit), seejcrel vabastage 
vtti.
See tuleb kcivitada gaasipedaali 
vajutamata.

4. Crge oodake paigal seistes, kuni 
mootor soojeneb. Alustage stit-
mist mootori mttduka puurlemis-
kiirusega. (Vcltige jcrsku 
kiirendamist ja pidurdamist.)

Diiselmootori kcivitamine

Kui mootor on k{lm, tuleb diisel-
mootorit enne kcivitamist eelsoo-
jendada ja seejcrel enne stitma 
hakkamist soojendada.
1. Kontrollige, et seisupidur oleks 

rakendatud.
2.Manuaalkcigukast  vajutage sidu-

ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
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gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduripedaali ja piduripedaali all 
ning vajutage l{liti ENGINE START/
STOP asendisse START.
Manuaalkcigukast  vajutage sidu-
ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduri- ja piduripedaali all ning 
keerake s{{tel{liti kcivitusasen-
disse.
Kui keerate s{{tel{liti kcivita-
misasendisse ilma piduri- ja sidu-
ripedaali vajutamata, siis mootor 
ei kcivitu ja see kuvatakse ncidi-
kuplokil jcrgmise h{pikkuvana.

Kui kcigukang pole seatud neut-
raalasendisse N, kuvatakse ncidi-
kuplokile jcrgmine teade.

Automaatkcigukast/topeltsidu-
riga kcigukast  viige kcigukang 
parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal tcielikult alla.
Mootori saab kcivitada ka siis, kui 
kcigukang on neutraalasendis N.

Httgk{{nalde mcrgutuli

3. Mootori eelsoojendamiseks kee-
rake s{{tel{liti asendisse ON. 
Httgk{{nalde mcrgutuli s{ttib.

4. Kui httgk{{nalde mcrgutuli kus-
tub, keerake s{{tel{liti asendisse 
START ja hoidke seda seal, kuni 
mootor kcivitub (maksimaalselt 
10 sekundit), seejcrel vabastage 
vtti.

MCRKUS
Kui mootorit ei kcivitata 10 sekundi 
jooksul pcrast eelsoojenduse ltppe-
mist, keerake s{{tel{liti veel kord 10 
sekundiks asendisse LOCK ja seejcrel 

OCDMH059447L
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asendisse ON, et uuesti eelsoojen-
dada.

Mootori kcivitamine ja seiskamine 
turbo{lelaaduri vahejahuti jaoks
1. Crge kiirendage kohe pcrast moo-

tori kcivitamist.
Kui mootor on k{lm, oodake t{hi-
kcigul mitu sekundit, kuni tur-
bo{lelaaduris on tagatud piisav 
mccrimine.

2. Peale ktrgel kiirusel vti pikaajalist 
stitmist, mis ntuab mootori suu-
rendatud koormust, laske mooto-
ril enne vcljal{litamist umbes 
minuti jagu t{hikcigul tuutada.
See t{hikcigul tuutatud aeg vti-
maldab turbo{lelaaduril enne 
mootori vcljal{litamist jahtuda.

ETTEVAATUST
Crge l{litage mootorit kohe pcrast 
suuremal koormusel stitmist vclja. 
See vtib ttsiselt mootorit vti tur-
bo{lelaadurit kahjustada.

ETTEVAATUST
Kui mootor seiskub liikumise ajal, 
crge viige kcigukangi parkimisasen-
disse P. Kui liiklus- ja teetingimused 
seda vtimaldavad, vtite stiduki lii-
kumise ajal viia kcigukangi neutraa-
lasendisse N ja keerata mootori 
taaskcivitamiseks s{{tel{liti asen-
disse START.

ETTEVAATUST
Crge rakendage starterit kaue-
maks kui 10 sekundiks. Kui moo-
tor seiskub vti ei kcivitu, oodake 
5 10 sekundit enne starteri 
uuesti rakendamist. Starteri vale 
kasutamine vtib seda kahjustada.
Crge keerake s{{tel{litit asen-
disse START, kui mootor tuutab. 
See vtib starterit kahjustada.

Bensiini-/diiselmootori seiskamine 
manuaalkcigukasti/nutika 
manuaalkcigukasti (iMT) puhul
1. Peatage auto tcielikult ja hoidke 

siduri- ja piduripedaal all.
2. L{litage siduri- ja piduripedaali all 

hoides sisse neutraalkcik.
3. Hoides piduripedaali all rakendage 

seisupidur.
4. Keerake s{{tevtti asendisse 

LOCK  ja eemaldage see.
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ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) l{liti

ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) l{liti (mtnel mude-
lil)

Ptlev ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) l{liti

Kui esiuks on avatud, s{ttib ENGINE 
START/STOP nupp teie mugavuse 
huvides. Tuli kustub umbes 30 
sekundit pcrast ukse sulgemist. 
Samuti kustub see kohe, kui varguse 
hcires{steem kcivitub.

ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nupu asend

OFF (vcljas)

Manuaalkcigukasti / nutika 
manuaalkcigukastiga (iMT)
Mootori (asend START/RUN) vti sti-
duki vtimsuse (asend ON) vcljal{li-
tamiseks peatage stiduk ja vajutage 
seejcrel nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp).

Automaatkcigukastiga/topeltsidu-
riga kcigukastiga
Mootori (asend START/RUN) vti sti-
duki vtimsuse (asend ON) vcljal{li-
tamiseks vajutage nuppu ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp), 
kui kcigukang on parkimisasendis P. 
Kui vajutage nuppu ENGINE START/
STOP ilma et kcigukang oleks parki-
misasendis P, ei lche l{liti ENGINE 
START/STOP mitte asendisse OFF, 
vaid asendisse ACC.

Roolilukuga autod
Varguse ennetamiseks lcheb rool 
lukku, kui ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) nupp on asen-
dis OFF. See lukustub ukse avamisel.
Kui rool pole juhiukse avamisel kor-
ralikult lukustatud, ktlab helisig-
naal. Proovige rooli uuesti lukustada. 
Kui probleem ei lahene, laske s{s-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.
Lisaks, kui l{liti ENGINE START/ 
STOP (mootori start/stopp) on 
pcrast juhiukse avamist asendis 
OFF, ei lukustata rooli ja ktlab hoia-
tussignaal. Sel juhul sulgege uks. 
Seejcrel rool lukustub ja hoiatussig-
naal lakkab.

OCDW059001
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MCRKUS
Kui rool ei avane korralikult, siis 
ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nupp ei tuuta. Vaju-
tage nuppu ENGINE START/STOP, 
keerates samal ajal rooli paremale ja 
vasakule, et pinget vabastada.

MCRKUS
Teil on vtimalik mootorit (START/
RUN) vti stiduki vtimsust (ON) vclja 
l{litada ainult siis, kui stiduk ei liigu.

ETTEVAATUST
Hcdaolukorras on vtimalik stiduki 
liikumise ajal mootor vclja l{litada ja 
ACC-asendisse l{litada, kui vajutate 
nuppu ENGINE START/STOP kauem 
kui 2 sekundit vti 3 sekundi vcltel 3 
korda jcrjest.
Kui auto endiselt ei liigu, taaskcivi-
tage auto:

Manuaalkcigukast  vajutage 
nuppu ENGINE START/STOP, hoi-
des kcigukangi neutraalkcigul ja 
siduripedaali alla vajutatult.
Automaatkcigukast/topeltsidu-
riga kcigukast  vajutage nuppu 
ENGINE START/STOP, kui auto kii-
rus on 5 km/h vti suurem.

ACC (tarvik)

Manuaalkcigukastiga

Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp), kui l{liti 
on asendis OFF, ilma siduripedaali 
vajutamata.

Automaatkcigukastiga/topeltsidu-
riga kcigukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp), kui l{liti 
on asendis OFF, ilma piduripedaali 
vajutamata.
Rool tuleb lukust lahti ja elektrilised 
tarvikud on kasutatavad.
Kui l{liti ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) on asendis ACC 
kauem kui {ks tund, l{litub l{liti 
automaatselt vclja, et vcltida aku 
t{hjenemist.

ON

Manuaalkcigukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp), kui l{liti 
on asendis ACC, ilma siduripedaali 
vajutamata.

OJF058312
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Automaatkcigukastiga/topeltsidu-
riga kcigukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp), kui see 
on asendis ACC, ilma piduripedaali 
vajutamata.
Mcrgutulesid saab kontrollida enne 
mootori kcivitamist. Crge jctke 
nuppu ENGINE START/STOP asen-
disse ON pikaks ajaks. Aku vtib t{h-
jeneda, sest mootor ei tuuta.

START/RUN

Manuaalkcigukastiga
Mootori kcivitamiseks vajutage 
siduri- ja piduripedaali, seejcrel 
nuppu ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp), kui kcigukang on 
neutraalasendis N.

Nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
puhul
Vajutage siduripedaal tcielikult alla 
ja l{litage kcigukast neutraalasen-
disse. Hoidke siduripedaali ja piduri-
pedaali all ning vajutage l{liti 
ENGINE START/STOP asendisse 
START.
Kui olekuks muudetakse ACC, kuva-
takse see ncidikuplokis jcrgmise 
h{pikkuvana.

Kui kcigukang pole seatud neutraa-
lasendisse N, kuvatakse ncidikuplo-
kile jcrgmine teade.

Automaatkcigukastiga/topeltsidu-
riga kcigukastiga
Mootori kcivitamiseks vajutage 
piduripedaali, seejcrel vajutage 
nuppu ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp), kui kcigukang on 
parkimis- (P) vti neutraalasendis 
(N). Ohutuse huvides kcivitage moo-
tor, kui kcigukang on parkimisasen-
dis P.

OCDMH059447L
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MCRKUS
Kui vajutate manuaalkcigukasti 
puhul nuppu ENGINE START/ STOP 
(mootori start/stopp) ilma siduripe-
daali vajutamata vti nutika 
manuaalkcigukasti (iMT) puhul ilma 
piduripedaali ja siduripedaali vajuta-
mata vti automaatkcigukasti / 
topeltsiduriga kcigukasti puhul ilma 
piduripedaali vajutamata, siis moo-
tor ei kcivitu ja l{liti ENGINE START/ 
STOP (mootori start/stopp) muutub 
jcrgmiselt: OFF → ACC → ON → OFF 
vti ACC

MCRKUS
Kui jctate nupu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) asen-
disse ACC vti ON pikaks ajaks, siis 
aku t{hjeneb.

HOIATUS
Crge vajutage kunagi ENGINE 
START/STOPP (mootori start/
stopp) nuppu, kui stiduk liigub. 
See toob kaasa juhitavuse ja 
pidurdamisvtime kao, mis vtib 
pthjustada tnnetuse.
Roolilukk ei sobi seisupiduriks. 
Enne juhiistmelt lahkumist veen-
duge alati, et kcigukang oleks 
parkimisasendis P, rakendage sei-
supidur tcielikult ja l{litage moo-
tor vclja. Nende juhiste eiramisel 

vtib stiduk ootamatult liikuma 
hakata.
Crge kunagi haarake s{{tevttit 
ega mis tahes muid juhtelemente 
lcbi rooli, kui stiduk liigub. Selline 
liigutus vtib pthjustada juhitavuse 
kaotamise, tuues kaasa tnnetuse 
ja ttsise kehavigastuse vti surma.
Crge asetage juhiistme lchedusse 
liikuvaid esemeid, kuna need vti-
vad stidu ajal liikuda ja juhti 
segada ning tnnetuse pthjustada.

Mootori kcivitamine

HOIATUS
Kandke auto juhtimise ajal alati 
selleks sobivaid jalatseid. Sobima-
tud jalantud (kontsakingad, suu-
sasaapad jms) vtivad piduri- ja 
gaasipedaali ning siduri vajutamist 
takistada.
Crge vajutage mootori kcivitamise 
ajal gaasipedaali. Stiduk vtib lii-
kuda ja pthjustada tnnetuse.
Oodake, kuni mootori puurlemis-
kiirus muutub tavapcraseks. Kui 
mootori puurded on ktrged ja 
piduripedaal vabastatakse, vtib 
auto vcga jcrsult kohalt liikuda.
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MCRKUS
Takistusmehhanism
Kasutage takistusmehhanismi mak-
simaalse kiirenduse jaoks. Vajutage 
gaasipedaali {le survepunkti. Olene-
valt mootori puurlemiskiirusest l{li-
tub automaatkcigukast madalamale 
kcigule.

Bensiinimootori kcivitamine
1. Vttke nutivtti kaasa vti jctke see 

stidukisse.
2. Veenduge, et seisupidur oleks 

kindlalt rakendatud.
3.Manuaalkcigukast  vajutage sidu-

ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduri- ja piduripedaali mootori 
kcivitamisel all.
Automaatkcigukast/topeltsidu-
riga kcigukast  viige kcigukang 
parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal tcielikult alla. Mootori 
saab kcivitada ka siis, kui kcigu-
kang on neutraalasendis N.

4. Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp).
See tuleb kcivitada gaasipedaali 
vajutamata.

5. Crge oodake paigal seistes, kuni 
mootor soojeneb. Alustage stit-
mist mootori mttduka puurlemis-
kiirusega. (Vcltige jcrsku 
kiirendamist ja pidurdamist.)

Diiselmootori kcivitamine

Kui mootor on k{lm, tuleb diisel-
mootorit enne kcivitamist eelsoo-
jendada ja seejcrel enne stitma 
hakkamist soojendada.
1. Kontrollige, et seisupidur oleks 

rakendatud.
2.Manuaalkcigukast  vajutage sidu-

ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduripedaali ja piduripedaali all 
ning vajutage l{liti ENGINE START/
STOP asendisse START.
Manuaalkcigukast  vajutage sidu-
ripedaal tcielikult alla ja viige kci-
gukast neutraalasendisse. Hoidke 
siduripedaali ja piduripedaali all 
ning vajutage l{liti ENGINE START/
STOP asendisse START.
Kui vajutate nupu ENGINE START/
STOP (mootori start/stop) asen-
disse START, ilma piduri- ja siduri-
pedaali vajutamata, siis mootor ei 
kcivitu ja see kuvatakse ncidi-
kuplokil jcrgmise h{pikkuvana.

OCDMH059447L
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Kui kcigukang pole seatud neut-
raalasendisse N, kuvatakse ncidi-
kuplokile jcrgmine teade.

Automaatkcigukast/topeltsidu-
riga kcigukast  viige kcigukang 
parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal tcielikult alla.
Mootori saab kcivitada ka siis, kui 
kcigukang on neutraalasendis N.

Httgk{{nalde mcrgutuli

3. Vajutage piduripedaali all hoides 
nuppu ENGINE START/STOP.

4. Jctkake piduripedaali vajutamist, 
kuni ptlev httgk{{nalde mcrgu-
tuli kustub. (umbes 5 sekundit)

5.Mootor kcivitub, kui httgk{{nalde 
mcrgutuli kustub.

ETTEVAATUST
Talvel on soovitatav seisvas autos 
veidi aega oodata, kuni diiselmoo-
tor soojeneb ja alles seejcrel 
stitma hakata.

Talvel on soovitatav ktrgmcesti-
kus vti riigis, mida k{lastate, sobi-
vat diislik{tust.

MCRKUS
Kui eelsoojendamise ajal vajutatakse 
uuesti nuppu ENGINE START/STOP, 
vtib mootor kcivituda.

Mootori kcivitamine ja seiskamine 
turbo{lelaaduri vahejahuti jaoks
1. Crge kiirendage kohe pcrast moo-

tori kcivitamist. Kui mootor on 
k{lm, oodake t{hikcigul mitu 
sekundit, kuni turbo{lelaaduris on 
tagatud piisav mccrimine.

2. Peale ktrgel kiirusel vti pikaajalist 
stitmist, mis ntuab mootori suu-
rendatud koormust, laske mooto-
ril enne vcljal{litamist umbes 
minuti jagu t{hikcigul tuutada.
See t{hikcigul tuutatud aeg vti-
maldab turbo{lelaaduril enne 
mootori vcljal{litamist jahtuda.

ETTEVAATUST
Crge l{litage mootorit kohe pcrast 
suuremal koormusel stitmist vclja. 
See vtib ttsiselt mootorit vti tur-
bo{lelaadurit kahjustada.
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ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) l{liti

Kcivitamine elektroonilise vttmega
Isegi kui nutivtti on stidukis, ei 
pruugi mootor kcivituda, kui see 
on teist kaugel.
Kui ENGINE START/STOP (moo
tori start/stopp) nupp on asendis 
ACC vti ktrgemal ja mtni uks on 
avatud, kontrollib s{steem nuti
vttme olemasolu. Kui elektrooni
line vtti pole stidukis, kuvatakse 
ncidikuplokis ja LCD-ekraanil mcr
gutuli  ja teade Key is not 
in the vehicle  ( Vtti pole stidu
kis ). Kui ktik uksed on suletud, 
ktlab 5 sekundi vcltel helisignaal. 
Mcrgutuli vti hoiatus l{litub vclja, 
kui stiduk liigub. Kandke elektroo
nilist vttit alati kaasas.

HOIATUS
Mootor kcivitub ainult siis, kui nuti
vtti on stidukis.
Crge kunagi laske lastel ega isikutel, 
kes ei tunne stidukit, puutuda 
nuppu ENGINE START/STOP (moo
tori start/stopp) vti sellega seotud 
osi.

ETTEVAATUST
Kui mootor seiskub stiduki liikumise 
ajal, crge l{kake kcigukangi parki
misasendisse P. Kui liiklus- ja teetin
gimused seda vtimaldavad, vtite 
stiduki liikumise ajal taaskcivitami
seks panna kcigukangi neutraala
sendisse N ja vajutada nuppu 

ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp).

MCRKUS
Kui aku on ntrk vti nutivtti ei 
tuuta korrektselt, saate mootori 
kcivitada, kui vajutate nutivtt
mega nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp).
Lukustusnupuga k{lg peab 
nupuga ENGINE START/STOP 
otseselt kokku puutuma. Kui vaju
tate nuppu ENGINE START/STOP 
nutivttmega, peab nutivtti nuppu 
tige nurga all puutuma.
Kui piduritule kaitse on lcbiptle
nud, ei saa te autot normaalselt 
kcivitada.
Asendage kaitse uuega. Kui see 
pole vtimalik, saate mootori kcivi
tada, vajutades mootori kcivita
mis-/seiskamisnuppu 10 sekundi 
jooksul, kui see on asendis ACC. 
Mootor vtib kcivituda ilma piduri
pedaali vajutamata. Aga ohutuse 
huvides vajutage alati enne moo
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tori kcivitamist piduri- ja siduripe
daali (kui kuulub varustusse).

ETTEVAATUST
Crge vajutage nuppu ENGINE 
START/STOP (mootori start/
stopp) pikemalt kui 10 sekundit, 
vclja arvatud juhul, kui piduritule 
kaitse on lcbiptlenud.
Crge keerake s{{tel{litit asen
disse START, kui mootor tuutab. 
See vtib starterit kahjustada.

Bensiini-/diiselmootori seiskamine 
manuaalkcigukasti/nutika 
manuaalkcigukasti (iMT) puhul
1. Peatage auto tcielikult ja hoidke 

siduri- ja piduripedaal all.
2. L{litage siduri- ja piduripedaali all 

hoides sisse neutraalkcik.
3. Hoides piduripedaali all rakendage 

seisupidur.
4. Keerake s{{tevtti asendisse 

LOCK  ja eemaldage see.

Manuaalkcigukast

Manuaalkcigukasti kasutamine

 Kcigukangi saab liigutada ilma 
nuppu (1) ttmbamata.

 Vajutage nuppu (1) tagurdus
kcigu sissel{litamiseks.

Manuaalkcigukastil on 6 edasikciku.

Kcikude muster on kcigukangile tr{
kitud. Ktigi edasikcikude kciguvahe
tus on tcielikult s{nkroonitud, nii et 
ktrgemale vti madalamale kcigule 
vahetamine on htlbus.

Vajutage siduripedaal kciguvahetu
sel tcielikult alla ja seejcrel vabas
tage see aeglaselt.

Kui teie stidukil on s{{tel{liti lukus
tus, ei kcivitu mootor ilma, et vaju
taksite alla siduripedaali. (mtnel 
mudelil)

Kcigukang tuleb enne tagasikcigule 
R l{litamist neutraalasendisse 
tagasi viia.
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Vajutage nuppu, mis asub otse kci-
guvahetusnupu all ja ttmmake kci-
gukangi jcrsult vasakule, seejcrel 
l{litage sisse tagasikcik R.

Veenduge enne kcigukangi tagasi-
kcigule R l{kkamist, et stiduk sei-
saks tcielikult paigal.

Crge kunagi laske mootoril tuutada 
nii, et tahhomeeter (p/min) oleks 
punasel alal.

ETTEVAATUST
Olge tchelepanelik, kui vahetate 
viiendalt kcigult neljadele, et te 
kogemata ei l{kkaks kcigukangi nii 
palju ktrvale, et vahetate neljanda 
kcigu asemel teisele kcigule. Sel-
lise drastilise vahetuse tagajcrjel 
vtib mootori puurete kiirus suure-
neda ja tahhomeeter vtib {letada 
punase ala piiri. Selline mootori 
puurete ja {lekande suurenemine 
vtib mootorit kahjustada.
Crge vahetage kciku madalamaks 
rohkem kui kahe kcigu vtrra ega 
vahetage kciku, kui mootor tuu-
tab ktrgete puuretega (5 000 p/
min vti rohkem). Selline madala-
male kcigule vahetamine vtib 
mootorit, sidurit ja {lekannet 
kahjustada.
K{lma ilmaga vtib kcigu vaheta-
mine olla raske seni, kuni mccrde-
aine pole soojenenud. See on 
tavapcrane ega kahjusta kcigu-
kasti.

Kui olete stiduki tcielikult peata-
nud, kuid esimest kciku vti taga-
sikciku R on raske sisse l{kata, 
jctke kcigukang neutraalasen-
disse N ja vabastage sidur. Vaju-
tage siduripedaal jclle alla ja 
seejcrel vahetage esimesele kci-
gule vti tagasikcigule R.

ETTEVAATUST
Siduri enneaegse kulumise ja kah-
justamise vcltimiseks crge stitke, 
jalg siduripedaalil. Samuti crge 
kasutage sidurit, et hoida stidukit 
paigal, kui pargite {lesmcge, 
ootate rohelist tuld vms.
Crge kasutage kcigukangi stidu 
ajal kcetoena, kuna see vtib kaasa 
tuua kciguvahetuskahvlite enne-
aegse kulumise.
Vtimalike siduris{steemi kahjus-
tuste vcltimiseks crge kcivitage 
stidukit teise kciguga, v.a libedal 
teel kcivitades.
Crge koormake stidukit {le. [le-
koormatud stidukiga stitmine 
vtib pthjustada siduriketta eba-
normaalset soojenemist ning kah-
justada siduri katet ja ketast.

HOIATUS
Enne juhiistmelt lahkumist raken-
dage alati seisupidur tcielikult ja 
l{litage mootor vclja. Seejcrel 
veenduge, et kcigukang oleks esi-
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mesel kcigul, kui pargite stiduki 
tasasele pinnale vti {lesmcge, ja 
tagasikcigul R, kui pargite alla-
mcge. Kui neid ettevaatusabintu-
sid ei jcrgita kindlaksmccratud 
jcrjekorras, vtib stiduk ootama-
tult liikuma hakata.
Crge kasutage libedal teel ckilist 
mootoriga pidurdamist (madala-
male kcigule l{litamist).
Stiduk vtib hakata libisema ning 
vtib juhtuda avarii.

Siduri kasutamine

Enne kcigu vahetamist vajutage 
sidur tcielikult ptrandale, seejcrel 
vabastage see aeglaselt. Siduripe-
daal tuleb alati stidu ajaks tcielikult 
vabastada. Crge hoidke oma jalga 
stidu ajal siduripedaalil. See vtib 
pthjustada tarbetut kulumist. 
Samuti crge hoidke autot kaldpinnal 
gaasipedaali abil paigal. See pthjus-
tab tarbetut kulumist. Kasutage 
stiduki kallakul paigal hoidmiseks 
piduripedaali vti parkimispidurit. 
Crge kasutage siduripedaali kiiresti 
ja korduvalt.

ETTEVAATUST
Siduripedaali kasutamisel vajutage 
see tcielikult alla. Kui te ei vajuta 
siduripedaali tcielikult alla, vtib sidur 
kahjustada saada vti tekitada m{ra.

HOIATUS
Siduri kasutamine
Vajutage siduripedaal nii kaugele alla 
kui vtimalik. Crge vajutage pedaali 
uuesti, enne kui see naaseb lchtea-
sendisse.
Kui pedaali vajutatakse korduvalt 
enne selle naasmist lchteasendisse, 
vtib siduris{steem kahjustada 
saada.
Crge koormake stidukit {le. Selles 
olekus stiduki kcivitamine vti stidu-
kiga stitmine tekitab httrdumise 
ttttu liiga suurt kuumust siduriket-
tal, mis vtib kahjustada siduri katet 
ja ketast. Siduripedaali liiga varane 
lahtilaskmine pcrast kcigukangi lii-
gutamist stiduki kcivitamise vti 
tagurdamise ajal vtib mootori vclja 
l{litada ja pthjustada tnnetuse.

Madalamale kcigule vahetamine

Kui peate tiheda liikluse vti jcrsu 
kallaku ttttu aeglustama, vahetage 
kcik madalamaks enne, kui mootori 
puurded hakkavad vchenema. Kcigu 
madalama vastu vahetamine 
vchendab ka seiskumise vtimalust 
ja annab parema kiirenduse, kui 
peate jclle kiirendama. Kui stidate 
jcrsku mcge muuda alla, aitab 
madalamale kcigule vahetamine 
ohutut stidukiirust scilitada ja 
pikendab piduri tuuiga.
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Head tavad kcsikcigukasti kasuta-
misel

Crge kunagi l{kake stidukil kciku 
vclja ega stitke vabakciguga 
mcest alla. See on vcga ohtlik. 
Hoidke stidukil alati kciku sees.
Crge stitke pidurid peal. See vtib 
pthjustada nende {lekuumene-
mist ja talitlushcireid. Selle asemel 
aeglustage mcest alla stites ja 
l{litage madalamale kcigule. 
Sedasi aitab mootoriga pidurda-
mine stidukit aeglustada.
Aeglustage enne madalamale kci-
gule vahetamist. Selline mootori 
puurete suurenemine vtib mooto-
rit kahjustada.
Aeglustage, kui satute k{ljet-
uulde. Sedasi on stiduk paremini 
juhitav.
Veenduge enne kcigukangi l{kka-
mist tagasikcigule, et stiduk sei-
saks tcielikult paigal. Muidu vtib 
kcigukast kahjustada saada.
Libedal pinnasel stites olge ccr-
miselt ettevaatlik. Olge eriti ette-
vaatlik pidurdamisel, kiirendamisel 
vti kcigu vahetamisel. Libedal pin-
nasel vtivad rattad jcrsu kiiruse 
muutumise ttttu haarduvuse 
kaotada ja seettttu vtib stiduk 
juhitavuse kaotada.

HOIATUS
Kinnitage alati turvavuu! Kokku-
ptrke korral on kinnitamata tur-
vavuuga reisijal oluliselt suurem 
ttencosus saada ttsiseid vigas-
tusi vti surma kui kinnitatud tur-
vavuuga reisijal.
Vcltige kurvides stites vti puur-
deid tehes suuri kiirusi.
Crge tehke rooliga ckilisi liigutusi, 
nt jcrske reavahetusi vti kiireid 
teravaid puurdeid.
Kui kaotate maantee kiirusega lii-
kuva stiduki {le juhitavuse, suu-
reneb ttencosus selle {le katuse 
paiskumiseks.
Tihti kaotab stiduk juhitavuse, kui 
kaks vti rohkem rattaid stidavad 
stiduteelt maha ja juht p{{ab liiga 
agaralt rooli keerates uuesti teele 
puurata.
Kui stiduk stidab teelt vclja, crge 
keerake jcrsult rooli. Selle asemel 
aeglustage sujuvalt stitu ja kee-
rake siis vaikselt teele tagasi.
Crge kunagi {letage lubatud kiiru-
sepiiranguid.
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Nutikas manuaalkcigukast (iMT)

Nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
s{steem kasutab e-siduri (elektroo
nilise siduri) tehnoloogiat. E-siduriga 
saab stiduk mootori ajami vclja l{li
tada ilma, et juht peaks siduripedaali 
vajutama. E-sidurit juhitakse tcituri 
abil, mis aitab juhil kciku vahetada.

Nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
kasutamine

 Kcigukangi saab liigutada ilma 
nuppu (1) ttmbamata.

 Vajutage nuppu (1) tagurdus
kcigu sissel{litamiseks.

Nutikal manuaalkcigukastil (iMT) on 
6 edasikciku.

Kcikude muster on kcigukangile tr{
kitud. Ktigi edasikcikude kciguvahe
tus on tcielikult s{nkroonitud, nii et 
ktrgemale vti madalamale kcigule 
vahetamine on htlbus.

Vajutage siduripedaal kciguvahetu
sel tcielikult alla ja seejcrel vabas
tage see aeglaselt.

Kui teie stidukil on s{{tel{liti lukus
tus, ei kcivitu mootor, kui te ei 
vajuta alla piduripedaali ja siduripe
daali. (mtnel mudelil)

Kcigukang tuleb enne tagasikcigule 
R l{litamist neutraalasendisse 
tagasi viia.

Vajutage nuppu, mis asub otse kci
guvahetusnupu all ja ttmmake kci
gukangi jcrsult vasakule, seejcrel 
l{litage sisse tagasikcik R.

Veenduge enne kcigukangi tagasi
kcigule R l{kkamist, et stiduk sei
saks tcielikult paigal.

Crge kunagi laske mootoril tuutada 
nii, et tahhomeeter (p/min) oleks 
punasel alal.

ETTEVAATUST
Olge tchelepanelik, kui vahetate 
viiendalt kcigult neljadele, et te 
kogemata ei l{kkaks kcigukangi nii 
palju ktrvale, et vahetate neljanda 
kcigu asemel teisele kcigule. Sel
lise drastilise vahetuse tagajcrjel 
vtib mootori puurete kiirus suure
neda ja tahhomeeter vtib {letada 
punase ala piiri. Selline mootori 
puurete ja {lekande suurenemine 
vtib mootorit kahjustada.
Crge vahetage kciku madalamaks 
rohkem kui kahe kcigu vtrra ega 
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vahetage kciku, kui mootor tuu-
tab ktrgete puuretega (5 000 p/
min vti rohkem). Selline madala-
male kcigule vahetamine vtib 
mootorit, sidurit ja {lekannet 
kahjustada.

K{lma ilmaga vtib kcigu vaheta-
mine olla raske seni, kuni mccrde-
aine pole soojenenud. See on 
tavapcrane ega kahjusta kcigu-
kasti.
Kui olete stiduki tcielikult peata-
nud, kuid esimest kciku vti taga-
sikciku R on raske sisse l{kata, 
jctke kcigukang neutraalasen-
disse N ja vabastage sidur. Vaju-
tage siduripedaal jclle alla ja 
seejcrel vahetage esimesele kci-
gule vti tagasikcigule R.

ETTEVAATUST
Siduri enneaegse kulumise ja kah-
justamise vcltimiseks crge stitke, 
jalg siduripedaalil. Samuti crge 
kasutage sidurit, et hoida stidukit 
paigal, kui pargite {lesmcge, 
ootate rohelist tuld vms.
Crge kasutage kcigukangi stidu 
ajal kcetoena, kuna see vtib kaasa 
tuua kciguvahetuskahvlite enne-
aegse kulumise.
Vtimalike siduris{steemi kahjus-
tuste vcltimiseks crge kcivitage 
stidukit teise kciguga, v.a libedal 
teel kcivitades.
Crge koormake stidukit {le. [le-
koormatud stidukiga stitmine 

vtib pthjustada siduriketta eba-
normaalset soojenemist ning kah-
justada siduri katet ja ketast.

HOIATUS
Enne juhiistmelt lahkumist raken-
dage alati seisupidur tcielikult ja 
l{litage mootor vclja. Seejcrel 
veenduge, et kcigukang oleks esi-
mesel kcigul, kui pargite stiduki 
tasasele pinnale vti {lesmcge, ja 
tagasikcigul R, kui pargite alla-
mcge. Kui neid ettevaatusabintu-
sid ei jcrgita kindlaksmccratud 
jcrjekorras, vtib stiduk ootama-
tult liikuma hakata.
Crge kasutage libedal teel ckilist 
mootoriga pidurdamist (madala-
male kcigule l{litamist).
Stiduk vtib hakata libisema ning 
vtib juhtuda avarii.

Siduri kasutamine

Enne kcigu vahetamist vajutage 
sidur tcielikult ptrandale, seejcrel 
vabastage see aeglaselt. Siduripe-
daal tuleb alati stidu ajaks tcielikult 
vabastada. Crge hoidke oma jalga 
stidu ajal siduripedaalil. See vtib 
pthjustada tarbetut kulumist. 
Samuti crge hoidke autot kaldpinnal 
gaasipedaali abil paigal. See pthjus-
tab tarbetut kulumist. Kasutage 
stiduki kallakul paigal hoidmiseks 
piduripedaali vti parkimispidurit. 
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Crge kasutage siduripedaali kiiresti 
ja korduvalt.

ETTEVAATUST
Siduripedaali kasutamisel vajutage 
see tcielikult alla. Kui te ei vajuta 
siduripedaali tcielikult alla, vtib sidur 
kahjustada saada vti tekitada m{ra.

HOIATUS
Siduri kasutamine
Vajutage siduripedaal nii kaugele alla 
kui vtimalik. Crge vajutage pedaali 
uuesti, enne kui see naaseb lchtea-
sendisse.
Kui pedaali vajutatakse korduvalt 
enne selle naasmist lchteasendisse, 
vtib siduris{steem kahjustada 
saada.
Crge koormake stidukit {le. Selles 
olekus stiduki kcivitamine vti stidu-
kiga stitmine tekitab httrdumise 
ttttu liiga suurt kuumust siduriket-
tal, mis vtib kahjustada siduri katet 
ja ketast. Siduripedaali liiga varane 
lahtilaskmine pcrast kcigukangi lii-
gutamist stiduki kcivitamise vti 
tagurdamise ajal vtib mootori vclja 
l{litada ja pthjustada tnnetuse.

Madalamale kcigule vahetamine

Kui peate tiheda liikluse vti jcrsu 
kallaku ttttu aeglustama, vahetage 
kcik madalamaks enne, kui mootori 

puurded hakkavad vchenema. Kcigu 
madalama vastu vahetamine 
vchendab ka seiskumise vtimalust 
ja annab parema kiirenduse, kui 
peate jclle kiirendama. Kui stidate 
jcrsku mcge muuda alla, aitab 
madalamale kcigule vahetamine 
ohutut stidukiirust scilitada ja 
pikendab piduri tuuiga.

Head tavad kcsikcigukasti kasuta-
misel

Crge kunagi l{kake stidukil kciku 
vclja ega stitke vabakciguga 
mcest alla. See on vcga ohtlik. 
Hoidke stidukil alati kciku sees.
Crge stitke pidurid peal. See vtib 
pthjustada nende {lekuumene-
mist ja talitlushcireid. Selle asemel 
aeglustage mcest alla stites ja 
l{litage madalamale kcigule. 
Sedasi aitab mootoriga pidurda-
mine stidukit aeglustada.
Aeglustage enne madalamale kci-
gule vahetamist. Selline mootori 
puurete suurenemine vtib mooto-
rit kahjustada.
Aeglustage, kui satute k{ljet-
uulde. Sedasi on stiduk paremini 
juhitav.
Veenduge enne kcigukangi l{kka-
mist tagasikcigule, et stiduk sei-
saks tcielikult paigal. Muidu vtib 
kcigukast kahjustada saada.
Libedal pinnasel stites olge ccr-
miselt ettevaatlik. Olge eriti ette-
vaatlik pidurdamisel, kiirendamisel 
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vti kcigu vahetamisel. Libedal pin
nasel vtivad rattad jcrsu kiiruse 
muutumise ttttu haarduvuse 
kaotada ja seettttu vtib stiduk 
juhitavuse kaotada.

HOIATUS
Kinnitage alati turvavuu! Kokku
ptrke korral on kinnitamata tur
vavuuga reisijal oluliselt suurem 
ttencosus saada ttsiseid vigas
tusi vti surma kui kinnitatud tur
vavuuga reisijal.
Vcltige kurvides stites vti puur
deid tehes suuri kiirusi.
Crge tehke rooliga ckilisi liigutusi, 
nt jcrske reavahetusi vti kiireid 
teravaid puurdeid.
Kui kaotate maantee kiirusega lii
kuva stiduki {le juhitavuse, suu
reneb ttencosus selle {le katuse 
paiskumiseks.
Tihti kaotab stiduk juhitavuse, kui 
kaks vti rohkem rattaid stidavad 
stiduteelt maha ja juht p{{ab liiga 
agaralt rooli keerates uuesti teele 
puurata.
Kui stiduk stidab teelt vclja, crge 
keerake jcrsult rooli. Selle asemel 
aeglustage sujuvalt stitu ja kee
rake siis vaikselt teele tagasi.
Crge kunagi {letage lubatud kiiru
sepiiranguid.

Automaatkcigukast (mtnel 
mudelil)

 Kcigu vahetamisel vajutage 
piduripedaali ja lukust vabastamise 
nuppu.

 Vajutage kcigu vahetamiseks 
nupule.

 Kcigukangi saab vabalt liigu
tada.

Automaatne kciguvahetus

Kcigukastil on 6 edasikciku ja {ks 
tagasikcik. Kcigud valitakse auto
maatselt, olenevalt kcigukangi 
asendist.

MCRKUS
Uue stiduki esimesed paar kciguva
hetust vtivad olla veidi jcrsud, kui 
aku on olnud lahti {hendatud. See 
on tavapcrane ja TCM (kciguvahe
tuse moodul) vti PCM (jtu{lekande 
moodul) reguleerivad kciguvahe
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tuse pcrast paari esimest kciguva-
hetust.

Sujuvaks tuutamiseks vajutage 
piduripedaal neutraalasendist N 
edasi- vti tagasikcigule.

HOIATUS
Automaatkcigukast

Veenduge alati enne kcigukangi 
stidukcigule (D) vti tagasikcigule 
(R) l{kkamist, et auto {mber 
poleks inimesi, eriti lapsi.
Enne juhiistmelt lahkumist veen-
duge alati, et kcigukang oleks 
parkimisasendis P, seejcrel raken-
dage seisupidur tcielikult ja l{li-
tage mootor vclja. Kui neid 
ettevaatusabintusid ei jcrgita 
kindlaksmccratud jcrjekorras, vtib 
stiduk ootamatult liikuma hakata.
Crge kasutage libedal teel ckilist 
mootoriga pidurdamist (madala-
male kcigule l{litamist). Stiduk 
vtib hakata libisema ning vtib 
juhtuda avarii.

ETTEVAATUST
Kcigukasti kahjustamise vcltimi-
seks crge kiirendage tagasikcigul 
vti mis tahes edasikcigul, kui 
pidurid on peal.
Kui peatate stiduki kallakul, crge 
hoidke stidukit paigal mootori 
jtuga. Kasutage stidu- vti seisu-
pidurit.

Kui mootor tuutab kiiremate puu-
retega kui t{hikcigul, siis crge 
vahetage neutraal- N vti parki-
misasendist P stidu- D vti tagasi-
kcigule R.

Kcigukangi asendid

Kui s{{de on sisse l{litatud (asen-
disse ON), ncitab kcigukangi asendit 
vastav indikaatortuli ncidikuplokis.

P (parkimine)

Enne kcigukangi panekut parkimisa-
sendisse P laske autol alati tcielikult 
peatuda. See asend lukustab kcigu-
kasti ja takistab esirattaid puurle-
mast.

HOIATUS
Kui l{kkate kcigukangi parkimisa-
sendisse P stidu ajal, siis vtib sti-
duk juhitavuse kaotada.
Crge kasutage kcigukangi asendit 
P  seisupiduri asemel. Veenduge 
alati, et kcigukang oleks lukustu-
nud parkimisasendisse P ja raken-
dage tcielikult seisupidur.
Crge kunagi jctke last stidukisse 
jcrelevalveta.

ETTEVAATUST
Kui viite kcigukangi stiduki liikumise 
ajal parkimisasendisse P, kahjustab 
see kcigukasti.



Stiduki juhtimine

306

Automaatkcigukast

R (tagasikcik)

Kasutage seda kciku auto tagurda-
miseks.

ETTEVAATUST
Jccge enne tagasikcigu R sisse- vti 
vcljal{litamist tcielikult seisma, 
muidu vtib kcigukast viga saada, v.a 
jaotises "Auto edasi-tagasi kiiguta-
mine" lehek{ljel 6-167 kirjeldatud 
juhul.

N (neutraal)

Selles kcigukangi asendis on rattad 
mootorist lahutatud ning kcigukast 
pole blokeeritud. Stiduk liigub vabalt 
isegi vciksemal kallakul, vclja arva-
tud juhul, kui rakendatakse seisupi-
durit vti stidupidureid.

HOIATUS
Crge stitke, kcigukang neutraala-
sendis N.
Mootoriga pidurdamine ei tuuta ja 
vtib kaasa tuua tnnetuse.

N (Neutral) kciguga parkimine
Jcrgige allolevaid juhiseid parkimi-
sel, kui soovite, et auto l{kkamisel 
liiguks.
1. Pcrast stiduki parkimist vajutage 

piduripedaali ja l{kake kcigukang 
parkimisasendisse P, kui s{{tel{-
liti on re iimis ON vti mootor tuu-
tab.

2. Kui seisupidur on rakendatud, 
vabastage seisupidur.
Elektroonilise seisupiduriga stidu-
kite puhul vajutage parkimispiduri 
vabastamiseks piduripedaali, kui 
s{{tel{liti on asendis ON vti kui 
mootor tuutab. Kui kasutate stidu 
ajal funktsiooni AUTO HOLD (kui 
mcrgutuli AUTO HOLD on ncidiku-
paneelil), vajutage l{litit AUTO 
HOLD ja funktsioon AUTO HOLD 
peaks vclja l{lituma.

3. Vajutage piduripedaali ja samal 
ajal keerake s{{tel{liti asendisse 
OFF.

Elektroonilise vttmega stidu-
kite puhul saab s{{tel{liti viia 
asendisse OFF ainult siis, kui 
kcigukang on parkimisasendis P.

4. Viige kcigukang neutraalasendisse 
N, vajutades samal ajal piduripe-
daali ja nuppu "SHIFT LOCK RELE-
ASE" vti sisestades ning vajutades 
alla tuuriista (nt lamedaotsaline 
kruvikeeraja) avas "SHIFT LOCK 
RELEASE". Seejcrel hakkab stiduk 
vclise jtu rakendamisel liikuma.
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ETTEVAATUST
Vcljaarvatud neutraalkciguga 
parkimine, parkige ohutuse huvi
des alati parkimiskciguga P ja 
rakendage seisupidur.
Enne neutraalkciguga N parkimist 
tehke kindlaks, kas parkimispind 
on {htlane ja tasane. Crge parkige 
neutraalkciguga N kallakutel.
Neutraalkciguga N parkimisel vtib 
stiduk hakata liikuma ja pthjus
tada ttsiseid kahjustusi ning 
vigastusi.
Peale s{{tel{liti vcljal{litamist ei 
saa elektroonilist seisupidurit 
vabastada.
Elektroonilise seisupiduriga 
varustatud stidukitega, millel 
kasutatakse stidu ajal funkt
siooni [AUTO HOLD], kui s{{telukk 
on VCLJA l{litatud, rakendatakse 
elektrooniline seisupidur auto
maatselt. Seettttu tuleb funkt
sioon [AUTO HOLD] enne 
s{{teluku vcljal{litamist alati vclja 
l{litada.

D (stiduasend)

See on tavaline edasistiduasend. 
Kcigukast valib automaatselt kuue 
kcigu vahel, vtimaldades vciksemat 
k{tusekulu ja paremat jtudlust.

Jtudluse suurendamiseks muuda
stidul vti ttusul vajutage gaasipe
daal tcielikult alla, siis l{litub 

kcigukast automaatselt {he kcigu 
vtrra allapoole.

MCRKUS
Jccge enne kcigukangi l{kkamist 
stiduasendisse D kindlasti seisma.

Sportre iim

Olenemata sellest, kas stiduk on 
paigal vti liigub, saab sportre iimile 
l{litada, kui l{kkate kcigukangi sti
duasendist D manuaalpessa. Stidu
kcigule D tagasi l{litamiseks l{kake 
kcigukang tagasi pthipessa.
Sportre iimis vtimaldab kcigukangi 
ette- vti tahapoole liigutamine kcike 
kiiresti vahetada. Erinevalt 
manuaalkcigukastist vtimaldab 
sportre iim gaasipedaali all hoides 
kciku vahetada.

[les (+): {he kcigu vtrra ktrge
male l{litamiseks l{kake hooba 
{he korra {les.
Alla ( ): {he kcigu vtrra madala
male l{litamiseks l{kake hooba 
{he korra alla.
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MCRKUS
Sportre iimis peab juht teeolude 
jcrgi kcike ktrgemaks vahetama, 
et hoida mootori puurdeid allpool 
punast joont.
Sportre iimis saab valida ainult 
kuue edasikcigu vahel. Tagurda-
miseks vti parkimiseks l{kake kci-
gukang tagasikcigule R vti 
parkimisasendisse P.
Sportre iimis l{litatakse kcik 
automaatselt madalamaks, kui 
stiduk aeglustab. Kui stiduk pea-
tub, valitakse automaatselt esi-
mene kcik.
Kui mootori puurete kiirus lcheneb 
sportre iimis punasele, l{lita-
takse automaatselt ktrgemale 
kcigule.
Selleks et tagada stiduki jtudlus ja 
ohutus, ei pruugi s{steem kcigu-
kangi liigutamisel teatud kciguva-
hetusi teha.
Libedal teel stites l{kake kcigu-
kang ettepoole + ({les) asendisse. 
See l{litab sisse teise kcigu, mis 
on parem sujuvaks liikumiseks 
libedal teel. Esimesele kcigule 
tagasi l{litamiseks l{kake kcigu-
kangi  (alla) asendisse.

Kcigukasti lukustuss{steem (mtnel 
mudelil)

Teie turvalisuse huvides on auto-
maatkcigukastil lukustuss{steem, 
mis takistab piduripedaali vajuta-
mata parkimisasendist P tagasikci-
gule R l{litamast.

Kcigu vahetamiseks parkimisasen-
dist P tagasikcigule R tehke jcrg-
mist.
1. Vajutage ja hoidke piduripedaali 

all.
2. Kcivitage mootor vti keerake 

s{{telukk asendisse ON.
3. Liigutage kcigukangi.

Kui kcigukast on parkimisasendis P 
ja piduripedaali vajutatakse ja 
vabastatakse korduvalt, vtib kcigu-
kangi juurest lagisevat heli kuulda. 
See on normaalne, tegu pole hci-
rega.

HOIATUS
Vajutage pidur alati enne kcigukangi 
l{kkamist parkimisasendist P 
mtnda muusse asendisse tcielikult 
alla, et vcltida stiduki tahtmatut lii-
kuma hakkamist, mis vtib stidukis 
vti selle {mber viibivaid inimesi 
vigastada.
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Kcigukasti lukustuse vclja l{lita
mine

Kui kcigukangi ei saa piduripedaali all 
hoides parkimisasendist P tagasikci
gule R l{kata, siis hoidke piduripe
daali endiselt all ja tehke jcrgmist.
1. Valige s{{tel{liti asend "LOCK/

OFF".
2. Rakendage seisupidur.
3. Vajutage kcigukangi lukust vabas

tamise l{liti alla.
4. Liigutage kcigukangi.
5. Laske s{steem kvalifitseeritud 

asjatundjal {le vaadata. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esin
daja/teenusepartneri poole.

Head tavad kcsikcigukasti kasuta
misel

Crge pange kcigukangi parkimisa
sendist P vti neutraalasendist N 
kunagi mingisse teise asendisse, 
kui vajutate samal ajal gaasipe
daali.
Crge pange kcigukangi parkimisa
sendisse P kunagi siis, kui auto lii
gub.
Jclgige, et auto oleks enne kcigu
kangi panekut tagasikcigu asen
disse R vti stiduasendisse D 
tcielikult seiskunud.
Crge kunagi l{kake stidukil kciku 
vclja ega stitke vabakciguga 
mcest alla. See vtib olla vcga oht
lik. Hoidke stiduki liikumise ajal 
alati kciku sees.
Crge stitke pidurid peal. See vtib 
pthjustada nende {lekuumene
mist ja talitlushcireid. Selle asemel 
aeglustage mcest alla stites ja 
l{litage madalamale kcigule. 
Sedasi aitab mootoriga pidurda
mine stidukit aeglustada.
Aeglustage enne madalamale kci
gule vahetamist. Muidu ei pruugi 
madalam kcik sisse minna.
Kasutage alati seisupidurit. Crge 
lootke auto paigalhoidmisel {ks
nes kcigukangi parkimisasendile P.
Libedal pinnasel stites olge ccr
miselt ettevaatlik. Olge eriti ette
vaatlik pidurdamisel, kiirendamisel 
vti kcigu vahetamisel. Libedal pin
nasel vtivad rattad jcrsu kiiruse 
muutumise ttttu haarduvuse 
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kaotada ja seettttu vtib stiduk 
juhitavuse kaotada.
Stiduki optimaalne jtudlus ja 
sccstlikkus saavutatakse gaa-
sipedaali sujuva vajutamise ja 
vabastamisega.

HOIATUS
Mcest {les vti alla stites l{litage 
edasi liikudes alati sisse kcik D 
(stidukcik) ja tagurdades kcik R 
(tagurdamine) ning kontrollige 
enne stitmist ncidikuplokil kuva-
tavat kciku. Valitud kcigule vastu-
pidises suunas stitmine vtib 
pthjustada ohtliku olukorra, l{li-
tades mootori vclja ja mtjutades 
pidurdamistthusust.
Kinnitage alati turvavuu! Kokku-
ptrke korral on kinnitamata tur-
vavuuga reisijal oluliselt suurem 
ttencosus saada ttsiseid vigas-
tusi vti surma kui kinnitatud tur-
vavuuga reisijal.
Vcltige kurvides stites vti puur-
deid tehes suuri kiirusi.
Crge tehke rooliga ckilisi liigutusi, 
nt jcrske reavahetusi vti kiireid 
teravaid puurdeid.
Kui kaotate maantee kiirusega lii-
kuva stiduki {le juhitavuse, suu-
reneb ttencosus selle {le katuse 
paiskumiseks.
Tihti kaotab stiduk juhitavuse, kui 
kaks vti rohkem rattaid stidavad 
stiduteelt maha ja juht p{{ab liiga 

agaralt rooli keerates uuesti teele 
puurata.
Kui stiduk stidab teelt vclja, crge 
keerake jcrsult rooli. Selle asemel 
aeglustage sujuvalt stitu ja kee-
rake siis vaikselt teele tagasi.
Crge kunagi {letage lubatud kiiru-
sepiiranguid.

HOIATUS
Kui stiduk jccb lumme, mudasse, 
liiva vms kinni, proovige stiduk ntk-
sutamisega vabastada, liigutades 
seda ettepoole ja tahapoole. Crge 
proovige seda teha, kui inimesed vti 
esemed on stiduki lcheduses. Ntk-
sutamise ajal vtib stiduk jcrsku 
ettepoole vti tahapoole liikuda, kui 
see ruupast vclja saab, ja vtib lche-
duses olevaid inimesi vigastada vti 
esemeid kahjustada.
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Paigaltvttt jcrsult kallakult

Jcrsult kallakult paigalt vttmiseks 
tehke jcrgmist.

Vajutage piduripedaali, viige kci
gukang stiduasendisse D.
Valige sobiv kcik olenevalt koorma 
kaalust ja kaldenurgast ning 
vabastage seisupidur. Vajutage 
gaasipedaali jcrk-jcrgult alla
poole, vabastades stidupidurid.

Kui olete jcrsul kallakul peatunud ja 
hakkate kiirendama, vtib stiduk 
tagasi vajuda. Kcigu vahetamine 
teisele kcigule aitab vcltida stiduki 
tagasi vajumist.

Topeltsiduriga kcigukast (DCT) 
(mtnel mudelil)

 Kcigu vahetamisel vajutage 
piduripedaali ja lukust vabastamise 
nuppu.

 Vajutage kcigu vahetamiseks 
nupule.

 Kcigukangi saab vabalt liigu
tada.

HOIATUS
[liraskete vigastuste vcltimiseks:

Veenduge ALATI enne kcigukangi 
l{kkamist asendisse D  vti R , et 
auto {mber pole inimesi (eriti 
lapsi).
Enne kui ttusete juhiistmelt, 
l{kake kcigukang asendisse P , 
rakendage tcielikult seisupidur 
ning alles seejcrel keerake s{{
tel{liti "LOCK/OFF" asendisse.
Kui neid ettevaatusabintusid ei 
jcrgita, vtib auto ootamatult ja 
jcrsku liikuma hakata.

OCDW059003



Stiduki juhtimine

366

Topeltsiduriga kcigukast (DCT)

Crge kasutage libedal teel ckilist 
mootoriga pidurdamist (madala-
male kcigule l{litamist). Stiduk 
vtib hakata libisema ning vtib 
juhtuda avarii.

ETTEVAATUST
Kcigukasti kaitsmiseks crge vaju-
tage korraga gaasi- ja piduripe-
daali, kui kcigukang on mis tahes 
stiduasendis.
Kui peatute kallakul, crge hoidke 
stidukit gaasipedaaliga paigal. 
Rakendage stidu- vti seisupidur.

Topeltsiduriga kcigukasti kasuta-
mine

Topeltsiduriga kcigukastil on kuus 
edasikciku ja {ks tagasikcik.

Kcigud valitakse Rooli kcigukangi D  
(Drive) asendis automaatselt.

Kcigud valitakse D (Drive) asendis 
automaatselt.

Topeltsiduriga kcigukastist vtib 
mtelda kui automaatselt kcike 
vahetavast kcsikcigukastist. 
Topeltsiduriga kcigukast tagab 
kcsikcigukastile omase stidu-
tunde koos automaatkcigukasti 
kasutusmugavusega. 
Kui panete kcigukangi stiduasen-
disse D, vahetab topeltsiduriga 
kcigukast kcike tcisautomaatselt 
nagu traditsiooniline automaat-
kcigukast.

Erinevalt sellest vtite te aga 
mtnikord ise tunda ja kuulda, kui-
das ajamid sidureid l{litavad ja 
kcigukast kcike vahetab.
Topeltsiduriga kcigukastis on 
kasutusel kuiva t{{pi topeltsiduri 
mehhanism, mis tagab stitmisel 
parema kiirendusvtime ning vcik-
sema k{tusekulu. Traditsioonili-
sest automaatkcigukastist erineb 
see selle poolest, et kcigukastis 
puudub h{drotrafo. Viimase ase-
mel kasutatakse {leminekul {helt 
kcigult teisele siduri libisemist, 
eriti vciksematel kiirustel.

Tulenevalt sellest on kciguvahetu-
sed mtnikord rohkem mcrgatavad 
ning vtite tunda kerget vibreerimist, 
kui toimub {lekandevtlli kiiruse {ht-
lustamine mootori vtlli kiirusega. 
See ktik on topeltsiduriga kcigukasti 
puhul tciesti normaalne.

Kuivsidur kannab puurdemomenti 
{le otsesemal viisil ning tekitab 
vahetuma stidutunde, mis vtib 
erineda traditsioonilisest auto-
maatkcigukastist. Ktige enam 
vtib seda mcrgata sagedaste 
peatustega stidul.
Vcikesel kiirusel jcrsult kiirenda-
des vtivad mootori puurded vcga 
kiiresti ttusta. Selle pthjuseks on 
siduri libisemine, kui topeltsidu-
riga kcigukast valib hetke oludele 
ktige sobivamat kciku. See on 
normaalne, tegu pole hcirega. 
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Kui alustate liikumist kallakul, 
vajutage kiirendamiseks gaasipe
daali vchehaaval ja vcga sujuvalt, 
et vcltida auto vappumist ja jtnk
satusi. 
Kui stidukiirus on vcike ja eemal
date jala gaasipedaalilt vcga jcr
sult, vtite tunda tugevat 
mootoriga pidurdamist, enne kui 
kcigukast kciku vahetab. Selline 
mootoriga pidurdamine sarnaneb 
kcsikcigukasti tuule vcikestel kii
rustel.
Kui olete laskumisel, vtite kasu
tada kcigu allavahetamiseks l{li
tit, et vchendada stidukiirust 
piduripedaali liigselt vajutamata. 
Mootori sisse- ja vcljal{litamisel 
vtite kuulda kltpsatust, kuna s{s
teem viib lcbi enesekontrolli. See 
on topeltsiduriga kcigukasti puhul 
tavaline heli.
Esimese 1 500 km (1 000 miili) 
jooksul vtite tunda, et vcikestel 
kiirustel kiirendades ei liigu auto 
pcris sujuvalt. Selle sissestidupe
rioodi jooksul muutub teie uue 
auto kcigukasti tuu ja kciguvahe
tuse kvaliteet pidevalt jcrjest 
paremaks.

MCRKUS
Jccge enne kcigukangi D  vti R  
asendi valimist kindlasti seisma.
Crge stitke kcigukang asendis "N".

HOIATUS
Kciguvahetuse nurjumise ttttu ei 
pruugi stiduk liikuda ja asendi mcr
gutuli (D, R) vilgub ncidikuplokil. Sel 
juhul laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

LCD-ekraan hoiatusteate jaoks

Topeltsiduriga kcigukasti ekraani
teated ja hoiatused

T{{p A

T{{p B

OJF058362L
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See hoiatus kuvatakse kallakul aeg-
lasel stitmisel, kui piduripedaali ei 
kasutata.

Jcrsk kallak

[lesmcge vti jcrsul kallakul stites:
Kasutage auto kallakul paigalhoid-
miseks piduripedaali vti seisupi-
durit.
Kui peatute kallakul, jctke eesoli-
jaga vcike varu, enne kui hakkate 
edasi liikuma. Seejcrel hoidke sti-
dukit kallakul jalgpiduriga paigal.
Kui autot hoitakse kallakul paigal 
gaasipedaaliga, vtivad sidur ja 
kcigukast {lekuumeneda ning 
kahjustuda. Sel juhul kuvatakse 
LCD-ekraanil teade.
Kui LCD-ekraanil on vastav hoia-
tus, tuleb vajutada jalgpidurit.
Hoiatuse ignoreerimisel vtite kci-
gukasti kahjustada.

Kcigukasti ktrge temperatuur

T{{p A

T{{p B

Teatavatel tingimustel nagu stop 
and go jcrsul kallakul kasutamisel, 
jcrsul paigalt vttmisel vti kiiren-
damisel vti muudes karmides sti-
dutingimustes vtib kcigukasti 
temperatuur oluliselt suureneda. 
Selle tulemusena vtib kcigukasti 
sidur {lekuumeneda.
Kui sidur on {lekuumenenud, l{li-
tub sisse turvare iim ja ncidi-
kuplokil s{ttib hoiatussignaali 
saatel mcrgutuli. Sel ajal kuva-
takse LCD-ekraanil ohuteade 
"Transmission temp. is high! Stop 
safely" ("Kcigukasti temp on 
ktrge! Peatuge ohutult") ja stit ei 
pruugi olla sujuv.
Sel juhul peatage auto ohutus 
kohas, jcttes mootori tuule, 
rakendage pidur ja l{litage sisse 
P  kcik ning laske kcigukastil jah-
tuda.
Kui ignoreerite seda hoiatust, vtib 
auto liikumine muutuda veelgi 
eba{htlasemaks. Kciguvahetused 
vtivad toimuda vcga jcrsult ja liiga 

OJF058449L

OJF058450L



39

6

6

Stiduki juhtimine Topeltsiduriga kcigukast (DCT)

sageli ning auto liikumine vtib 
muutuda eba{htlaseks. Tavapc-
rasesse stidure iimi naasmiseks 
peatage stiduk ning vajutage alla 
jalgpidur vti pange kcigukang par-
kimisasendisse P.
Seejcrel laske kcigukangil mtni 
minut enne stidu jctkamist jah-
tuda, hoides mootorit tuus.
Vtimalusel stitke autoga sujuvalt 
{htlase kiirusega.

Kcigukasti {lekuumenemine

T{{p A

T{{p B

T{{p A

T{{p B

T{{p A
OJF058368L

OJF058369L

OJF058370L

OJF058371L

OJF058372L
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T{{p B

Kui jctkate stitu ja sidurite tem-
peratuur kerkib maksimaalse 
{lempiirini, ilmub ekraanile hoia-
tus Transmission hot! Park with 
engine on  ( Kcigukast kuum! Par-
kige tuutava mootoriga ). Sellisel 
juhul lakkavad sidurid tuutamast 
seniks, kuni on jahtunud nor-
maalse tuutemperatuurini.
Hoiatusstnum kuvab aega, kui 
kaua tuleb kcigukasti jahtumiseni 
veel oodata.
Sel juhul peatage auto ohutus 
kohas, jcttes mootori tuule, 
rakendage pidur ja l{litage sisse 
P  kcik ning laske kcigukastil jah-
tuda.
Kui kuvatakse stnum Kcigukast 
on jahutatud. Resume driving" 
("Kcigukast on jahutatud. Jctkake 
stitmist"), siis vtite stidukiga 
edasi stita.
Vtimalusel stitke autoga sujuvalt 
{htlase kiirusega.

Kui mtni teadetest jccb LCD-ekraa-
nil vilkuma, puurduge ohutuse huvi-

des kvalifitseeritud asjatundja poole. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Kcigukangi asendid

Kui s{{de on sisse l{litatud (asen-
disse ON), ncitab kcigukangi asendit 
vastav indikaatortuli ncidikuplokis.

P (parkimine)

Enne kcigukangi panekut parkimisa-
sendisse P laske autol alati tcielikult 
peatuda.

"P" (Park) kcigu sissel{litamisel 
peate piduripedaali tugevalt alla 
vajutama ja jclgima, et jalg ei oleks 
gaasipedaalil.

Kui te olete {laltoodust ktik toimin-
gud lcbi viinud aga ei saa endiselt 
P  kcigult {mber l{litada, vt selles 
osas Kcigukasti lukustuse vabasta-
mine .

Kcigukang peab enne mootori vclja-
l{litamist olema "P" (Park) asendis.

HOIATUS
Kui kcigukang pannakse parki-
misasendisse P siis, kui auto lii-
gub, vtib auto kaotada juhitavuse.
Peale peatumist jclgige, et kcigu-
kang oleks asendis P  (Park), 
rakendage tcielikult seisupidur 
ning jctke alles seejcrel mootor 
seisma.

OJF058373L
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Kallakul parkides ttkestage auto 
veerema hakkamise vcltimiseks 
rattad.
Ohutuse mtttes rakendage P  
(Park) kcigul alati seisupidur vclja 
arvatud hcdaolukorras parkimisel.
Crge kasutage kcigukangi asendit 
P  seisupiduri asemel.

R (tagasikcik)

Kasutage seda kciku auto tagurda-
miseks.

ETTEVAATUST
Jccge enne "R" (Reverse) sisse- vti 
vcljal{litamist tcielikult seisma. Vas-
tasel korral vtib kcigukast viga 
saada.

N (neutraal)

Selles kcigukangi asendis on rattad 
mootorist lahutatud ning kcigukast 
pole blokeeritud.

Kasutage neutraalkciku N, kui peate 
taaskcivitama vti sissel{litatud 
mootoriga seisma. Kui peate stidu-
kist mingil pthjusel vcljuma, viige 
kcigukang parkimisasendisse P.

Kcigukangi l{kkamisel asendist N  
mistahes muusse asendisse hoidke 
all piduripedaali.

HOIATUS
Vahetage kciku vaid siis, kui teie jalg 
on kindlalt piduripedaalil. Kcigu 
vahetamine ajal, kui mootor stidab 
suure kiirusega, vtib pthjustada sti-
duki vcga kiire liikumise. Vtite sti-
duki {le juhitavuse kaotada ja 
tnnetuse pthjustada.

HOIATUS
Crge stitke, kcigukang neutraala-
sendis N.
Mootoriga pidurdamine ei tuuta ja 
vtib kaasa tuua tnnetuse.

N (Neutral) kciguga parkimine
Jcrgige allolevaid juhiseid parkimi-
sel, kui soovite, et auto l{kkamisel 
liiguks.
1. Pcrast stiduki parkimist vajutage 

piduripedaali ja l{kake kcigukang 
parkimisasendisse P, kui s{{tel{-
liti on re iimis ON vti mootor tuu-
tab.

2. Kui seisupidur on rakendatud, 
vabastage seisupidur.

Elektroonilise seisupiduriga sti-
dukite puhul vajutage parkimis-
piduri vabastamiseks 
piduripedaali, kui s{{tel{liti on 
asendis ON vti kui mootor tuu-
tab. Kui kasutate stidu ajal 
funktsiooni AUTO HOLD (kui 
mcrgutuli AUTO HOLD on ncidi-
kupaneelil), vajutage l{litit 
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AUTO HOLD ja funktsioon AUTO 
HOLD peaks vclja l{lituma.

3. Vajutage piduripedaali ja samal 
ajal keerake s{{tel{liti asendisse 
OFF.

Nutivttmega stidukite puhul 
saab s{{tel{liti viia asendisse 
OFF ainult siis, kui kcigukang on 
parkimisasendis P.

4. Viige kcigukang neutraalasendisse 
N, vajutades samal ajal piduripe-
daali ja nuppu SHIFT LOCK RELE-
ASE vti sisestades ning vajutades 
alla tuuriista (nt lamedaotsaline 
kruvikeeraja) avas SHIFT LOCK 
RELEASE. Seejcrel hakkab stiduk 
vclise jtu rakendamisel liikuma.

ETTEVAATUST
Vclja arvatud neutraalkciguga 
parkimine, parkige ohutuse huvi-
des alati parkimiskciguga P ja 
rakendage seisupidur.
Enne neutraalkciguga N parkimist 
tehke kindlaks, kas parkimispind 
on {htlane ja tasane. Crge parkige 
neutraalkciguga N kallakutel.
Neutraalkciguga N parkimisel vtib 
stiduk hakata liikuma ja pthjus-
tada ttsiseid kahjustusi ning 
vigastusi.
Peale s{{tel{liti vcljal{litamist ei 
saa elektroonilist seisupidurit 
vabastada.
Elektroonilise seisupiduriga 
varustatud stidukitega, millel 
kasutatakse stidu ajal funkt-

siooni [AUTO HOLD], kui s{{telukk 
on VCLJA l{litatud, rakendatakse 
elektrooniline seisupidur auto-
maatselt. Seettttu tuleb funkt-
sioon [AUTO HOLD] enne 
s{{teluku vcljal{litamist alati vclja 
l{litada.

D (stiduasend)

See on tavaline stiduasend. Kcigu-
kast valib automaatselt seitsme 
kcigu vahel, vtimaldades vciksemat 
k{tusekulu ja paremat jtudlust.

Jtudluse suurendamiseks muuda-
stidul vti ttusul vajutage gaasipe-
daal tcielikult alla. Kcigukast valib 
automaatselt madalama kcigu.

HOIATUS
Vahetage kciku vaid siis, kui teie 
jalg on kindlalt piduripedaalil. 
Kcigu vahetamine ajal, kui mootor 
stidab suure kiirusega, vtib pth-
justada stiduki vcga kiire liiku-
mise. Vtite stiduki {le juhitavuse 
kaotada ja tnnetuse pthjustada.
Crge stitke, kcigukang neutraala-
sendis N. Mootoriga pidurdamine 
ei tuuta ja vtib kaasa tuua tnne-
tuse.

MCRKUS
Enne D  (Drive) kcigu valimist veen-
duge alati, et auto seisab.
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Manuaalre iim

Olenemata sellest, kas stiduk on 
paigal vti liigub, saab manuaalre ii
mile l{litada, kui l{kkate kcigukangi 
stiduasendist D manuaalpessa. Sti
dukcigule D tagasi l{litamiseks 
l{kake kcigukang tagasi pthipessa.
Manuaalre iimis saate ise kiiresti 
kciku vahetada, liigutades kcigu
kangi stltuvalt stidutingimustest 
ette- vti tahapoole.

+ ({les): {he kcigu vtrra ktrge
male l{litamiseks l{kake hooba 
{he korra {les.
 (alla): {he kcigu vtrra madala

male l{litamiseks l{kake hooba 
{he korra alla.

MCRKUS
Valida saab ainult kuue edasi
kcigu vahel. Tagurdamiseks vti 
parkimiseks l{kake kcigukang 
tagasikcigule R vti parkimisasen
disse P.
Kcigu allavahetus toimub aeglus
tamise korral automaatselt. Kui 

stiduk peatub, valitakse auto
maatselt esimene kcik.
Kui mootori puurded kerkivad 
punase ala lchedale, vahetab kci
gukast kcigu automaatselt ktrge
maks.
Kui juht l{kkab kcigukangi ette
poole (+) vti ttmbab tahapoole (
), ei pruugi kcigukast soovitud kci
guvahetust lcbi viia, kui mootori 
puurded on valitava kcigu jaoks 
liiga ktrged vti madalad. Juht 
peab kcike vastavalt teeoludele 
ise ktrgemaks vahetama, jclgides, 
et mootori puurded ei kerkiks liiga 
ktrgele (mttdiku punasele alale).

Rooli kciguvahetushoob (mtnel 
mudelil)

Rooli kciguvahetushoobasid on vti
malik kasutada, kui kcigukang on D-
kcigul vti manuaalre iimil.

OCDMH059004

OCDW059129
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Kcigukangi D  asend

Rooli kciguvahetushoobasid saab 
kasutada, kui auto kiirus on {le 10 
km/h.

Ttmmake [+] vti [-] hooba {ks kord 
{he kcigu vtrra {les vti alla vaheta
miseks ja s{steem l{litub {mber 
automaatre iimist manuaalre iimi.

Kui auto kiirus on alla 10 km/h ja 
vajutate gaasipedaali {le 5 sekundi 
vti l{litate kcigukangi stiduasendist 
D manuaalre iimile ja manuaalre ii
mist uuesti stiduasendisse D, siis 
s{steem l{litub manuaalre iimilt 
automaatre iimile.

Kcigukang manuaalre iimis

Ttmmake [+] vti [-] hooba {ks kord 
kcigu {les vti alla vahetamiseks.

MCRKUS
Kui ttmbate korraga [+] ja [-] kcigu
vahetushooba, ei saa te kciku vahe
tada.

Kcigukasti lukustuss{steem

Teie turvalisuse huvides on topeltsi
duriga kcigukastil lukustuss{steem, 
mis takistab piduripedaali vajuta
mata parkimisasendist P tagasikci
gule R l{litamast.

Kcigu vahetamiseks parkimisasen
dist P tagasikcigule R tehke jcrg
mist.

1. Vajutage ja hoidke piduripedaali 
all.

2. Kcivitage mootor vti keerake 
s{{telukk asendisse ON.

3. Liigutage kcigukangi.

Kui kcigukast on parkimisasendis P 
ja piduripedaali vajutatakse ja 
vabastatakse korduvalt, vtib kcigu
kangi juurest lagisevat heli ja vcrinat 
kuulda. See on normaalne, tegu pole 
hcirega.

HOIATUS
Vajutage pidur alati enne kcigukangi 
l{kkamist parkimisasendist P 
mtnda muusse asendisse tcielikult 
alla, et vcltida stiduki tahtmatut lii
kuma hakkamist, mis vtib autos vti 
selle {mber viibivaid inimesi vigas
tada.

Kcigukasti lukustuse vclja l{lita
mine

Kui kcigukangi ei saa piduripedaali all 
hoides parkimisasendist P tagasikci

OCDMH059005
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gule R l{kata, siis hoidke piduripe-
daali endiselt all ja tehke jcrgmist.
1. Valige s{{tel{liti asend "LOCK/

OFF".
2. Rakendage seisupidur.
3. Vajutage kcigukangi lukust vabas-

tamise l{liti alla.
4. Liigutage kcigukangi.
5. Laske s{steem kvalifitseeritud 

asjatundjal {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

Head tavad kcsikcigukasti kasuta-
misel

Crge pange kcigukangi parkimisa-
sendist P vti neutraalasendist N 
kunagi mingisse teise asendisse, 
kui vajutate samal ajal gaasipe-
daali.
Crge pange kcigukangi parkimisa-
sendisse P kunagi siis, kui auto lii-
gub.
Veenduge enne kcigukangi l{kka-
mist asendisse R  (Reverse) vti 
D  (Drive), et auto seisab tcieli-
kult paigal.
Crge kunagi l{kake autol kciku 
vclja ega stitke vabakciguga 
mcest alla. See vtib olla vcga oht-
lik. Hoidke auto liikumise ajal alati 
kciku sees.
Crge stitke pidurid peal. See vtib 
pthjustada nende {lekuumene-
mist ja talitlushcireid. Selle asemel 
aeglustage mcest alla stites ja 
l{litage madalamale kcigule. 

Sedasi aitab mootoriga pidurda-
mine stidukit aeglustada.
Aeglustage enne madalamale kci-
gule vahetamist. Muidu ei pruugi 
madalam kcik sisse minna.
Kasutage alati seisupidurit. Crge 
jccge lootma, et auto seisab pai-
gal, kui kcigukang on parkimisa-
sendisse P pandud.
Libedal pinnasel stites olge ccr-
miselt ettevaatlik. Olge eriti ette-
vaatlik pidurdamisel, kiirendamisel 
vti kcigu vahetamisel. Libedal pin-
nasel vtivad rattad jcrsu kiiruse 
muutumise ttttu haarduvuse 
kaotada ja seettttu vtib stiduk 
juhitavuse kaotada.
Stiduki optimaalne jtudlus ja 
sccstlikkus saavutatakse gaa-
sipedaali sujuva vajutamise ja 
vabastamisega.

HOIATUS
Mcest {les vti alla stites l{litage 
edasi liikudes alati sisse kcik D 
(stidukcik) ja tagurdades kcik R 
(tagurdamine) ning kontrollige 
enne stitmist ncidikuplokil kuva-
tavat kciku. Valitud kcigule vastu-
pidises suunas stitmine vtib 
pthjustada ohtliku olukorra, l{li-
tades mootori vclja ja mtjutades 
pidurdamistthusust.
Kinnitage alati turvavuu! Kokku-
ptrke korral on kinnitamata tur-
vavuuga reisijal oluliselt suurem 
ttencosus saada ttsiseid vigas-



Stiduki juhtimine

466

Topeltsiduriga kcigukast (DCT)

tusi vti surma kui kinnitatud tur-
vavuuga reisijal.
Vcltige kurvides stites vti puur-
deid tehes suuri kiirusi.
Crge tehke rooliga ckilisi liigutusi, 
nt jcrske reavahetusi vti kiireid 
teravaid puurdeid.
Kui kaotate maantee kiirusega lii-
kuva stiduki {le juhitavuse, suu-
reneb ttencosus selle {le katuse 
paiskumiseks.
Tihti kaotab stiduk juhitavuse, kui 
kaks vti rohkem rattaid stidavad 
stiduteelt maha ja juht p{{ab liiga 
agaralt rooli keerates uuesti teele 
puurata.
Kui stiduk stidab teelt vclja, crge 
keerake jcrsult rooli. Selle asemel 
aeglustage sujuvalt stitu ja kee-
rake siis vaikselt teele tagasi.
Crge kunagi {letage lubatud kiiru-
sepiiranguid.

HOIATUS
Kui stiduk jccb lumme, mudasse, 
liiva vms kinni, proovige stiduk ntk-
sutamisega vabastada, liigutades 
seda ettepoole ja tahapoole. Crge 
proovige seda teha, kui inimesed vti 
esemed on stiduki lcheduses. Ntk-
sutamise ajal vtib stiduk jcrsku 
ettepoole vti tahapoole liikuda, kuni 
see ruupast vclja saab ja vtib lche-
duses olevaid inimesi vigastada vti 
esemeid kahjustada.

Paigaltvttt jcrsult kallakult

Jcrsust kallakust paigalt vttmiseks 
vajutage piduripedaali.

Pange kcigukang stidukcigule D.
Valige sobiv kcik olenevalt koorma 
kaalust ja kaldenurgast ning 
vabastage seisupidur. Vajutage 
gaasipedaal alla, vabastades 
samal ajal sujuvalt piduripedaali.
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Vabakcigu kcivitamine-seiska-
mine (SSC) (MHEV mootori 
puhul)

Vabakcigu kcivitamine-seiskamine 
aitab vchendada k{tusekulu, seisa-
tes automaatselt mootori, kui sti-
duk liigub. Mootor seisatatakse, kui 
stiduki kiirust saab scilitada gaa-
sipedaali vajutamiseta.

SSC tuutingimused

Vabakcigu kcivitamine-seiskamine 
tuutab jcrgmistel tingimustel.

Stidure iimiks on valitud ECO
Stiduk scilitab teatud kiiruse
Gaasi- ega piduripedaali ei vaju-
tata

Vabakcigu kcivitamise-seiskamise 
funktsiooni tuutamisel kuvatakse 
ncidikuplokil teade "Sailing!" (Vaba-
jooksure iim).

Mootori taaskcivitamise tingimu-
sed

Mootor taaskcivitub manuaalselt 
jcrgmistel tingimustel.
- Gaasipedaal vajutatakse alla
- Piduripedaal vajutatakse alla
- Siduripedaal on alla vajutatud.
Mootor taaskcivitub automaatselt 
jcrgmistel tingimustel.
- Rooliratast puuratakse {le 30

45 kraadi
- Tee kalle on vahemikus 4...+4 

protsenti

- Jcrelejccnud ktrgepinge aku-
tase vti 12-voldise aku tase on 
madal

MCRKUS
Vabakcigu kcivitamine-seiska-
mine tuutab vaid siis, kui stidure-
iim on ECO.

Vabakcigu kcivitamine-seiska-
mine vtidakse inaktiveerida ole-
nevalt sise- vti 
vclistemperatuurist.
Vabakcigu kcivitamine-seiska-
mine vtidakse inaktiveerida ole-
nevalt kliimaseadme tingimustest 
(sulatus, ventilaatori kiirus jne).
Crge vahetage kciku siduripedaali 
vajutamata, kui aktiveerite vaba-
kcigu kcivitamise-seiskamise. See 
vtib kcigukasti kahjustada. Vahe-
tage kcik tcielikult siis, kui siduri-
pedaal on tciesti alla vajutatud 
(varustatud nutika manuaalkcigu-
kastiga (iMT))
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Pidurivtimendi

Teie autol on vtimendiga pidurid, 
mille seadistamine toimub nor-
maalse kasutamise kcigus auto-
maatselt.

Juhul kui vtimendiga pidurid kaota-
vad mootori seiskumise ttttu vti 
mtnel muul pthjusel vtimenduse, 
saate stiduki peatada, kui vajutate 
piduripedaali tugevamini, kui te seda 
tavaliselt teeksite. Kuid peatumis-
teekond on sel juhul pikem.

Kui mootor ei tuuta, siis kasutatakse 
pidurivtimendi varusid igal piduripe-
daali vajutamisel. Crge sttkuge 
piduripedaali, kui vtimendi tuu on 
hciritud.

Sttkuge piduripedaali ainult siis, kui 
see on vajalik libedal teel juhitavuse 
scilitamiseks.

HOIATUS
Pidurid

Crge toetage oma jalga stidu ajal 
piduripedaalile. See toob kaasa 
ebatavaliselt ktrged piduri tem-
peratuurid, httrdkatte vti pidu-
riklotside liigse kulumise ja 
suurenenud pidurdusteekonna.
Kui stidate ktrgelt vti jcrsult 
mcelt alla, pange sisse madalam 
kcik ja vcltige pidevat pidurite 
vajutamist. Pidev pidurdamine 

pthjustab pidurite {lekuumene-
mise ja vtib kaasa tuua pidurdus-
jtudluse ajutise kao.
Mcrjad pidurid vtivad kahjustada 
stiduki vtimet ohutult aeglus-
tada, samuti vtib stiduk pidurda-
misel {hele k{ljele kalduda. Kerge 
pidurdamine ncitab, kas pidurite 
tuu on kirjeldatud moel hciritud. 
Kui olete lcbi s{gava veelombi 
stitnud, kontrollige sel moel pidu-
rite tuutamist. Pidurite kuivata-
miseks pidurdage kergelt, 
scilitades samal ajal ohutu liiku-
miskiiruse, kuni pidurite jtudlus 
normaliseerub.
Kontrollige alati enne stitma hak-
kamist piduri- ja gaasipedaali 
asendit. Kui te ei kontrolli gaa-
sipedaali ja piduripedaali asendit 
enne stitma hakkamist, vtite 
vajutada piduripedaali asemel 
gaasipedaali. See vtib pthjustada 
ttsise tnnetuse.

Piduri rikke korral

Kui stidupidurid ei tuuta stidu ajal, 
saate seisupiduri abil hcdapeatuse 
teha. Sel juhul on peatumisteekond 
tavalisest suurem.
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HOIATUS
Seisupidur
Seisupiduri rakendamine stiduki 
tavalisel kiirusel liikumisel vtib pth
justada juhitavuse jcrsu kaotuse. Kui 
peate stiduki peatamiseks seisupi
durit kasutama, olge piduri rakenda
misel eriti ettevaatlik.

Ketaspidurite kulumise indikaator

Teie autol on ketaspidurid.

Kui piduriklotsid on kulunud ja need 
tuleb vclja vahetada, kuulete esi- vti 
tagapidurite juurest ktrget hoiatus
heli. Vtite seda heli kuulda aeg-ajalt 
vti iga kord, kui vajutate piduripe
daali.

Pidage meeles, et mtne stidu- vti 
ilmastikutingimuse korral vtib pidu
ripedaali esmakordsel vajutamisel 
(vti kergel vajutamisel) kosta kriuk
suv heli. See on tavaline ega viita 
probleemile piduritega.

ETTEVAATUST
Kulukate piduri remontide vcltimi
seks crge jctkake stitmist kulu
nud piduriklotsidega.
Vahetage mtlemad esi- vti taga
pidurid korraga.

HOIATUS
Pidurite kulumine
Pidurite kulumise hoiatusheli tchen
dab, et stiduk vajab hooldust. Kui te 
seda helisignaali ignoreerite, kao
tate ltpuks pidurdusjtudluse, mis 
vtib viia ttsise tnnetuseni.

Seisupidur  kcsipidur (mtnel 
mudelil)

Seisupiduri rakendamine

Seisupiduri rakendamiseks vaju
tage ktigepealt jalgpidurit ja ttm
make seejcrel seisupiduri hoob nii 
kaugele kui vtimalik.

Peale selle soovitame kaldpinnal 
parkides manuaalkcigukastiga sti
dukitel madala kcigu sisse jctta.

ETTEVAATUST
Rakendatud seisupiduriga stit
mine kulutab piduriklotse ja piduri 
rootorit.

OCDW059130
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Crge rakendage seisupidurit, kui 
stiduk liigub, vclja arvatud juhul, 
kui tegemist on hcdaolukorraga. 
See vtib stiduki s{steemi kahjus
tada ja ohustada stiduohutust

Seisupiduri vabastamine

Seisupiduri vabastamiseks vaju
tage ktigepealt jalgpidurit ja ttm
make seejcrel kergelt seisupiduri 
hooba. Teiseks vajutage vabas
tusnuppu (1) ja langetage seisupi
duri hoob (2), hoides nuppu all.

Kui seisupidurit ei tnnestu tcielikult 
vti osaliselt vabastada, laske s{s
teemi kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

Olge mcel parkimisel ettevaatlik. 
Rakendage seisupidur kindlalt ja 
pange kcigukang esimesele vti 
tagasikcigule (manuaalkcigu
kast). Kui teie stiduk seisab kalla
kul, esiots allamcge, puurake 
rattad vastu ccrekivi, et auto ei 

hakkaks allapoole veerema. Kui 
teie stiduk seisab kallakul, esiots 
{lesmcge, puurake rattad ccreki
vist eemale, et auto ei hakkaks 
allapoole veerema. Kui ccrekivi 
puudub vti muud tingimused 
ntuavad, et stiduk ei hakkaks 
kuhugi poole veerema, blokeerige 
rattad.
Mtningatel juhtudel vtib seisupi
dur rakendatud asendisse kinni 
jccda. See juhtub ktige ttencoli
semalt siis, kui tagumiste pidurite 
{mber vti nende lchedale on 
kogunenud lund vti jccd vti kui 
pidurid on mcrjad. Kui on oht, et 
seisupidur vtib kinni jccda, raken
dage seda ainult seni, kuni panete 
esimese vti tagasikcigu sisse 
(manuaalkcigukast), ja seejcrel 
blokeerige tagarattad, et stiduk ei 
saaks veerema hakata. Seejcrel 
vabastage seisupidur.
Crge hoidke gaasipedaalile vajuta
misega stidukit kaldpinnal paigal. 
See vtib pthjustada kcigukasti 
{lekuumenemist. Kasutage alati 
piduripedaali vti seisupidurit.

HOIATUS
Crge kunagi lubage puudutada 
seisupidurit inimesel, kes ei tunne 
seda stidukit. Kui seisupidur 
vabastatakse tahtmatult, vtib see 
pthjustada raske tnnetuse.
Selleks et vcltida stiduki tahtma
tut liikumist, mis vtib stitjaid vti 
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jalakcijaid vigastada, peab ktiki
del stidukitel parkimise ajal seisu
pidur olema tcielikult rakendatud.

Piduri hoiatustuld saate kontrollida, 
kui keerate s{{teluku asendisse ON 
(crge kcivitage mootorit). See tuli 
s{ttib seisupiduri rakendamisel, kui 
s{{telukk on asendis START vti ON.

Veenduge enne stitma hakkamist, 
et seisupidur oleks tcielikult vabas
tatud ja piduri hoiatustuli kustunud.

Kui mootor tuutab ja piduri hoiatus
tuli jccb pcrast seisupiduri vabasta
mist ptlema, vtib piduris{steemis 
rike olla. Probleemiga on vaja kohe 
tegeleda.

Kui see on vtimalik, ltpetage viivita
matult stidukiga edasi liikumine. Kui 
see pole vtimalik, olge stidukit juh
tides ccrmiselt ettevaatlik ja stitke 
stidukiga ainult seni, kuni jtuate 
turvalisse kohta vti remondituu
kotta.

elektrooniline seisupidur (EPB) 
(mtnel mudelil)

Seisupiduri rakendamine

EPB (elektroonilise seisupiduri) 
kcsitsi rakendamiseks tehke jcrg
mist.
1. Peatage stiduk.
2. Vajutage piduripedaal alla ja ttm

make EBP l{liti {les.
3. Veenduge, et mcrgutuli s{ttib.

EPB vtib automaatselt rakenduda 
jcrgnevatel juhtudel.

T{{p A

WK-23-1
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T{{p B

Teised s{steemid ntuavad.
Kui juht rakendab EPB tuutava 
mootoriga ja l{litab seejcrel moo-
tori vclja, vtib EPB uuesti raken-
duda.

MCRKUS
Kui juht l{litab automaatse paigal-
hoidmise s{steemi (kui kuulub 
varustusse) tuutamise ajal mootori 
kogemata vclja, rakendub EPB auto-
maatselt. Kuid kui juht l{litab moo-
tori vclja ja vajutab 1 sekundi jooksul 
EPB l{litit, siis see ei rakendu.

Hcdapidurdamine
Kui stidu ajal tekib probleem pidu-
ripedaaliga, on hcdapidurdamine 
vtimalik, ttmmates {les elekt-
roonilise seisupiduri l{liti ja hoides 
seda sellises asendis. Pidurdamine 
on vtimalik vaid siis, kui hoiate 
elektroonilise seisupiduri l{litit. 
Kui vabastate EPB l{liti, lcheb 
pidurdusjtud kaduma. Kui hoiate 

EPB l{litit ja peatate stiduki, 
rakendub EPB.
Pidurdusteekond vtib olla pikem 
kui tavalistes pidurdamistingi-
mustes.

MCRKUS
EPB-ga hcdapidurdusel hakkab 
ptlema seisupiduri hoiatustuli ja 
ktlab hoiatusheli, ncitamaks, et 
s{steem on tuus.

HOIATUS
Crge rakendage seisupidurit, kui sti-
duk liigub, vclja arvatud juhul, kui 
tegemist on hcdaolukorraga. See 
vtib kahjustada stiduki s{steemi ja 
ohustada stiduohutust.

ETTEVAATUST
Kui kasutate EPB-d hcdapidurdami-
seks ja mcrkate m{ra vti ptlemis-
lthna, laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja 
poole.

OCDW059087
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Seisupiduri vabastamine

EPB kcsitsi vabastamiseks tehke 
jcrgmist.

Vajutage EPB l{litit jcrgmistel tingi-
mustel.

S{{tel{liti on asendis ON.
Vajutage piduripedaali all.
Veenduge, et piduri hoiatustuli 
kustuks cra.

EPB automaatseks vabastamiseks 
(manuaalkcigukast) tehke jcrgmist.
1. Sulgege juhiuks ja kapott ning 

tagaluuk.
2. Kinnitage juhi turvavuu.
3. Kcivitage mootor.
4. Vajutage siduripedaalile, kui kcik 

on sees.
5. Vajutage gaaspedaali, samal ajal 

siduripedaali vabastades.

MCRKUS
Manuaalkcigukast
Haagist vedav auto vti kallakul sei-
sev auto vtib paigalt vttmisel ker-
gelt tahapoole veereda. Selle 
vcltimiseks toimige jcrgnevalt.
1. Vajutage siduripedaal alla ja valige 

kcik.
2. Jctkake EPB-l{liti {lesttmbamist.
3. Vabastage gaasipedaali vajutami-

sel aeglaselt siduripedaal.
4. Kui auto hakkab piisava mootori-

jtuga liikuma, vabastage EPB-
l{liti.

Tasasel pinnal paigalt vttmisel pole 
{laltoodud toimingut vaja jcrgida. 
Auto vtib ootamatult edasi liikuda.

EPB automaatseks vabastamiseks 
(automaatkcigukast) tehke jcrg-
mist.
1. Sulgege juhiuks ja kapott ning 

tagaluuk.
2. Kinnitage juhi turvavuu.
3. Kcivitage mootor.
4. Kui kcigukang on asendis "P" (par-

kimisasend) vajutage piduripe-
daal alla ja l{litage kcigukang 
asendist "P" (parkimisasend) 
asendisse "R" (tagurdamine) vti 
"D" (stitmine), EPB vabaneb auto-
maatselt. Veenduge, et piduri 
hoiatustuli kustuks cra.

5. Kui kcigukang on asendis "N" 
(neutraalasend) vajutage piduri-
pedaal alla ja l{litage kcigukang 
asendist "N" (neutraalne) asen-
disse "R" (tagurdamine) vti "D" 
(stitmine), EPB vabaneb auto-
maatselt. Veenduge, et piduri 
hoiatustuli kustuks cra.

Kui proovite kohapealt minema 
stita ja vajutate gaasipedaalile 
samal ajal kui EPB on rakendu-
nud, ent see ei vabastu auto-
maatselt, ktlab {hekordne 
helisignaal ning kuvatakse 
teade.
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Kui juhi turvavuu ei ole kinnita-
tud, juhiuks on avatud, kapott 
on avatud asendi "D" ajal, vti 
pakiruum on avatud asendi "R" 
ajal, ktlab {hekordne helisignaal 
ja kuvatakse teade.
Kui stidukiga on probleeme, 
vtib ktlada {hekordne helisig-
naal ja kuvatakse teade. [lal-
toodud juhtude puhul vajutage 
piduripedaal alla ja vabastage 
EPB, vajutades EPB-l{litit.

HOIATUS
Crge kunagi lubage puudutada 
seisupidurit inimesel, kes ei tunne 
seda stidukit. Kui seisupidur 
vabastatakse tahtmatult, vtib see 
pthjustada raske tnnetuse.
Crge asetage EPB l{liti juurde 
esemeid. Need vtivad EPB-l{liti 
vabastada.

ETTEVAATUST
Kui stiduk on peatatud ja vcljute 
sellest, crge kasutage kcigukangi 
seisupiduri asemel, sest nii vtib 
stiduk tahtmatult liikuda. Raken-
dage seisupidur ja veenduge, et 
kcigukang oleks parkimiskcigul P. 
Vajaduse korral kasutage ttkis-
kingi.
Talvel vti k{lmades tingimustes 
vtib EPB jcctuda. Parkige stiduk 
kcigukangiga asendis "P", tasasele 
ja turvalisele kohale, EPB-d 
rakendamata. Ja kasutage ttkis-
kingi.
Crge stitke autoga, kui EPB on 
rakendunud. See vtib pthjustada 
liigset piduriklotside ja -ketaste 
kulumist.
EPB toimimisel vti vabastamisel 
vtib kostuda ktlksuv heli, aga see 
on normaalne ja ei tchenda EPB 
probleeme.
Jcttes auto vttmed parkija vti 
hotelliteenindaja kctte, andke 
talle kindlasti teada, kuidas EPB-d 
kasutada.
EPB ei rakendu ega vabastu t{h-
jenenud aku korral. Sellisel juhul 
kcivitage stiduk kcivitusabiga.

OCD058083
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EPB rike

Kui EPB rikke mcrgutuli jccb ptlema, 
vtib EPB-s rike olla. Sel juhul laske 
s{steemi kvalifitseeritud tuukojas 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja poole.

EPB rikke mcrgutuli vtib s{ttida, kui 
ESC mcrgutuli s{ttib ncitamaks, et 
ESC ei toimi korrektselt, ent see ei 
tchenda EPB riket.

ETTEVAATUST
Kui EPB-l{liti ei tuuta korrektselt, 
vtib s{ttida EPB hoiatustuli. L{li
tage mootor vclja ja pcrast mtne 
minuti muudumist uuesti sisse. 
Hoiatustuli kustub ja EPB-l{liti 
tuutab korrektselt. Kui EPB hoia
tustuli jccb ikka ptlema, soovi
tame lasta s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse
partneri poole.
Kui EPB l{liti on {les ttmmatud, 
ent seisupiduri hoiatustuli ei ptle 

vti vilgu, ei ole EPB rakendunud. 
Kui EPB hoiatustule ptlemise ajal 
vilgub ka seisupiduri hoiatustuli, 
vajutage l{litit ja ttmmake see 
{les. Vajutage l{liti tagasi alga
sendisse ja ttmmake see uuesti 
{les. Kui EPB hoiatustuli jccb ikka 
ptlema, soovitame lasta s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse
partneri poole.

Automaatne paigalhoidmine (mtnel 
mudelil)

Automaatse paigalseisu funktsioon 
hoiab stidukit paigal ka siis, kui 
piduripedaal ei ole alla vajutatud ja 
kui juht on stiduki piduripedaali alla 
vajutades tcielikult peatanud.

Seadistamine

1. Kui juhiuks, kapott ja pakiruum on 
suletud, kinnitage juhi turvavuu 
vti vajutage piduripedaalile ja see
jcrel vajutage automaatse paigal
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hoidmise funktsiooni nuppu. Valge 
AUTO HOLD-l{liti l{litub sisse ja 
s{steem l{litub valmisolekure ii
mile.

2. Kui te peatate auto vajutades 
piduripedaali alla, muutub "AUTO 
HOLD" mcrgutuli valgest roheli
seks.

3. Auto jccb seisma isegi piduripe
daali vabastamisel.

4. Kui EPB on rakendunud, vabasta
takse automaatne paigalhoid
mise s{steem.

Vabastamine
Kui vajutate gaasipedaalile samal 
ajal kui kcigukang on stidu- (D) vti 
sportkcigul, vabastatakse auto
maatse paigalhoidmise s{steem 
automaatselt ja auto hakkab lii
kuma. Mcrgutuli muutub rohelisest 
valgeks.

HOIATUS
Kui vcljute automaatse paigalhoid
mise funktsioonist gaasipedaali 
vajutamisega, kontrollige alati auto 
{mbritsevat ala.
Sujuvaks kohaltvttuks vajutage 
gaasipedaal aeglaselt alla.

Katkestamine

Automaatse paigalhoidmise 
funktsiooni t{histamiseks vaju
tage automaatse paigalhoidmise 
funktsiooni l{litit. AUTOMAATSE 
PAIGALHOIDMISE funktsiooni 
mcrgutuli kustub.
Selleks et automaatse paigalhoid
mise funktsiooni katkestada sel
lel ajal, kui auto seisab, hoidke 
piduripedaali all ja vajutage samal 
ajal automaatse paigalhoidmise 
funktsiooni nuppu.
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MCRKUS
Automaatse paigalseisu funkt-
sioon s{steem ei tuuta, kui:
- Juhi turvavuu vabastamisel ja 

juhiukse avamisel.
- Avatakse kapott.
- Pakiruum on avatud.
- Kcigukang on parkimisasendis 

P.
- EPB on rakendunud.
Teie enda ohutuse huvides l{litub 
automaatse paigalhoidmise 
funktsioon jcrgnevatel juhtudel 
EPB-le.
- Juhiuks on lahti.
- Avatakse kapott.
- Pakiruum on avatud.
- stiduk on seisnud paigal {le 10 

minuti;
- Stiduk on pargitud jcrsule kalla-

kule.
- Stiduk liikus mitu korda.

Sellistel juhtudel s{ttib piduri 
hoiatustuli, AUTO HOLD (auto-
maatse paigalhoidmise) funkt-
siooni mcrgutuli muutub 
rohelisest valgeks, ktlab hoia-
tussignaal ja kuvatakse teade, 
mis annab teile teada, et EPB 
on automaatselt rakendunud. 
Enne kui uuesti stitma hakkate, 
vajutage piduripedaalile, kont-
rollige autot {mbritsevat ala ja 
vabastage seisupidur kcsitsi 
EPB-l{litiga.

Kui AUTOMAATSE PAIGALHOID-
MISE funktsiooni mcrgutuli s{ttib 
kollasena, ei tuuta automaatse 
paigalhoidmise s{steem korrekt-
selt. Sellisel juhul laske s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneri poole.
Automaatse paigalhoidmise 
funktsiooni tuutamisel vtite 
kuulda mehaanilist m{ra. See on 
aga tavaline tuum{ra.

HOIATUS
Stiduki kcivitamisel vajutage aeg-
laselt gaasipedaali.
Ohutuse mtttes l{litage auto-
maatse paigalhoidmise s{steem 
mcest alla stites, tagurdamisel 
vti parkimisel vclja.

ETTEVAATUST
Kui juhiukse, kapoti vti pakiruumi 
lahtioleku tuvastamise s{steem on 
rikkis, ei pruugi automaatne paigal-
hoidmise s{steem korrektselt tuu-
tada.
Sellisel juhul laske s{steem kvalifit-
seeritud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.
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Blokeerumisvastane piduris{s-
teem (ABS)

HOIATUS
ABS-s{steem (vti ESC) ei suuda vcl-
tida tnnetuse juhtumist, kui stide-
takse valesti vti ohtlike 
stidumaneeridega. Olgugi et see 
parandab hcdapidurdamise korral 
stiduki juhitavust, hoidke ikkagi 
enda stiduki ja eesolevate objektide 
vahel turvalist kaugust. Ccrmusli-
kes teeoludes tuleb alati stiduki kii-
rust vchendada.
Blokeerumisvastase piduris{stee-
miga (ABS) (vti elektroonilise stabiil-
suskontrolli s{steemiga) varustatud 
autode pidurdusteekond vtib olla 
pikem kui autodel, millel neid s{s-
teeme pole, jcrgmistes teeoludes.
Stidukiga tuleb stita aeglasemalt 
juhtudel.

Konarlikel kruusa vti lumega kae-
tud teedel.
Kui on paigaldatud rehviketid.
Teedel, kus pind on auklik vti 
pinna ktrgus on erinev.

ABS-s{steemi (vti ESC-iga) varus-
tatud autode ohutusfunktsioone ei 
tohiks katsetada suurel kiirusel vti 
puuramisel. See vtib ohustada nii 
teid kui ka teisi inimesi.

ABS-piduris{steem tunneb kogu 
aeg rataste kiirust. Rataste lukustu-
misel reguleerib ABS-s{steem h{d-
rauliliselt pidurite rthku ratastele.

Kui pidurdate sellistes tingimustes, 
kus rattad vtivad lukustuda, vtite 
pidurdamisel kuulda tiksuvat heli vti 
tunda vibratsiooni gaasipedaalil. See 
ktik on normaalne ja ncitab, et ABS-
s{steem tuutab.

Selleks et hcdaolukorras kasutada 
ABS-s{steemi maksimaalselt cra, 
crge muutke piduripedaalile vajuta-
mise tugevust ega pumbake pidurit. 
Vajutage piduripedaalile nii ktvasti 
kui vtimalik vti nii tugevalt kui olu-
kord seda ntuab ja laske ABS-s{s-
teemil kontrollida piduritele 
rakendatavat jtudu.

MCRKUS
Kui stiduk hakkab pcrast mootori 
kcivitamist liikuma, vtib mootori-
ruumist kostuda ktlksuv heli. See 
ktik on normaalne ja ncitab, et blo-
keerumisvastane piduris{steem 
tuutab korrektselt.

Isegi blokeerumisvastase piduri-
s{steemiga vajab teie auto piisa-
valt pikka peatumisteekonda. 
Hoidke alati teie ees oleva stidu-
kiga piisavat pikivahet.
Puuramisel aeglustage alati kii-
rust. Blokeerumisvastane piduri-
s{steem ei suuda cra hoida liiga 
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suurest kiirusest tingitud tnne-
tusi.
Lahtise killustikuga vti eba{htlas-
tel teekatetel vtib blokeerumis-
vastane piduris{steem kaasa 
tuua pikema peatumisteekonna 
kui tavalise piduris{steemiga 
varustatud autode puhul.

ETTEVAATUST
Kui ABS-i hoiatustuli ptleb ja ei 
kustu cra, vtib ABS-s{steem olla 
vigane. Sellisel juhul tuutavad teie 
auto tavalised pidurid ikka kor-
rektselt.
Pcrast seda kui s{{tel{liti on l{li-
tatud asendisse ON, jccb ABS-i 
hoiatustuli umbes 3 sekundiks 
ptlema. Selle aja jooksul teeb 
ABS-s{steem automaatdiagnoosi 
ja kui ktik on korras, kustub hoia-
tustuli cra. Kui hoiatustuli ei kustu 
cra, vtib ABS-s{steem olla 
vigane. Sel juhul laske s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.

ETTEVAATUST
Kui stidate halva haarduvusega 
teel (nciteks jcisel teel) ja pidur-
date jcrjest, tuutab ABS-piduri-
s{steem kogu aeg ning ABS-i 
hoiatustuli vtib ptleda. Jctke auto 
ohutusse kohta seisma ja peatage 
mootor.
Kcivitage mootor uuesti. Kui ABS-
s{steemi hoiatustuli n{{d kus-
tub, on auto ABS-s{steem korras. 
Kui ohutustuli ptleb ikka, vtib teie 
ABS-s{steemis oli rike. Sel juhul 
laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
Kui t{hja aku ttttu peate stiduki 
kcivitamiseks kcivitusjuhtmeid 
kasutama, ei pruugi mootor nii suju-
valt tuutada ja ABS-i hoiatustuli vtib 
s{ttida. See juhtub aku madala 
pinge ttttu. See ei tchenda, et teie 
ABS-s{steem oleks rikkis.

Crge pumbake pidurit!
Enne stitmist laadige aku uuesti 
tcis.
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Elektrooniline stabiilsuskontrolli 
s{steem (ESC)

Elektroonilise stabiilsuskontrolli s{s
teem (ESC) on loodud selleks, et 
stabiliseerida stidukit puuramis
manuuvrite ajal. ESC-s{steem jclgib 
rooli liikumist ja seda, kuhu auto 
tegelikult liigub.

T{{p A

T{{p B

ESC rakendab pidureid {ksikutele 
ratastele ja sekkub stiduki stabili
seerimiseks mootori juhtimiss{s
teemi.

HOIATUS
Crge kunagi stitke ebasoodsates 
teeoludes ja puurates liiga kiiresti. 
Elektrooniline stabiilsuskontroll 
(ESC) ei suuda cra hoida tnnetusi. 
Liiga suur kiirus puuramisel vti jcrs
kude manuuvrite tegemisel ja vesiliu 
tekkimine mcrgadel pindadel vtivad 
pthjustada raskeid tnnetusi. Ainult 
ettevaatlik ja tchelepanelik juht 
suudab cra hoida tnnetusi, vcltides 
selliseid manuuvreid, mille tagajcrjel 
stiduk kaotab haarduvuse. Isegi kui 
stidukile on paigaldatud ESC, peate 
stitmisel alati jcrgima tavapcraseid 
ettevaatusabintusid, sealhulgas 
valima ohutu stidukiiruse ilmas
tiku- ja teeolude jcrgi.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli s{s
teem (ESC) on elektrooniline s{s
teem, mis on loodud selleks, et 
aidata juhil ebasoodsates oludes 
scilitada stiduki juhitavust. See ei 
asenda ohutuid stitmisviise. Eri 
tegurid, sealhulgas kiirus, teeolud ja 
juhi roolimine, vtivad mtjutada 
seda, kas ESC suudab cra hoida sti
duki juhitavuse kaotamist vti mitte. 
Teie vastutate ikka selle eest, et 
stidaksite ja puuraksite mtistliku 
kiirusega ning jctaksite piisava ohu
tusvaru.

Kui pidurdate sellistes tingimustes, 
kus rattad vtivad lukustuda, vtite 
pidurdamisel kuulda tiksuvat heli vti 

OCDW059127
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tunda vibratsiooni gaasipedaalil. See 
ktik on normaalne ja ncitab, et ESC-
s{steem tuutab.

MCRKUS
Kui stiduk hakkab pcrast mootori 
kcivitamist liikuma, vtib mootori-
ruumist kostuda ktlksuv heli. See 
ktik on normaalne ja ncitab, et 
elektroonilise stabiilsuskontrolli s{s-
teem tuutab korrektselt.

ESC-i tuu

Kui ESC-s{steem on sisse l{litatud
S{{te sissel{litamisel s{ttivad 
mcrgutuled ESC ja ESC OFF umbes 
3 sekundiks, seejcrel l{litub elekt-
rooniline stabiilsuskontroll sisse.
Pcrast s{{te sissel{litamist vaju-
tage elektroonilise stabiilsuskont-
rolli vcljal{litamiseks nuppu ESC 
OFF. (S{ttib mcrgutuli ESC OFF). 
Elektrilise stabiilsuskontrolli sis-
sel{litamiseks vajutage nuppu 
ESC OFF (mcrgutuli ESC OFF kus-
tub).
Mootori kcivitamisel vtite kuulda 
trna tiksuvat heli. Seda heli teeb 
ESC, mis teeb endale automaatset 
s{steemikontrolli, ja see ei viita 
probleemile.

Tuutamise ajal
Kui ESC on tuus, vilgub mcrgutuli 
ESC.

Kui elektriline stabiilsuskont-
roll tuutab korrektselt, tunnete 
stidukis kerget vibratsiooni. 

Seda tekitab piduris{steem ja see ei 
viita millelegi ebatavalisele.
Libedal teel vti mudast vclja stites 
ei pruugi mootori puurlemiskiirus 
(puurded minutis) suureneda isegi 
siis, kui vajutate gaasipedaali pthja. 
See on selleks, et scilitada stabiilsus 
ja stiduki haarduvus ja see ei viita 
probleemile.

ESC-s{steemi tuu ltpetamine
ESC-i t{histamiseks toimige 
jcrgmiselt.

T{{p A

OJF058384L
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T{{p B

Olek 1
Vajutage korraks nuppu ESC OFF 
(s{ttib mcrgutuli ESC OFF ja kuva-
takse teade). Sellises staadiumis 
mootori juhtimise funktsioon ei 
tuuta. Teisistnu ei tuuta veojtu-
kontrolli funktsioon, vaid ainult 
piduris{steem.

T{{p A

T{{p B

Olek 2
Hoidke nuppu ESC OFF all {le 3 
sekundi. S{ttib mcrgutuli ESC OFF, 
kuvatakse teade ja ktlab hoiatus-
signaal ESC OFF. Sellises staadiu-
mis ei tuuta ei mootori juhtimise 
funktsioon ega ka piduris{steem. 
Teisistnu stiduki stabiilsuskont-
rolli funktsioon ei tuuta enam.

Kui s{{tel{liti l{litatakse asendisse 
LOCK/OFF sellel ajal, kui ESC on vcl-
jas, jccb ESC ikka vclja. Mootori 
taaskcivitamisel l{litub ESC auto-
maatselt uuesti sisse.

OJF058385L

OJF058386L
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Mcrgutuli

Mcrgutuli ESC

Mcrgutuli ESC OFF

Kui s{{tel{liti on l{litatud asendisse 
ON, s{ttib mcrgutuli ja kustub kohe, 
kui ESC-s{steem tuutab korralikult.

Mcrgutuli ESC vilgub, kui ESC tuutab 
vti ka siis, kui see mingil pthjusel 
tuule ei hakka.

Mcrgutuli ESC OFF s{ttib, kui ESC 
l{litatakse nupust vclja.

ETTEVAATUST
Eri suuruses rehvide vti ratastega 
stitmine vtib pthjustada ESC-s{s-
teemis rikkeid. Rehvide vahetamisel 
veenduge, et need oleksid origi-
naalrehvidega sama suured.

HOIATUS
Elektroonilise stabiilsuskontrolli s{s-
teem ainult abistab stitmist  peate 
ohutuks stitmiseks kasutama ikkagi 
ettevaatusabintusid, stites kurvilis-
tel, lumistel ja jcistel teedel aeglase-
malt. Stitke aeglaselt ja crge 
kiirendage, kui ESC mcrgutuli vilgub 
vti kui tee on libe.

Nupu ESC OFF kasutamine

Stitmisel
Pcevasel ajal stites peaks vtima-
luse korral ESC alati sees olema.
Kui soovite ESC stitmise ajal vclja 
l{litada, vajutage tasasel teel sti-
tes nuppu ESC OFF.

Crge kunagi vajutage nuppu ESC OFF 
ajal, mil ESC parajasti tuutab (sellest 
annab mcrku vilkuv ESC mcrgutuli).
Kui l{litate ESC vclja ajal, mil see 
tuutab, vtib juht kaotada stiduki {le 
kontrolli.

MCRKUS
Kui autot kontrollitakse veojtus-
tendil, veenduge, et ESC oleks 
vclja l{litatud (mcrgutuli ESC OFF 
ptleb).
ESC vcljal{litamine ei mtjuta ABS- 
vti piduris{steemi tuud.

HOIATUS
Crge kunagi vajutage nuppu ESC OFF 
ajal, mil ESC parajasti tuutab. Kui 
l{litate ESC vclja ajal, mil see tuutab, 
vtib juht kaotada stiduki {le kont-
rolli.
Kui soovite ESC stitmise ajal vclja 
l{litada, vajutage tasasel teel stites 
nuppu ESC OFF.
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Ttusul stidu alustamise abis{s-
teem (HAC)

Ttusul stidu alustamise abis{s-
teem on mugavusfunktsioon. Selle 
funktsiooni peamine eesmcrk on 
takistada stidukil tahapoole veere-
mast, kui alustate stitu jcrsult ttu-
sult. HAC hoiab pidurdusprotsessi 
ajal pidureid veel 2 sekundit auto-
maatselt peal pcrast seda, kui juht 
on piduripedaali vabastanud.

Juhil jccb piisavalt aega gaasipedaali 
vajutamiseks.

Piduri surve vcheneb niipea kui s{s-
teem tuvastab juhi soovi kohalt 
vttta.

HOIATUS
HAC aktiveerub tavaliselt ainult 2 
sekundiks. Kui autojuht tunneb, et 
auto hakkab pidurdusprotsessi ajal 
ebapiisava pidurijtu ttttu ttusult 
stitu alustades tagasi veerema, 
peab ta olema ettevaatlik, et stiduki 
tagasiveeremine ei pthjustaks kok-
kuptrget auto taga olevate esemete 
vti inimestega.

MCRKUS
HAC ei tuuta, kui kcigukang on 
parkimisasendis P vti neutraala-
sendis N.
HAC aktiveerub ka siis, kui ESC on 
vclja l{litatud, ent see ei aktiveeru 
ESC rikke korral.

Auto stidustabiilsuse juhts{steem 
(VSM)

See s{steem pakub lisatciustusi sti-
duki stabiilsuse ja juhtimiskontrolli 
scilitamiseks, kui stiduk stidab libe-
dal teel vti kui stiduk tuvastab 
pidurdamisel parempoolsete ning 
vasakpoolsete rataste vahelisi httr-
deteguri muutusi.

VSM-i tuu

Kui VSM tuutab, vilgub mcrgutuli 

ESC ( ).

Kui auto stidustabiilsuse juhts{s-
teem tuutab korralikult, vtite tunda 
stidukis kerget vibratsiooni. Seda 
tekitab piduris{steem ja see ei viita 
millelegi ebatavalisele.

VSM-s{steem ei tuuta, kui:
Kaldel vti jcrsul kallakul stites
Tagurdades

Mcrgutuli ESC OFF ( ) jccb nci-

dikuplokil ptlema
Mcrgutuli EPS jccb ncidikuplokil 
ptlema
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VSM-i kasutamine on vclja l{litatud

Kui vajutate ESC vcljal{litamiseks 
nuppu ESC OFF, l{litub vclja ka VSM 

ja s{ttib mcrgutuli ESC OFF ( ).

VSM-i sissel{litamiseks vajutage 
seda nuppu uuesti. Mcrgutuli ESC 
OFF kustub.

Rikke mcrgutuli

VSM-i saab desaktiveerida isegi siis, 
kui te ei t{hista VSM-i tuud, vajuta-
des lihtsalt nuppu ESC OFF. See nci-
tab, et elektrilises 
roolivtimendis{steemis vti VSM-is 
on avastatud rike.

Kui mcrgutuli ESC ( ) vti hoiatus-

tuli EPS jccb ptlema, laske s{steem 
kvalifitseeritud asjatundjal {le vaa-
data. Kia soovitab puurduda Kia voli-
tatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

HOIATUS
Auto stidustabiilsuse juhts{s-
teem ei asenda ohutut stitmis-
viisi, vaid ainult aitab sellele kaasa. 
Juhi {lesanne on alati kontrollida 
eesoleva stiduki kiirust ja kau-
gust. Hoidke stitmise ajal roolist 
alati kindlalt kinni.
Isegi kui stidukile on paigaldatud 
VSM, on teie stiduk loodud ikkagi 
aktiveeruma juhi enda kavatsuste 
jcrgi. Jcrgige alati ktiki tavapcra-

seid ohutu stitmise ettevaatu-
sabintusid ja valige sobiv kiirus 
tee- ja ilmastikuolude jcrgi (seal-
hulgas libedal teel vti halva ilmaga 
stites).
Eri suuruses rehvide vti ratastega 
stitmine vtib pthjustada VSM-i 
rikkeid. Rehvide vahetamisel 
veenduge, et need oleksid origi-
naalrehvidega sama suured.

ESS: Hcdapidurdamise signaaltuli 
(mtnel mudelil)

Hcdapidurdamise signaaltuli hoia-
tab tagumist juhti piduritulede vil-
kumisega stiduki ckilisest 
peatumisest vti kui ABS peatumisel 
aktiveerub. (S{steem aktiveerub, kui 
stiduki kiirus on {le 55 km/h ja aeg-
lustuskiirus on {le 7 m/s1 vti ABS-
piduris{steem aktiveerub hcdapi-
durdamise ajal.)

Kui stiduki kiirus on alla 40 km/h ja 
ABS-piduris{steem l{litub vclja vti 
ckkpidurdus ltppeb, ltpetab piduri-
tuli vilkumise.

ETTEVAATUST
Hcdapidurdamise signaaltules{s-
teem ei tuuta, kui ohutuled on juba 
sisse l{litatud.



Stiduki juhtimine

666

Piduris{steem

Ntuandeid ohutuks pidurdamiseks

HOIATUS
Stidukist vcljumisel vti selle par-
kimisel ttmmake seisupidur nii 
{les kui vtimalik ja veenduge, et 
kcigukang oleks kindlalt asetatud 
parkimisasendisse. Stidukid, kus 
seisupidur on k{ll rakendatud, ent 
kcigukang ei ole korralikult parki-
misasendisse asetatud, vtivad 
kogemata liikuda ja vigastada nii 
teid kui ka teisi inimesi.
Selleks et vcltida auto tahtmatut 
liikumist, mis vtib stitjaid vti jala-
kcijaid vigastada, peab ktikidel 
stidukitel parkimise ajal seisupi-
dur olema tcielikult rakendunud.

Veenduge enne stidu alustamist, 
et seisupidur on vabastatud ning 
seisupiduri ja piduris{steemi mcr-
gutuli ei ptle.
Veest lcbistitmine vtib muuta 
pidurid mcrjaks. Samuti vtivad 
need mcrjaks saada autot pestes. 
Mcrjad pidurid vtivad olla ohtlikud. 
Teie stiduk ei peatu kiiresti, kui 
pidurid on mcrjad. Mcrjad pidurid 
vtivad hakata autot {hele k{ljele 
ttmbama.
Pidurite kuivatamiseks vajutage 
trnalt piduripedaalile seni, kuni 
pidurdamine on muutunud jclle 
normaalseks, hoolitsedes samal 
ajal selle eest, et te ei kaotaks 
vahepeal auto {le kontrolli. Kui 
pidurid ei hakka korrektselt toi-

mima, peatuge esimesel ohutul 
vtimalusel ja laske stiduk kvalifit-
seeritud asjatundjal {le vaadata.
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
Crge stitke vabakciguga mcest 
alla. See on vcga ohtlik. Hoidke 
autol alati kciku sees, kasutage 
aeglustamiseks pidureid ja seejc-
rel vahetage kcik madalama kcigu 
vastu vclja, et mootoriga pidurda-
mine aitaks teil hoida ohutut kii-
rust.
Crge hoidke stitmise ajal piduri-
pedaali all. Stitmise ajal on ohtlik 
jalga hoida piduripedaalil, sest see 
vtib pthjustada pidurite {lekuu-
menemist ja nende tthususe 
kadumist. Samuti suurendab see 
piduris{steemi osade kulumist.
Kui rehv lcheb stitmise ajal t{h-
jaks, vajutage trnalt piduripedaa-
lile ja hoidke aeglustudes autot 
otse. Kui liigute piisavalt aeglaselt 
ja tunnete, et peatuda on ohutu, 
jctke auto tee ccrde ohutusse 
kohta seisma.
Olge mcel parkimisel ettevaatlik. 
Rakendage seisupidur kindlalt 
peale ja asetage kcigukang parki-
misasendisse P. Kui teie auto sei-
sab kallakul, esiots allamcge, 
puurake rattad vastu ccrekivi, et 
auto ei hakkaks allapoole vee-
rema. Kui teie auto seisab kallakul, 
esiots {lesmcge, puurake rattad 
ccrekivist eemale, et auto ei hak-
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kaks allapoole veerema. Kui ccre
kivi puudub vti muud tingimused 
ntuavad, et auto ei hakkaks 
kuhugi poole veerema, blokeerige 
rattad.
Mtningatel juhtudel vtib seisupi
dur rakendatud asendisse kinni 
jccda. See juhtub ktige ttencoli
semalt siis, kui tagumiste pidurite 
{mber vti nende lchedale on 
kogunenud lund vti jccd vti kui 
pidurid on mcrjad. Kui on oht, et 
seisupidur vtib kinni jccda, raken
dage seda ainult seni, kuni panete 
kcigu parkimisasendisse P, ja see
jcrel blokeerige tagumised rattad, 
et auto ei saaks veerema hakata. 
Seejcrel vabastage seisupidur.
Crge hoidke gaasipedaalile vajuta
misega stidukit kaldpinnal paigal. 
See vtib pthjustada kcigukasti 
{lekuumenemist. Kasutage alati 
piduripedaali vti seisupidurit.

Stidure iimiga integreeritud 
juhtimiss{steem (mtnel mude
lil)

Stidure iimi saab valida vastavalt 
juhi eelistusele.

Re iim muutub igal stidure iimi l{liti 
vajutamisel, stidure iim muutub 
jcrgmiselt: ECO → NORMAL → 
SPORT → ECO

S{{te sissel{litamisel l{litub stidu
re iim automaatselt re iimile ECO 
(nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
puhul).

OCDMH059449L

OSP2059210L
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1. NORMAL-re iim: NORMAL-re iim 
vtimaldab pehmet ja mugavat 
stitmist.

2. ECO re iim: ECO-re iim suurendab 
k{tusesccstlikkust ukoloogili-
sema stidu tagamiseks.

3. SPORT-re iim: SPORT-re iim vti-
maldab sportlikku, aga kindlat sti-
dustiili.

MCRKUS
Vabakcigu kcivitamine-seiskamine 
(Start Stop Coasting, SSC) aktiveeri-
takse, kui stidure iim on ECO. 
(MHEV mootori puhul)

Mootori taaskcivitamisel mccra-
takse stidure iimiks NORMAL vti 
ECO.

Kui see on NORMAL/SPORT re ii-
mil, mccratakse mootori taaskci-
vitamisel re iimiks NORMAL.
Kui see on Eco-re iimis, mccra-
takse mootori taaskcivitamisel 
Eco-re iim.

S{{te sissel{litamisel l{litub stidu-
re iim automaatselt re iimile ECO 
(nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
puhul).

ECO-re iim

Kui on valitud ECO-re iim, 
muutub mootori ja kcigu-
kasti kontrollimise loogika 
maksimaalselt k{tu-

sesccstlikuks.
Kui ECO-re iim valitakse STIDU-
RE IIMI l{litile vajutades, hakkab 
ECO-mcrgutuli ptlema.
Kui valitud on ECO-re iim, scilib 
peale mootori taaskcivitamist 
ECO-re iim.

MCRKUS
Vabakcigu kcivitamine-seiskamine 
(Start Stop Coasting, SSC) on haa-
gise pukseerimisel vclja l{litatud. 
Kuid vabakcigu kcivitamine-seiska-
mine (Start Stop Coasting, SSC) ei 
pruugi olla vclja l{litatud, kui puk-
seerite jcrelturult ostetud haagist. 
Jcrelturult ostetud haagise puksee-
rimisel on soovituslik seadistada 
stidure iim tavalisele vti sportre ii-
mile.
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Kui ECO-re iim on aktiveeritud:
Kiirendus vtib olla pisut vciksem, 
kui gaasipedaalile vajutatakse 
keskmise jtuga.
Kciguvahetused vtivad muutuda.

[laltoodu on ukonoomse stidus{s-
teemi puhul normaalne ja mteldud 
k{tusekulu vchendamiseks.

ECO-re iimi piirangud
Jcrgmistel juhtudel piiratakse ECO-
re iimi toimimist. Mcrgutuli ei kustu.

Kui stiduki DCT/IVT kcigukang on 
spordire iimis, piiratakse s{s-
teemi vastavalt kcigukangi asen-
dile.

MCRKUS
Vabakcigu kcivitamine-seiskamine 
(Start Stop Coasting, SSC) aktiveeri-
takse, kui stidure iim on ECO 
(nutika manuaalkcigukasti (iMT) 
puhul)

SPORT-re iim

SPORT-re iim haldab 
d{naamikat automaatselt, 
reguleerides roolimisjtudu 
ja mootori ning kcigukasti 

juhtimisloogikat stidujtudluse 
parandamiseks.

Kui STIDURE IIMI l{litiga valitakse 
SPORT-re iim, s{ttib SPORT-
mcrgutuli.
Mootori taaskcivitamisel lcheb 
stidure iim tagasi re iimi NOR-
MAL vti ECO. Kui soovite kasutada 
SPORT-re iimi, valige see STIDU-
RE IIMI l{litiga uuesti.
S{{te sissel{litamisel l{litub sti-
dure iim automaatselt re iimile 
ECO (nutika manuaalkcigukasti 
(iMT) puhul).
Kui SPORT-re iim on aktiveeritud:
- Mootoripuurded jccvad harili-

kult teatud ajaks ktrgemateks 
isegi peale gaasipedaali vabas-
tamist.

- Kiirendamisel toimub ktrgema 
kcigu valimine viivitusega.

MCRKUS
Sportliku stidure iimi kasutamisel 
vtib auto k{tusekulu suureneda.
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Esikokkuptrke ennetuss{steem 
(FCA) (ainult esikaamera) 
(mtnel mudelil)

Esikokkuptrke ennetuss{steem on 
mteldud eesoleva auto tuvastami-
seks ja jalakcijate tuvastamiseks 
stiduteel esikaamera abil, et hoia-
tada juhti paratamatust kokkuptr-
kest ja vajadusel rakendada 
hcdapidurdus.

HOIATUS
Esikokkuptrke ennetuss{steemi 
kasutamisel vttke arvesse jcrgne-
vaid ettevaatusmeetmeid:

See s{steem on vaid {ks abis{s-
teem, mis ei asenda mingil moel 
tchelepanelikku ja ettevaatlikku 
autojuhti. Andurite tuvastusraa-
dius on piiratud ja need ei tuvasta 
alati ktiki objekte. Jclgige ise alati 
tchelepanelikult liiklusolusid.
Crge stitke liiga kiiresti, arvesta-
mata tegelikke teeolusid.
Ootamatute ja ohtlike olukordade 
vcltimiseks stitke alati ettevaatli-
kult. FCA ei pruugi stidukit alati 
tcielikult peatada ja on mteldud 
vaid tekkiva kokkuptrke leeven-
damiseks.

Funktsiooni seaded ja aktiveerimine

Funktsiooni seadistamine

Juht saab FCA kcivitada keerates 
s{{tel{liti asendisse "ON" ja valides 
LCD-ekraanilt vti infomeelelahutuse 
s{steemist (kui kuulub varustusse):

"User Settings (Kasutajaseaded) → 
Driver Assistance (Juhiabi) → 
Forward Safety (Esiturvalisus)"

Kui valite funktsiooni Active 
assist  (Aktiivne abi), aktiveerub 
FCA. FCA edastab hoiatusstnu-
meid ja -signaale vastavalt kokku-
ptrkeohu tasemetele. Samuti 
juhib see kokkuptrke riskitase-
mete jcrgi pidurite kasutamist.
Kui valite variandi "Warning only" 
(Ainult hoiatus), aktiveerub FCA ja 
edastab kokkuptrke riskitaseme 
jcrgi ainult hoiatussignaale. Pidu-
reid peate ise kontrollima, sest 
seda FCA teie eest ei tee.
Kui teete valiku Off  (Vcljas), l{li-
tub FCA vclja.

FCA vcljal{litamisel s{ttib 
LCD-ekraanil hoiatustuli. 
Juht saab jclgida LCD-

ekraanil FCA sees/vcljas olekut 
Hoiatustuli s{ttib ka siis, kui ESC 
(elektrooniline stabiilsuskontroll) 
vclja l{litatakse. Kui FCA on aktivee-
ritud ja hoiatustuli jccb ptlema, 
laske funktsioon professionaalsel 
tuukojal {le vaadata. Kia soovitab 
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puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Juht saab LCD-ekraanilt valida 
esmase hoiatuse aktiveerimisaja.

Avage "User settings" (Kasutajasea-
ded) → "Driver assistance" (Juhi abi) 
→ "Warning timing" (Hoiatuse aeg) 
→ "Normal/Later" (Tavaline/Hiljem).

Kokkuptrke hoiatuse valikud sisal-
davad jcrgnevat:

Normal (normaalne):
Kui see tingimus on valitud, akti-
veerub esmane esikokkuptrke 
hoiatus tavapcraselt. See seadis-
tus laseb teil eesoleva stidukiga 
saavutada nominaalkauguse 
enne, kui ktlab esmane hoiatus.
Later (Hiljem).
Kui see tingimus on valitud, akti-
veerub esmane esikokkuptrke 
hoiatus tavapcrasest hiljem. See 
seadistus vchendab pikivahet 
eesoleva stidukiga enne, kui 
antakse esmane hoiatus.
Kui liiklust on vche ja te stidate 
aeglaselt, valige Later  (Hiljem).
Kui eesolev auto ootamatult kii-
rendab, vtidakse anda varajane 
hoiatus isegi siis, kui valitud on 
hiline hoiatus.

Piirangud

FCA on kcivitumisvalmis, kui LCD-
ekraanil vti infomeelelahutuse s{s-
teemis on suvandi "Forward Safety" 
(Esiturvalisus) alt valitud funktsioon 
"Active Assist" (Aktiivne abi) vti 
"Warning Only" (Ainult hoiatus) ning 
tcidetud on jcrgmised eeltingimu-
sed.

ESC on sissel{litatud.
Stiduki kiirus on {le 8 km/h. FCA 
aktiveerub vaid teatud kiirusvahe-
mikus.
Funktsioon tuvastab ees oleva 
stiduki vti jalakcija, mis vti kes 
vtib teie stidukiga kokku ptrkuda. 
(Ent FCA ei aktiveeru eesolevate 
tingimuste ja stiduki s{steemide 
jcrgi, vaid mcrkab ainult kindlaid 
hoiatusi.)
Liiklustingimustest ja stiduki sei-
sundist stltuvalt ei pruugi FCA 
korralikult tuutada vti edastab 
ainult hoiatussignaale.
Kui suvandi Forward Safety (Esi-
turvalisus) alt on valitud funkt-
sioon Warning Only (Ainult 
hoiatus), edastab FCA kokku-
ptrke riskitaseme jcrgi ainult 
hoiatussignaale.

HOIATUS
Kui s{{tel{liti l{litatakse asen-
disse ON, aktiveerub automaatselt 
ka FCA. Juht saab FCA vclja l{li-
tada, kui t{histab LCD-ekraanil 
funktsiooni seadistuse.
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FCA inaktiveerub ESC t{histamisel 
automaatselt. Kui ESC t{hista-
takse, ei saa FCA-d LCD-ekraanilt 
aktiveerida.
FCA hoiatustuli ptleb, aga see ei 
tchenda s{steemi riket.
Kui olete stiduki ohutus kohas 
peatanud, kcivitage vti katkes-
tage FCA roolil olevate l{lititega.

FCA hoiatusteade ja funktsioonide 
kontrollimine

FCA vcljastab hoiatusi ja alarme 
vastavalt kokkuptrkeohu tasemele 
nagu eesstitva auto jcrsk peatu-
mine, ebapiisav pidurdusmaa, jala-
kcija tuvastamine. Samuti juhib see 
kokkuptrke riskitasemete jcrgi 
pidurite kasutamist.

Kokkuptrke hoiatus (1. hoiatus)

Hoiatusteade kuvatakse LCD-
ekraanile ja ktlavad hoiatussig-
naalid.

Lisaks vtib kaasneda auto mtne 
s{steemi sekkumine auto aeglus-
tumisele kaasaaitamiseks.
Auto vtib veidi aeglustuda.
See juhib stiduki kiirust, kui kiirus 
on suurem kui 10 km/h kuni 180 
km/h. (Stltuvalt eesoleva stiduki 
seisukorrast ja seda {mbritse-
vast keskkonnast vtib maksi-
maalne stidukiirus vcheneda.)
Jalakcijate puhul on stiduki kiirus 
vchemalt 8 km/h ja vchem kui 60 
km/h. (Stltuvalt jalakcija olukor-
rast ja teda {mbritsevast kesk-
konnast vtib maksimaalne 
stidukiirus vcheneda.)
- Kui valite variandi Warning 

only  (Ainult hoiatus), aktivee-
rub FCA ja edastab kokkuptrke 
riskitaseme jcrgi ainult hoiatus-
signaale. Pidureid peate ise 
kontrollima, sest seda FCA-s{s-
teem pidurit ei kontrolli.

Hcdapidurdus (2. hoiatus)

OCD058069
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Hoiatusteade kuvatakse LCD-
ekraanile ja ktlavad hoiatussig-
naalid.
Lisaks vtib kaasneda auto mtne 
s{steemi sekkumine auto aeglus-
tumisele kaasaaitamiseks.
Auto vtib veidi aeglustuda.
See juhib stiduki kiirust, kui kiirus 
on suurem kui 8 km/h kuni 180 
km/h. (Stltuvalt eesoleva stiduki 
seisukorrast ja seda {mbritse-
vast keskkonnast vtib maksi-
maalne stidukiirus vcheneda.)
Jalakcijate puhul on stiduki kiirus 
vchemalt 8 km/h ja vchem kui 60 
km/h. (Stltuvalt jalakcija olukor-
rast ja teda {mbritsevast kesk-
konnast vtib maksimaalne 
stidukiirus vcheneda.)
- Kui valite variandi Warning 

only  (Ainult hoiatus), aktivee-
rub FCA ja edastab kokkuptrke 
riskitaseme jcrgi ainult hoiatus-
signaale. Pidureid peate ise 
kontrollima, sest seda FCA-s{s-
teem pidurit ei kontrolli.

Pidurite tuu kirjeldus
Kiires olukorras rakendab piduri-
s{steem pidurid suurendamaks 
juhi poolt algatatud pidurdamist.
FCA rakendab pidurduse optimee-
rimiseks lisa pidurdusjtu.
Avariipidurdus l{litub automaat-
selt vclja, kui juht vajutab jcrsult 
gaasipedaalile vti manuuverdab 
jcrsult rooli keerates.

Avariipidurdus l{litub automaat-
selt vclja, kui ohtlik olukord lahe-
neb.

ETTEVAATUST
Juht peab stiduki kasutamisel 
olema alati ccrmiselt ettevaatlik, 
olenemata FCA-s{steemi hoiatu-
sest vti alarmist.
Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt 
turvavuu hoiatusheli) juba kostab, 
ei pruugi esikokkuptrke ennetu-
sabi hoiatusheli ktlada.
Pcrast seda, kui pidurite kontroll-
funktsioon on rakendatud, peab 
juht otsekohe vajutama piduripe-
daali ja kontrollima {mbrust. 
Pidurite rakendamine funktsiooni 
poolt kestab umbes 2 sekundit.

HOIATUS
Automaatne pidurdamine ei suuda 
autot tcielikult peatada ega ktiki 
kokkuptrkeid cra hoida. Ohutu stidu 
ja tigete juhtimisvttete eest vastu-
tab alati {ksnes autojuht.

HOIATUS
FCA tuutab vastavalt riskitasemele, 
nagu pikivahe stiduki vti jalakcijaga, 
eesoleva stiduk kiirus ja teie auto 
kiirus. Teatud tingimused, nagu ccr-
muslikud ilmastikutingimused ja 
teeolud vtivad FCA-s{steemi toimi-
mist mtjutada.
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Crge proovige kunagi ise funkt
siooni tuule rakendada, kasutades 
meelega ohtlikke stiduvttteid.

FCA esikaamera andur

FCA korrektseks toimimiseks jclgige, 
et andur oleks puhas ja seal ei oleks 
pori, lund ega mustust.

Mustus, lumi ja muud ained objektii
vil vtivad anduri tundlikkust halven
dada.

Ekraaniteade ja hoiatustuli

Kui kaamera on porine, lumine vti 
mccrdunud, vtib FCA ajutiselt seis
kuda. Sellisel juhul kuvatakse juhile 
hoiatusteade.

See ei ole FCA rike. Selleks et FCA-d 
uuesti kasutada, eemaldage vttrke
had.

FCA ei pruugi korrektselt tuutada 
piirkondades (nt avatud maastik), 
kus peale mootori kcivitamist 
midagi ei tuvastata. Ja isegi kui LCD-
ekraanil ei kuvata hoiatust, ei pruugi 
FCA korralikult tuutada.

HOIATUS
FCA ei pruugi stltuvalt stidutingi
mustest,liiklusoludest, ilmast ja tee
tingimustest ilma hoiatuseta 
sissel{lituda.

OCDW059009

OCD058072



75

6

6

Stiduki juhtimine Esikokkuptrke ennetuss{steem (FCA) (ainult
esikaamera)

MCRKUS
See vtib mtjutada anduri tuvas-
tusvtimet.
Hoidke andur alati puhta ja mus-
tusevabana,
Olge ettevaatlik ja crge rakendage 
andurile liigset jtudu. Kui andur lii-
gutatakse jtuga tigest joondusest 
vclja, ei pruugi FCA-s{steem 
tigesti tuutada. Sel juhul ei pruugi 
ekraanile ilmuda ka s{steemi 
hoiatusi. Sel juhul laske stiduk 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.
Kasutage parandamisel vti osade 
vahetamisel alati ainult originaa-
losi.
Crge kaamera lcheduses akent 
toonige ega paigaldage tahavaa-
tepeeglile kleebiseid ega eseleid.
Jclgige, et esivaatekaamera pai-
galduskoht ei saaks mcrjaks.
Crge luuge ega eemaldage jtuga 
mis tahes kaamera osi.
Crge paigaldage armatuurlauale 
peegeldavaid esemeid (valge 
paber, peegel jne).
Funktsioon vtib ootamatult val-
guse peegeldumise ttttu kcivi-
tuda.
Liiga tugev heli vtib s{steemi 
hoiatusi summutada.
Kaamera anduri ettevaatusabi-
ntude kohta vt "Stidurajal p{si-

mise abis{steem (LKA) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 6-95.

Funktsiooni ttrge

Kui FCA ei tuuta korralikult, s{ttib 

FCA hoiatustuli ( ) ja mtne 

sekundi jooksul kuvatakse hoia-
tusteadet. Pcrast teate kadumist 

s{ttib peamine hoiatustuli ( ). 

Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
FCA hoiatusteade kuvatakse Koos 
ESC mcrgutulega.

HOIATUS
FCA on ainult juhile lisamugavust 
pakkuv abifunktsioon. Auto juhti-
mise ja tigete stiduvttete eest 
vastutab alati {ksnes autojuht. 
Crge stltuge ainult FCA-s{stee-
mist. Pigem hoidke turvalist 
pidurdusmaad ja vajadusel vaju-

OJF058394L
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tage piduripedaali stidukiiruse 
vchendamiseks.
Teatavatel juhtudel ja teatavates 
liiklustingimustes vtib FCA oota-
matult kcivituda.
Samuti ei pruugi teatavatel juhtu-
del esikaamera tuvastuss{steem 
eesolevat autot tuvastada. FCA-
s{steem ei pruugi aktiveeruda ja 
hoiatusteadet ei kuvata.
FCA vtib esitada hoiatusteate ja 
hoiatussignaalid ilma vajaduseta. 
Samuti ei pruugi FCA piiratud 
tundlikkuse ttttu hoiatusteadet ja 
hoiatussignaali {ldse esitada.
FCA rikke korral ei pruugi avariipi-
durdus kokkuptrke ohtu mccrat-
leda isegi siis, kui teised 
pidurduss{steemid normaalselt 
toimivad.
FCA tuutab ainult edaspidi stites 
eesoleva stiduki korral. See ei 
tuuta {hegi looma ega vastutule-
vate stidukite korral.
FCA ei tuvasta ristmikul horison-
taalselt stitvaid autosid vti hori-
sontaalsuunas pargitud autosid.
Kui teie ees olev stiduk jcrsult 
peatub, vtib teie kontroll piduri-
s{steemi {le vcheneda. Seettttu 
hoidke alati oma auto ja ees oleva 
stiduki vahel turvalist pikivahet.
FCA vtib pidurdamise ajal aktivee-
ruda ja stiduk vtib ootamatult 
peatuda. Stiduki koormus vtib 
ohustada reisijaid. Seettttu 
pidage alati silmas stiduki koor-
must.

FCA ei pruugi aktiveeruda, kui juht 
rakendab kokkuptrke crahoidmi-
seks pidurit.
Tagurdamisel FCA-s{steem ei 
tuuta. Neil juhtudel peate hoidma 
ohutut pikivahet ja vajadusel vaju-
tage stidukiiruse vchendamiseks 
piduripedaalile.
Regulaarne pidurdusfunktsioon 
tuutab normaalselt isegi siis, kui 
on tekkinud probleem FCA piduri-
s{steemi vti muude funktsiooni-
dega. Sellisel juhul piduris{steem 
kokkuptrkeohu korral ei tuuta.
FCA ei pruugi stltuvalt stidutingi-
mustest, liiklusest, ilmast, teetin-
gimustest jne aktiveeruda.
FCA ei pruugi ktikide stidukit{{-
pide puhul aktiveeruda.

S{steemi tuud piiravad tegurid

FCA abistab juhti teatavates ohtli-
kes olukordades ega vtta vastutust 
ktigi stidutingimuste eest.

FCA jclgib stiduolukorda kaamera 
anduri kaudu. Seega ei pruugi FCA 
tavapcraselt tuutada, kui olukord on 
vcljaspool anduri ulatust. Juht peaks 
olema jcrgmises olukorras vcga 
tchelepanelik. FCA toimimine vtib 
olla piiratud.
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Piirangud
Anduril vti kaameral on mingi 
takistus.
Sajab tugevalt vihma vti lund.
Elektromagnet lainete hcired.
Eesstitev kitsas stiduk. (nt moo-
torratas vti jalgratas)
Juhi vaatevcli on ebaselge tagant 
valgustuse, peegelduse vti pime-
duse ttttu.
Kaamera ei suuda htivata kogu 
eesstitvat stidukit.
Ees stidab spetsiaalne stiduk 
nagu raske koormaga veok vti 
treiler.
Vcline valgus muutub tugevalt (nt 
tunnelisse stites vti sealt vclju-
des).
Auto stidab ebastabiilselt.
Kaamera anduri tuvastusvtime 
on piiratud.
Juhi vaatevcli ei ole hcsti valgus-
tatud (liiga pime vti liiga peegel-
duv vti liiga palku 
taustavalgustust)
Eesstitev auto liigub korrapcra-
tult
Auto stidab metalli sisaldavate 
esemete lcheduses, nt ehitus-
konstruktsioonid, raudtee jne.
Tagantvalgustus peegeldub auto 
suunas (kaasarvatud eesstitva 
auto esituled).
Esiklaasilt ei ole udu vti jcc tcieli-
kult eemaldatud.
Ilm on udune.

Eesstitev auto ei l{lita tagatulesid 
sisse, tagatuled puuduvad vti on 
as{mmeetrilised vti vale nurga all.
Auto stidab sillutamata vti eba-
{htlasel teel vti sillutis muutub 
ootamatult.
Auto stidab maa all vti hoone 
sees.
Auto stidab {le lamava politsei-
niku
Auto rappub tugevalt
Auto stidab ringristmikul teise 
auto jcrel
Kaameraobjektiiv on takistatud 
esiklaasi toonimise, kiletamise, 
vee-eemalduskatte, klaasi kah-
justuse, muu eseme (kleebis, 
putukas) ttttu
Kaamera vti kaameraobjektiiv on 
kahjustatud.
Esituled ei ptle pimedas vti tun-
nelis stitmisel vti valgus on liiga 
vchene.
Tcnavavalgustus vti vastutuleva 
auto tuled vti pcike peegeldub 
teepinnal olevalt veelt.
Tagavalgustuse projitseeritakse 
auto liikumise suunas (kaasarva-
tud auto esituled)
Liiklusmcrgid, vari teel, tunneli 
sissepccs, teemaksupunkt, osa-
line sillutis
Esiklaasi pinnal on kondensaat vti 
esiklaas on k{lmunud
Auto stidab udus.
Takistused on vcljaspool kaamera 
tuvastusvahemikku.
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Kaamera ei suuda jalakcijaid alati 
tuvastada, nciteks kui jalakcija on 
ettepoole kaldu vti ei liigu tciesti 
sirgelt.
Jalakcija liigub vcga kiiresti vti 
ilmub kaamera tuvastusalasse 
vcga ootamatult.
Jalakcija kannab taustaga sarna
seid riideid ja kaameral on raskusi 
tema tuvastamisega.
Vclisvalgus on vcga ere (nt eredas 
pcikesevalgused stites) vti liiga 
pime (uusel maapiirkondades sti
tes).
Jalakcijaid on raske tuvastada ja 
eristada nciteks suure jalakcijate 
grupi puhul
Teel on inimkehale sarnane ese.
Vcikest kasvu jalakcija.
Liikumispuudega jalakcija.
Jalakcija ilmub auto ette ootama
tult

Kurvide lcbimisel

FCA tuuvtime vtib kurvilisel teel olla 
piiratud.
Kurvilistel teedel ei tuvastata samas 
reas olevat stidukit ja FCA jtudlus 
vtib vcheneda. See vtib pthjustada 
ebavajaliku alarmi ja pidurdamise vti 
ei pruugi vajaduse korral anda hciret 
ega pidurdada.
Samuti ei pruugi teatavates tingi
mustes kaamera tuvastuss{steem 
eesolevat autot tuvastada.
Neil juhtudel peate hoidma ohutut 
pikivahet ja vajadusel vajutage sti
dukiiruse vchendamiseks piduripe
daalile.
FCA vtib kurvilisel teel tuvastada 
ktrvalreas oleva auto.

OCD059189
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Sellisel juhul vtib funktsioon ebava
jalikult juhti teavitada ja piduri 
rakendada.
Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid! Vajaduse korral vajutage ohutu 
vahemaa hoidmiseks ja stidukiiruse 
vchendamiseks piduripedaali.
Samuti vajutage mittevajaliku pidur
damise crahoidmiseks gaasipedaa
lile.
Kontrollige, et teetingimused lubak
sid FCA-d turvaliselt kasutada.

Stit kallakul

FCA jtudlus vcheneb kallakul {les- 
vti allapoole stitmisel ja see vtib 
samal rajal ees stitvat stidukit 
mitte tuvastada. See vtib anda pth
juseta hoiatusteate vti hoiatussig
naali vti {ldse mitte hoiatusteadet 
ega hoiatussignaali anda.
Kui FCA tuvastab kallakul stites 
jcrsku eesstitva stiduki, vtib toi
muda jcrsk aeglustumine.
Kallakul stites vaadake alati ette ja 
vajutage vajadusel piduripedaalile.

OCD059190
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Stiduraja vahetamine

Kui muu stiduk keerab teie stidura
jale teie auto ette, ei pruugi FCA-
s{steem seda stidukit otsekohe 
tuvastada, eriti juhul, kui see sise
neb teie stidurajale vcga ckki. Selli
sel juhul peate ise ohutut pikivahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 
vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

Kui liiklusolud ntuavad tihedat pea
tumist ja teie ees peatunud stiduk 
lahkub teie stidurajalt, ei pruugi 
s{steem jcrgmist stidukit, mis n{{d 
teie ees on, kohe tuvastada. Sellisel 
juhul peate ise ohutut pikivahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 

vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

Auto tuvastamine

Kui teie ees liikuvale stidukile on 
laaditud koorem, mis ulatub stidu
kist tahapoole, vti kui teie ees sti
dab ktrgema kliirensiga stiduk, 
peate olema eriti tchelepanelik. 
FCA-s{steem ei pruugi stidukist 
vcljaulatuvat koormat tuvastada. 
Sellistel juhtudel peate ise vcljaula
tuva koormaga ohutut vahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 
vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

HOIATUS
Crge kasutage esikokkuptrke 
ennetuss{steemi, kui pukseerite 
stidukit. FCA-s{steemi tuulera
kendumine pukseerimise ajal vtib 
nii teie kui ka pukseeritava auto 
stiduohutusele vcga halvasti 
mtjuda.
Kui ees liikuvale stidukile on laadi
tud tahapoole vcljaulatuv koorem 
vti sellel on teie autost tunduvalt 
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ktrgem kliirens, olge stitmisel 
eriti ettevaatlik.
Esikokkuptrke ennetuss{steem 
vtib rakenduda, kui tuvastatakse 
stiduki vti jalakcija sarnase kujuga 
objekt.
FCA on mteldud tuvastama kaa-
mera tuvastuse abil ees olevat 
stidukit vti jalakcijat. See ei ole 
ette nchtud jalgrataste, mootor-
rataste vti vciksemate ratastel 
liikuvate esemete, nt kohvrite, 
ostukcrude vti lapsevankrite 
tuvastamiseks.
Crge p{{dke kunagi FCA toimimist 
testida. Selle tagajcrjeks vtivad 
olla rasked vti surmavad kehavi-
gastused.
Kaamera vahetamisel vti paran-
damisel soovitame lasta stiduki 
Kia volitatud esindajal {le vaa-
data.

MCRKUS
Osadel juhtudel vtib FCA-s{steem 
elektromagnetiliste hcirete ttttu 
vclja l{lituda.

Esikokkuptrke ennetuss{steem 
(FCA) (anduri fusioon) (mtnel 
mudelil)

Esikokkuptrke ennetuss{steem on 
mteldud eesoleva auto tuvastami-
seks ja jalakcijate vti ratturite 
tuvastamiseks stiduteel esikaamera 
ning radarisignaalide abil, et hoia-
tada juhti paratamatust kokkuptr-
kest ja vajadusel rakendada 
hcdapidurdus.

HOIATUS
Esikokkuptrke ennetuss{steemi 
kasutamisel vttke arvesse jcrgne-
vaid ettevaatusmeetmeid:

See s{steem on vaid {ks abis{s-
teem, mis ei asenda mingil moel 
tchelepanelikku ja ettevaatlikku 
autojuhti. Andurite tuvastusraa-
dius on piiratud ja need ei tuvasta 
alati ktiki objekte. Jclgige ise alati 
tchelepanelikult liiklusolusid. Crge 
stitke liiga kiiresti, arvestamata 
tegelikke teeolusid.
CRGE stitke liiga kiiresti.
Ootamatute ja ohtlike olukordade 
vcltimiseks stitke alati ettevaatli-
kult. FCA ei pruugi stidukit alati 
tcielikult peatada ja on mteldud 
vaid tekkiva kokkuptrke leeven-
damiseks.
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Funktsiooni seaded ja aktiveerimine

Funktsiooni seadistamine

Juht saab FCA kcivitada keerates 
s{{tel{liti asendisse "ON" ja valides 
LCD-ekraanilt vti infomeelelahutuse 
s{steemist (kui kuulub varustusse):

"User Settings (Kasutajaseaded) → 
Driver Assistance (Juhiabi) → 
Forward Safety (Esiturvalisus)"

Kui valite funktsiooni Active 
assist  (Aktiivne abi), aktiveerub 
FCA. FCA edastab hoiatusstnu-
meid ja -signaale vastavalt kokku-
ptrkeohu tasemetele. Samuti 
juhib see kokkuptrke riskitase-
mete jcrgi pidurite kasutamist.
Kui valite variandi "Warning only" 
(Ainult hoiatus), aktiveerub FCA ja 
edastab kokkuptrke riskitaseme 
jcrgi ainult hoiatussignaale. Pidu-
reid peate ise kontrollima, sest 
seda FCA teie eest ei tee.
Kui teete valiku Off  (Vcljas), l{li-
tub FCA vclja.

FCA vcljal{litamisel s{ttib 
LCD-ekraanil hoiatustuli. 
Juht saab jclgida LCD-

ekraanil FCA olekut SEES/VCLJAS. 
Hoiatustuli s{ttib ka siis, kui ESC 
(elektrooniline stabiilsuskontroll) 
vclja l{litatakse. Kui FCA on aktivee-
ritud ja hoiatustuli jccb ptlema, 
laske funktsioon professionaalsel 
tuukojal {le vaadata. Kia soovitab 

puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Juht saab LCD-ekraanilt valida 
esmase hoiatuse aktiveerimisaja.

Avage "User settings" (Kasutajasea-
ded) → "Driver assistance" (Juhi abi) 
→ "Warning timing" (Hoiatuse aeg) 
→ "Normal/Later" (Tavaline/Hiljem).

Kokkuptrke hoiatuse valikud sisal-
davad jcrgnevat:

Normal (normaalne):
Kui see tingimus on valitud, akti-
veerub esmane esikokkuptrke 
hoiatus tavapcraselt. See seadis-
tus laseb teil eesoleva stidukiga 
saavutada nominaalkauguse 
enne, kui ktlab esmane hoiatus.
Later (Hiljem).
Kui see tingimus on valitud, akti-
veerub esmane esikokkuptrke 
hoiatus tavapcrasest hiljem. See 
seadistus vchendab pikivahet 
eesoleva stidukiga enne, kui 
antakse esmane hoiatus.
Kui liiklust on vche ja te stidate 
aeglaselt, valige Later  (Hiljem).
Kui eesolev auto ootamatult kii-
rendab, vtidakse anda varajane 
hoiatus isegi siis, kui valitud on 
hiline hoiatus.
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S{steemi tuutamise eeltingimused

FCA on kcivitumisvalmis, kui LCD-
ekraanil vti infomeelelahutuse s{s-
teemis on suvandi "Forward Safety" 
(Esiturvalisus) alt valitud funktsioon 
"Active Assist" (Aktiivne abi) vti 
"Warning Only" (Ainult hoiatus) ning 
tcidetud on jcrgmised eeltingimu-
sed.

ESC on sissel{litatud.
Auto stidukiirus on suurem kui 10 
km/h. (FCA aktiveerub vaid teatud 
kiirusvahemikus.)
Tuvastatakse eesstitev auto, jala-
kcija vti rattur. (FCA aktiveerub 
vaid teatud kiirusvahemikus.)
Liiklustingimustest ja stiduki sei-
sundist stltuvalt ei pruugi FCA 
korralikult tuutada vti edastab 
ainult hoiatussignaale.
Kui suvandi Forward Safety (Esi-
turvalisus) alt on valitud funkt-
sioon Warning Only (Ainult 
hoiatus), edastab FCA kokku-
ptrke riskitaseme jcrgi ainult 
hoiatussignaale. Pcrast esikaa-
mera alglaadimise ltpetamist 
(mootor sissel{litatud, kaamera 
lchtestatud jne), tuutab FCA s{s-
teem korralikult. See vtib vttta 
ligikaudu 15 sekundit.

HOIATUS
Kui s{{tel{liti l{litatakse asen-
disse ON, aktiveerub automaatselt 
ka FCA. Juht saab FCA vclja l{li-
tada, kui t{histab LCD-ekraanil 
s{steemi seadistuse.
FCA inaktiveerub ESC t{histamisel 
automaatselt. Kui ESC t{hista-
takse, ei saa FCA-d LCD-ekraanilt 
aktiveerida.
FCA hoiatustuli ptleb, aga see ei 
tchenda funktsiooniriket.
Kui olete stiduki ohutus kohas 
peatanud, kcivitage vti katkes-
tage FCA roolil olevate l{lititega.

FCA hoiatusteade ja funktsioonide 
kontrollimine

FCA vcljastab hoiatusi ja alarme 
vastavalt kokkuptrkeohu tasemele 
nagu eesstitva auto jcrsk peatu-
mine, ebapiisav pidurdusmaa, jala-
kcija vti ratturi tuvastamine. Samuti 
juhib see kokkuptrke riskitasemete 
jcrgi pidurite kasutamist.
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Kokkuptrke hoiatus (1. hoiatus)

Hoiatusteade kuvatakse LCD-
ekraanile ja ktlavad hoiatussig-
naalid.
Lisaks vtib kaasneda auto mtne 
s{steemi sekkumine auto aeglus-
tumisele kaasaaitamiseks.
Auto vtib veidi aeglustuda.
See juhib stiduki kiirust, kui kiirus 
on suurem kui 10 km/h kuni 180 
km/h. (Stltuvalt eesoleva stiduki 
seisukorrast ja seda {mbritse-
vast keskkonnast vtib maksi-
maalne stidukiirus vcheneda.)
Jalakcijate ja ratturite puhul on 
stiduki kiirus vchemalt 10 km/h ja 
vchem kui 65 km/h. (Stltuvalt 
jalakcija ja ratturi olukorrast ja 
teda {mbritsevast keskkonnast 
vtib maksimaalne stidukiirus 
vcheneda.)
- Kui valite variandi Warning 

only  (Ainult hoiatus), aktivee-
rub FCA ja edastab kokkuptrke 
riskitaseme jcrgi ainult hoiatus-
signaale. Pidureid peate ise 

kontrollima, sest seda FCA-s{s-
teem pidurit ei kontrolli.

Hcdapidurdus (2. hoiatus)

Hoiatusteade kuvatakse LCD-
ekraanile ja ktlavad hoiatussig-
naalid.
Piduris{steemi juhtimine maksi-
meeritakse vahetult enne kokku-
ptrget, vchendades eesmise 
stidukiga kokkuptrke tugevust.
See juhib stiduki kiirust, kui kiirus 
on suurem kui 10 km/h kuni 80 
km/h. (Stltuvalt eesoleva stiduki 
seisukorrast ja seda {mbritse-
vast keskkonnast vtib maksi-
maalne stidukiirus vcheneda.)
Jalakcijate ja ratturite puhul on 
stiduki kiirus vchemalt 10 km/h ja 
vchem kui 65 km/h. (Stltuvalt 
jalakcija ja ratturi olukorrast ja 
teda {mbritsevast keskkonnast 
vtib maksimaalne stidukiirus 
vcheneda.)
- Kui valite variandi Warning 

only  (Ainult hoiatus), aktivee-
rub FCA ja edastab kokkuptrke 

OCD058069
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riskitaseme jcrgi ainult hoiatus-
signaale. Pidureid peate ise 
kontrollima, sest seda FCA-s{s-
teem pidurit ei kontrolli.

Pidurite tuu kirjeldus
Kiires olukorras rakendab piduri-
s{steem pidurid suurendamaks 
juhi poolt algatatud pidurdamist.
FCA rakendab pidurduse optimee-
rimiseks lisa pidurdusjtu.
Avariipidurdus l{litub automaat-
selt vclja, kui juht vajutab jcrsult 
gaasipedaalile vti manuuverdab 
jcrsult rooli keerates.
Avariipidurdus l{litub automaat-
selt vclja, kui ohtlik olukord lahe-
neb.

ETTEVAATUST
Juht peab stiduki kasutamisel 
olema alati ccrmiselt ettevaatlik, 
olenemata FCA-s{steemi hoiatu-
sest vti alarmist.
Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt 
turvavuu hoiatusheli) juba kostab, 
ei pruugi esikokkuptrke ennetu-
sabi hoiatusheli ktlada.
Pcrast seda, kui pidurite kontroll-
funktsioon on rakendatud, peab 
juht otsekohe vajutama piduripe-
daali ja kontrollima {mbrust. 
Pidurite rakendamine funktsiooni 
poolt kestab umbes 2 sekundit.

HOIATUS
Automaatne pidurdamine ei suuda 
autot tcielikult peatada ega ktiki 
kokkuptrkeid cra hoida. Ohutu stidu 
ja tigete juhtimisvttete eest vastu-
tab alati {ksnes autojuht.

HOIATUS
FCA tuutab vastavalt riskitasemele, 
nagu pikivahe stiduki vti jalakcijaga, 
eesoleva stiduk kiirus ja teie auto 
kiirus. Teatud tingimused, nagu ccr-
muslikud ilmastikutingimused ja 
teeolud vtivad FCA-s{steemi toimi-
mist mtjutada.
Crge proovige kunagi ise funkt-
siooni tuule rakendada, kasutades 
meelega ohtlikke stiduvttteid.
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Pikivahe andur (esikaamera + ees
mine radar)

FCA korrektseks toimimiseks jclgige, 
et anduri kate ja andur oleks alati 
puhas ja seal ei oleks pori, lund ega 
mustust.

Mustus, lumi ja muud ained objektii
vil vtivad anduri tundlikkust halven
dada.

Ekraaniteade ja hoiatustuli

Kui anduri kate on mccrdunud vti 
lumine, vtib FCA ajutiselt seiskuda. 
Sellisel juhul kuvatakse juhile hoia
tusteade.

See ei ole FCA rike. Selleks et FCA-d 
uuesti kasutada, eemaldage vttrke
had.

FCA ei pruugi korrektselt tuutada 
piirkondades (nt avatud maastik), 
kus peale mootori kcivitamist 
midagi ei tuvastata.

OCDW059009
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HOIATUS
FCA ei pruugi stltuvalt stidutingi-
mustest,liiklusoludest, ilmast ja tee-
tingimustest ilma hoiatuseta 
sissel{lituda.

MCRKUS
Crge paigaldage anduri piirkonda 
lisatarvikuid, nagu nciteks numb-
rimcrgi vorm vti kleebis. Samuti 
crge asendage kaitserauda oma-
voliliselt. Need vtivad ohtlikult 
tundlikkust mtjutada.
Hoidke andur/kaitseraud alati 
puhtana.
Stiduki pesemiseks kasutage 
ainult pehmet riiet. Crge suunake 
ktrgsurvepesurit kaitserauale 
paigaldatud andurile.
Olge ettevaatlik ja crge rakendage 
eesmise anduri piirkonda liigset 
jtudu. Kui andur liigub vclise jtu 
ttttu tigest asendist vclja, ei 
pruugi funktsioon tavapcraselt 
tuutada ka ilma hoiatustule vti -
stnumita. Sel juhul laske stiduk 
kvalifitseeritud asjatundjal {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.
Kasutage ainult Kia anduri origi-
naalkaant. Crge kandke omavolili-
selt anduri kaanele vcrvi.
Crge kaamera lcheduses akent 
toonige ega paigaldage tahavaa-
tepeeglile kleebiseid ega eseleid.

Jclgige, et esivaatekaamera pai-
galduskoht ei saaks mcrjaks.
Crge luuge ega eemaldage jtuga 
mis tahes kaamera/radari osi.
Crge paigaldage armatuurlauale 
peegeldavaid esemeid (valge 
paber, peegel jne).
Funktsioon vtib ootamatult val-
guse peegeldumise ttttu kcivi-
tuda.
Liiga tugev heli vtib funktsiooni 
hoiatusi summutada.
Kaamera anduri ettevaatusabi-
ntude kohta vt "Stidurajal p{si-
mise abis{steem (LKA) (mtnel 
mudelil)" lehek{ljel 6-95.

Funktsiooni ttrge

Kui FCA ei tuuta korralikult, s{ttib 

FCA hoiatustuli ( ) ja mtne 

sekundi jooksul kuvatakse hoia-
tusteadet. Pcrast teate kadumist 

s{ttib peamine hoiatustuli ( ). 

Sel juhul laske stiduk kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia 

OJF058394L
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soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
FCA hoiatusteade kuvatakse Koos 
ESC mcrgutulega.

HOIATUS
FCA on ainult juhile lisamugavust 
pakkuv abifunktsioon. Auto juhti-
mise ja tigete stiduvttete eest 
vastutab alati {ksnes autojuht. 
Crge stltuge ainult FCA-s{stee-
mist. Pigem hoidke turvalist 
pidurdusmaad ja vajadusel vaju-
tage piduripedaali stidukiiruse 
vchendamiseks.
Teatavatel juhtudel ja teatavates 
liiklustingimustes vtib FCA oota-
matult kcivituda. Sel juhul ilmub 
LCD-ekraanile esimene hoiatus ja 
kostab hoiatussignaal.
Samuti ei pruugi teatavates tingi-
mustes eesmise radari andur vti 
kaamera tuvastuss{steem ees-
olevat stidukit, jalakcijat vti jalg-
ratturit tuvastada (kui see on 
olemas). FCA-s{steem ei pruugi 
aktiveeruda ja hoiatusteadet ei 
kuvata.
FCA vtib esitada hoiatusteate ja 
hoiatussignaalid ilma vajaduseta. 
Samuti ei pruugi FCA piiratud 
tundlikkuse ttttu hoiatusteadet ja 
hoiatussignaali {ldse esitada.
FCA rikke korral ei pruugi avariipi-
durdus kokkuptrke ohtu mccrat-
leda isegi siis, kui teised 

pidurduss{steemid normaalselt 
toimivad.
FCA tuutab ainult edaspidi stites 
eesolevate stidukite, jalakcijate 
vti ratturite korral. See ei tuuta 
{hegi looma ega vastutulevate 
stidukite korral.
FCA ei tuvasta ristmikul horison-
taalselt stitvaid autosid vti hori-
sontaalsuunas pargitud autosid.
Kui teie ees olev stiduk jcrsult 
peatub, vtib teie kontroll piduri-
s{steemi {le vcheneda. Seettttu 
hoidke alati oma auto ja ees oleva 
stiduki vahel turvalist pikivahet.
FCA vtib pidurdamise ajal aktivee-
ruda ja stiduk vtib ootamatult 
peatuda. Stiduki koormus vtib 
ohustada reisijaid. Seettttu 
pidage alati silmas stiduki koor-
must.
FCA ei pruugi aktiveeruda, kui juht 
rakendab kokkuptrke crahoidmi-
seks pidurit.
Tagurdamisel FCA-s{steem ei 
tuuta. Neil juhtudel peate hoidma 
ohutut pikivahet ja vajadusel vaju-
tage stidukiiruse vchendamiseks 
piduripedaalile.
Regulaarne pidurdusfunktsioon 
tuutab normaalselt isegi siis, kui 
on tekkinud probleem FCA piduri-
s{steemi vti muude funktsiooni-
dega. Sellisel juhul piduris{steem 
kokkuptrkeohu korral ei tuuta.
FCA ei pruugi stltuvalt stidutingi-
mustest, liiklusest, ilmast, teetin-
gimustest jne aktiveeruda.
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FCA ei pruugi ktikide stidukit{{-
pide puhul aktiveeruda.

S{steemi tuud piiravad tegurid

FCA abistab juhti teatavates ohtli-
kes olukordades ja ei vtta vastutust 
ktigi stidutingimuste eest.

FCA jclgib stiduolukorda radari ja 
kaamera anduri kaudu. Seega ei 
pruugi FCA tavapcraselt tuutada, kui 
olukord on vcljaspool anduri ulatust. 
Juht peaks olema jcrgmises olukor-
ras vcga tchelepanelik. FCA toimi-
mine vtib olla piiratud.

Autode tuvastamine

Jcrgnevalt kirjeldatud olukordades 
vtib s{steemi tuvastusvtime olla 
piiratud.

Esikaamera vti radar on mccrdu-
nud vti mtne takistusega kaetud.
Kaamera lccts on mtne esiklaasil 
asuva vttrkeha (nt kleebise, puu-
lehe, putuka vms) poolt blokeeri-
tud vti esiklaas selle ees on 
pragunenud, toonitud vti katteki-
lega kaetud.
- Halvad ilmatingimused nagu 

tugev vihm vti lumi takistab 
radari vti esikaamera vaateula-
tust.

- Elektromagnetlained tekitavad 
hcireid.

Esineb tugev ebatavaline peegel-
dus radarilt.

Kaamera/radari anduri tuvastus-
vtime on piiratud.
Eesstitev stiduk on tuvastami-
seks liiga vcike (nt mootorratas 
vti jalgratas).
Ees liikuval stidukil on eriti suur 
kere vti jcrelhaagis, mis on kaa-
meraga tuvastamiseks liiga suur 
(nt traktor, haagisega veok vms).
Kaamera vaatevcli ei ole hcsti val-
gustatud (liiga pime vti liiga pee-
gelduv vti liiga palku 
taustavalgustust)
Eesstitval stidukil puuduvad 
tagatuled vti need ei ole sissel{li-
tatud vti asuvad ebatavalises 
kohas.
Vclised valgustingimused muutu-
vad ckitselt, nciteks tunnelisse 
sisenedes
Tcnavavalgustus vti vastutuleva 
auto tuled peegelduvad mcrjalt 
teepinnalt
- Pcike pimestab eesolevat vaa-

tevclja.
Esiklaas on udune, takistades sel-
get vaadet stiduteele.
Eesstitev auto liigub korrapcra-
tult.
Auto stidab sillutamata vti eba-
{htlasel teel vti sillutis ootama-
tult muutub.
Auto stidab metalli sisaldavate 
esemete lcheduses, nt ehitus-
konstruktsioonid, raudtee jne.
Auto stidab hoones nagu parki-
mismaja.
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Kaamera ei tuvasta ees kogu sti
dukit.
Kaamera on kahjustatud.
Vcljas on liiga pime, nt kui autoga 
lcbitakse tunnelit vti esituled ei 
ole sisse l{litatud, kuigi on uu.
Teel on puude jne vari.
Stidate lcbi tasulise tee vcrava.
Esiklaas on udune, takistades sel
get vaadet stiduteele.
Eesstitva auto tagaosa on osali
selt nchtav. (Auto keerab teise 
suunda vti {mber)
Halvad teetingimused tekitavad 
stidu ajal suurt vibratsiooni
Andurite tuvastusvtime muutub 
jcrsult {le lamavate politseinike  
stites.
Eesolev auto liigub stidusuunas 
vertikaalselt.
Eesstitev auto peatus vertikaal
selt.
Eesstitev auto stidab teie auto 
poole vti tagurdab.
Olete ringteel ja eesolev auto sti
dab ringil.

Kurvide lcbimisel

FCA tuuvtime vtib kurvilisel teel olla 
piiratud.
Kurvilistel teedel ei tuvastata samas 
reas olevat stidukit ja FCA jtudlus 
vtib vcheneda. See vtib pthjustada 
ebavajaliku alarmi ja pidurdamise vti 
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ei pruugi vajaduse korral anda hciret 
ega pidurdada.
Samuti ei pruugi teatavates tingi
mustes esiradari andur vti esikaa
mera tuvastuss{steem kurvilisel 
teel stites eesolevat autot tuvas
tada.
Neil juhtudel peate hoidma ohutut 
pikivahet ja vajadusel vajutage sti
dukiiruse vchendamiseks piduripe
daalile.
FCA vtib kurvilisel teel tuvastada 
ktrvalreas oleva auto.

Sellisel juhul vtib funktsioon ebava
jalikult juhti teavitada ja piduri 
rakendada.
Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid! Vajaduse korral vajutage ohutu 
vahemaa hoidmiseks ja stidukiiruse 
vchendamiseks piduripedaali.
Samuti vajutage mittevajaliku pidur
damise crahoidmiseks gaasipedaa
lile.
Kontrollige, et teetingimused lubak
sid FCA-d turvaliselt kasutada.ODEEV069240NR

ODEEV069241NR
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Esikokkuptrke ennetuss{steem (FCA) (anduri
fusioon)

Stit kallakul

FCA jtudlus vcheneb kallakul {les- 
vti allapoole stitmisel ja see vtib 
samal rajal ees stitvat stidukit 
mitte tuvastada. See vtib anda pth
juseta hoiatusteate vti hoiatussig

naali vti {ldse mitte hoiatusteadet 
ega hoiatussignaali anda.
Kui FCA tuvastab kallakul stites 
jcrsku eesstitva stiduki, vtib toi
muda jcrsk aeglustumine.
Kallakul stites vaadake alati ette ja 
vajutage vajadusel piduripedaalile.

Stiduraja vahetamine

Kui muu stiduk keerab teie stidura
jale teie auto ette, ei pruugi FCA-
s{steem seda stidukit otsekohe 
tuvastada, eriti juhul, kui see sise
neb teie stidurajale vcga ckki. Selli
sel juhul peate ise ohutut pikivahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 
vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

ODEEV069243NR

ODEEV069244NR

ODEEV069245NR

OSP2059178

OSP2059016
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fusioon)

Kui liiklusolud ntuavad tihedat pea
tumist ja teie ees peatunud stiduk 
lahkub teie stidurajalt, ei pruugi 
s{steem jcrgmist stidukit, mis n{{d 
teie ees on, kohe tuvastada. Sellisel 
juhul peate ise ohutut pikivahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 
vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

Auto tuvastamine

Kui teie ees liikuvale stidukile on 
laaditud koorem, mis ulatub stidu
kist tahapoole, vti kui teie ees sti
dab ktrgema kliirensiga stiduk, 
peate olema eriti tchelepanelik. 
FCA-s{steem ei pruugi stidukist 
vcljaulatuvat koormat tuvastada. 
Sellistel juhtudel peate ise vcljaula
tuva koormaga ohutut vahet 
hoidma ning vajadusel stidukiiruse 
vchendamiseks ja ohutu pikivahe 
scilitamiseks piduripedaali vajutama.

Situatsioon, kus funktsioon ei 
pruugi jalakcijat vti ratturit tigesti 
tuvastada.

Jcrgnevalt kirjeldatud olukordades 
vtib s{steemi tuvastusvtime olla 
piiratud.

Jalakcijad vti ratturid jccvad esi
kaamera tuvastuss{steemiga 
tuvastamata nciteks siis, kui jala
kcija on ettepoole kaldu vti ei 
ktnni tciesti sirgelt.
Jalakcijad vti ratturid liiguvad 
vcga kiiresti vti ilmuvad kaamera 
tuvastusalasse vcga ootamatult.
Jalakcijad vti ratturid kannavad 
taustaga sarnaseid riideid ja esi
kaamera tuvastuss{steemil on 
raskusi nende tuvastamisega.
Vclisvalgus on vcga ere (nt eredas 
pcikesevalgused stites) vti liiga 
pime (uusel maapiirkondades sti
tes).
Jalakcijaid vti rattureid on raske 
tuvastada ja eristada nciteks 
suure jalakcijate vti ratturite 
grupi puhul.
Teel on inimkehale sarnane ese.
Jalakcijad vti ratturid on vcikesed.
Liikumispuudega jalakcija.
Anduri tuvastusvtime on piiratud.
Radar vti kaamera anduri tuvas
tus on piiripealses olekus.
Kogunenud on suur hulk jalakcijad 
vti rattureid.
Radari andur vti esikaamera on 
vttrkehaga vti pr{giga blokeeri
tud.

OCDW059210RE
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Esikokkuptrke ennetuss{steem (FCA) (anduri
fusioon)

Kaamera lccts on mtne esiklaasil 
asuva vttrkeha (nt kleebise, puu-
lehe, putuka vms) poolt blokeeri-
tud vti esiklaas selle ees on 
pragunenud, toonitud vti katteki-
lega kaetud.
Vcljas on liiga pime, nt kui autoga 
lcbitakse tunnelit vti esituled ei 
ole sisse l{litatud, kuigi on uu.
Halvad ilmatingimused nagu 
tugev vihm vti lumi takistab 
radari anduri vti esikaamera vaa-
teulatust.
Tcnavavalgustus vti vastutuleva 
auto tuled peegelduvad mcrjalt 
teepinnalt
Pcike pimestab eesolevat vaate-
vclja.
Esiklaas on udune, takistades sel-
get vaadet stiduteele.
Auto rappub stidu ajal halbade 
teeolude ttttu vcga tugevalt.
Andurite tuvastusvtime muutub 
jcrsult {le lamavate politseinike  
stites.
Olete ringteel.
Jalakcija vti rattur ilmub auto ette 
ootamatult.
Kui eesolev jalgrattur stidab sti-
dusuunaga risti.
Elektromagnetiliste hcirete puhul.
Kui jalgratturi lchedal on ehitus-
piirkond, ruupad vti muud metal-
list esemed.
Kui jalgratta materjal ei peegeldu 
hcsti radaril.

HOIATUS
Crge kasutage esikokkuptrke 
ennetuss{steemi, kui pukseerite 
stidukit. FCA-s{steemi tuulera-
kendumine pukseerimise ajal vtib 
nii teie kui ka pukseeritava auto 
stiduohutusele vcga halvasti 
mtjuda.
Kui ees liikuvale stidukile on laadi-
tud tahapoole vcljaulatuv koorem 
vti sellel on teie autost tunduvalt 
ktrgem kliirens, olge stitmisel 
eriti ettevaatlik.
FCA on vclja tuutatud auto ees 
oleva stiduki tuvastamiseks ja jcl-
gimiseks ning stiduteel oleva jala-
kcija vti ratturi (kui kuulub 
varustusse) tuvastamiseks, kasu-
tades selleks radarisignaale ja 
kaamerat. See ei ole ette nchtud 
jalgrataste, mootorrataste vti 
vciksemate ratastel liikuvate ese-
mete, nt kohvrite, ostukcrude vti 
lapsevankrite tuvastamiseks.
Crge p{{dke kunagi FCA toimimist 
testida. Selle tagajcrjeks vtivad 
olla rasked vti surmavad kehavi-
gastused.
Esikaitseraua, esiklaasi, esiradari 
vti esikaamera vahetamisel vti 
parandamisel soovitame lasta 
stiduki Kia volitatud esindajal {le 
vaadata.



95

6

6

Stiduki juhtimine Stidurajal p{simise abis{steem (LKA)

MCRKUS
Osadel juhtudel vtib FCA-s{steem 
elektromagnetiliste hcirete ttttu 
vclja l{lituda.

Stidurajal p{simise abis{steem 
(LKA) (mtnel mudelil)

Stidurajal p{simise abis{steem 
(LKA) tuvastab esiklaasil paikneva 
esiklaasikaameraga stidurajatchi
sed ja teeserva ning abistab juhti 
roolimisel, et hoida stidukit stidura
jal.

Kui funktsioon tuvastab stidurajalt 
vti teelt ktrvalekaldumise, hoiata
takse juhti visuaalselt ja heliliselt, 
samal ajal keeratakse rooli stiduki 
stidurajal vti teel hoidmiseks veidi 
tagasi.

HOIATUS
Juht vastutab ise {mbruse jclgi
mise ja auto juhtimise ohutuse 
eest.
Crge funktsiooni poolsel roolimisel 
rooli jcrsult keerake.
LKA aitab juhil vcltida kogemata 
ktrvalekaldumist stidurajalt vti 
teelt, abistades teda roolimisel. 
See funktsioon on mugavusfunkt
sioon ja rooli ei pruugita alati 

OCDW059009
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Stidurajal p{simise abis{steem (LKA)

kontrollida. Juht peab stidu ajal 
roolile tchelepanu puurama.
LKA-s{steemi toimimine vtib 
katkeda vti see ei pruugi tigesti 
tuutada stltuvalt teetingimus
test ja {mbrusest. Olge auto juh
timisel alati ettevaatlik!
Crge takistage kaamerat akna 
toonimise vti erinevate katete ja 
tarvikute paigaldamisega.
Kaamera eemaldamisel ja tagasi 
paigaldamisel soovitame lasta 
s{steemi Kia esindajal kontrollida 
ja kalibreerida.
Esiklaasi, kaamera ja nendega 
seotud osade vahetamisel soovi
tame lasta s{steemi Kia esindajal 
kontrollida ja kalibreerida.
Funktsioon tuvastab stiduraja 
eraldusjooned ja teeserva ning 
kontrollib rooli kaamera abil, mis
ttttu, kui stiduraja eraldusjooni 
on raske tuvastada, ei pruugi s{s
teem korrektselt tuutada. Olge 
funktsiooni kasutamisel alati 
ettevaatlik.
Kui stiduraja eraldusjooni ja tee
serva on raske tuvastada, vt "JUHI 
TCHELEPANU" lehek{ljel 6-100.
Crge LKA-ga seotud osasid 
eemaldage ega kahjustage.
Crge paigaldage armatuurlauale 
valgust peegeldavaid esemeid, 
nagu peeglid, valge paber jne. Pci
kesevalguse peegeldamine vtib 
LKA ttrke tekitada.

Audios{steemi liiga suur helituge
vus vtib LKA hoitused summu
tada.
Kui samal jala antakse mingi teine 
helisignaal, nt turvavuu meelde
tuletus, ei pruugi LKA signaal 
ktlada.
Kui stiduki kiirus on suur, ei piisa 
roolivtimust, et stidukit stidura
jas hoida. Sellisel juhul vtib stiduk 
stidurajast vcljuda. Jclgige LKA 
kasutamisel kiiruspiirangut.
Rooli k{lge esemete paigaldamisel 
ei pruugi s{steem olla vtimeline 
roolimisel abistama.
Rooli k{lge esemete paigaldamisel 
ei pruugi kced lahti alarm korrekt
selt tuutada.

Stidurajal p{simise abis{steemi 
(LKA) funktsiooni kasutamine

LKA aktiveerimine/deaktiveerimine:
Kui s{{tel{liti on asendis ON 
(Sees), l{litub LKA automaatselt 
sisse. Ncidikuploki mcrgutuli 
( ) s{ttib esmalt valgena. 

OCDW059022
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Kui vajutate juhtpaneeli vasak-
poolses alaosas asuvat reaohu-
tuse-nuppu, l{litatakse see vclja 
ja ncidikuploki mcrgutuli kustub.

Mcrgutule vcrv muutub olenevalt 
LKA seisundist.

Valge Andur ei tuvasta stiduraja 
eraldusjoont vti stiduki kiirus on 
alla 60 km/h.
Roheline Andur tuvastab stiduraja 
eraldusjoone vti teeserva ja 
funktsioon on vtimeline roolimist 
kontrollima.

LKA funktsiooni aktiveerimine
LKA kuvamiseks LCD-ekraanil nci-
dikuplokil, avage re iimi Driving 
Assist (Juhiabis{steem) vahekaart 
( ).
Lisateavet vt "Kasutaja seadis-
tuste re iim (mtnel mudelil)" 
lehek{ljel 4-74.
Kui pcrast LKA-s{steemi aktivee-
rimist tuvastatakse mtlemad sti-
duraja eraldusjooned vti teeserv, 
stiduki kiirus on {le 60 km/h ja 
ktik aktiveerimistingimused on 
tcidetud, s{ttib roheline rooli indi-
kaatortuli ning rooli kontrollitakse.

HOIATUS
Stidurajal p{simise abis{steem LKA 
aitab juhil ennetada stidurajast vti 
teeservast vcljumist. Siiski ei tohiks 
juht ainult funktsioonile lootma 
jccda, vaid peab stitmise ajal alati 
teetingimusi kontrollima.

Reajoont ei tuvastatud

Reajoont tuvastati

Kui stiduki kiirus on {le 60 km/h ja 
funktsioon tuvastab stiduraja eral-
dusjooned, muutub vcrv hallist val-
geks.

Kui LKA saab roolimisel abistada, 
s{ttib roheline rooli mcrgutuli.

OCD058079
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Hoiatus

Vasak joon

Parem joon

Kui stiduk vcljub stidurajast vti tee-
servalt, vilgub stiduraja eraldusjoon 
vti teeserv LCD-ekraanil ja kostab 
hoiatusheli.

* Haptiline kirjeldus

Auto stidurajast lahkumisel hakkab 
stiduraja eraldusjoon, mille {leta-
site, LCD-ekraanil vilkuma ja rool 
vibreerib hoiatuseks.

Kui juht eemaldab kced roolilt 
mtneks sekundiks, kui LKA on akti-
veeritud, annab funktsioon hoiatuse.

HOIATUS
Stltuvalt teeoludest vtib hoiatus 
ilmuda ekraanile suure viivitusega. 
Seepcrast hoidke stidu ajal alati 
oma kcsi roolil.
Kui te hoiate roolist kergelt kinni, 
vtib funktsioon anda kced lahti 
hoiatuse, kuna LKA loeb seda kced 
lahti stiduks.

Stidurajal hoidmise abis{steem
Hoiatamaks juhti, et stiduk vcljab 
ettepoole projitseeritud stidura-
jalt, vilgub ncidikuplokil roheline 
( ) mcrgutuli ning rooli 
asendit kohandatakse, et hoida 
stiduki stidurajal.
See funktsioon tuutab, kui teie 
stiduki kiirus on umbes 60 200 
km/h.

OCD058081
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HOIATUS
Juht peab ise ohutu stidu eest 
vastutama.
Juht saab rooli keerata hoolimata 
sellest, et funktsioon rooli asendit 
korrigeerib.
Alltoodud olukordades l{litage 
funktsioon vclja:
- kui ilm on vcga halb;
- halvad teetingimused
- Roolimise sagedasel sekkumisel
- Stidukit vti haagist pukseeri-

des.
Kui funktsioon on hakanud rooli 
asendit korrigeerima, vtib rooli 
keeramine tunduda tavapcrasest 
raskem.

MCRKUS
Isegi kui s{steem rooli kontrollib, 
saab juht rooli ise keerata.
Kui funktsioon on hakanud rooli 
asendit korrigeerima, vtib rooli 
keeramine tunduda tavapcrasest 
raskem.

Funktsioon t{histatakse, kui:
Vahetate stidurada, l{litades 
sisse suunatule:
- Kasutate suunatuld.
- kui vahetate rada suunatuld 

ncitamata, vtib s{steem 
hakata rooli asendit korrigee-
rima;

LKA-s{steem vtib minna juhtimi-
sabire iimile, kui auto on stiduraja 
keskosa lchedal pcrast funkt-
siooni sissel{litamist vti kui rada 
vahetati. LKA-s{steem ei saa juh-
timist abistada, kui enne juhtimi-
sabire iimi kcivitamist stidetakse 
p{sivalt liiga lchedal stiduraja 
eraldusjoonele.
Elektrooniline stabiilsuskontroll 
(ESC) ja auto stabiliseerimiss{s-
teem (VSM) on sissel{litatud.
Juhtimisabi ei toimi, kui stidate 
kiiresti jcrsus kurvis.
Juhtimisabi ei toimi, kui stiduki 
kiirus on alla 60 km/h ja {le 200 
km/h.
Juhtimisabi ei toimi, kui vahetate 
kiiresti stiduradu vti stidate kii-
resti tee serval.
Juhtimisabi ei toimi, kui pidurdate 
ckiliselt.
Roolimist ei toimu, kui stidurida 
on vcga lai vti kitsas.
Roolimist ei toimu ainult stidurea 
{hel pool reajoone tuvastamisel.
Juhtimisabi ei toimi, kui rajajooni 
on rohkem kui kaks (nt teetuudel).
kurvi raadius on liiga vcike;
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Kui te keerate jcrsult rooli, siis 
l{litub LKA ajutiselt vclja.
Juhtimisabi ei toimi jcrsul kallakul 
vti kurvis stitmisel.

JUHI TCHELEPANU

Juht peab olema tchelepanelik, kuna 
alltoodud olukordades vtib olla raja-
joone tuvastamine halb vti piiratud.

Kui stiduraja ja tee tingimused on 
kehvad

Kui stidurada vti teeserv on kae-
tud tolmu vti liivaga, on stiduraja 
eraldusjoont vti teeserva raske 
eristada.
Stiduraja eraldusjoont on vcrvi 
ttttu raske eristada.
Teel on stiduraja eraldusjoonele 
sarnased mcrgistused.
Stiduraja eraldusjoon on erista-
matu vti kahjustatud.
[letatavate stiduradade vti eral-
dusjoonte arv suureneb vti vche-
neb (lcbi teemaksupunkti 
stitmisel, sildade {hinemisel vti 
jagunemisel).
Stiduraja eraldusjooni on rohkem 
kui kaks (nt teetuudel).
Stiduraja eraldusjoon on vcga 
paks vti peenike.
Stiduraja eraldusjoont ei ole lume, 
vihma, mccrdumise, lompide vti 
muude tegurite ttttu ncha.
Stiduraja eraldusjoonel vti tee-
serval on vari eraldusriba, tee-
piirde, m{rabarjccri jm ttttu.

Stidurea eraldusjooned on keeru-
lised vti struktuursed, nt teetuu-
del.
Teel on {lektiguraja mcrgistused 
vti s{mbolid.
Stiduraja eraldusjoon kaob jcrsult, 
nt ristmikul.
Stiduraja eraldusjoont vti tee-
serva tunnelis katab muda vti tli 
jne.
Stidurada on vcga kitsas.

Kui s{steemi tuu on vclistingimuste 
ttttu hciritud

Valgus muutub ckitselt tunne-
lisse vti silla alla stitmisel vti vcl-
jumisel.
Esituled ei ole tunnelis, uusel vti 
halvas valgustuses sissel{litatud.
Teel on struktuurne piire.
Tcnavavalgustus, pcike, vastutu-
levate autode tuled jne peegeldu-
vad teel olevalt veelt.
Ere valgus stidusuunale vastupi-
disest suunast.
Tee pind on eba{htlane.
Vahekaugus eesstitvast stidukist 
on vcga l{hike vti eesstitev sti-
duk varjab stiduraja eraldusjoont 
vti teeserva.
Jcrsul kallakul vti kurvis stitmisel.
Auto vibreerib tugevalt.
Tahavaatepeegli {mbrus on 
otsese pcikese jne ttttu vcga 
kuum.
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Ettenchtavus on halb
Kaamera objektiiv vti esiklaas on 
millegagi kaetud.
Andurile pritsib lakkamatult vett 
(nt tugevas vihmas, udus vti 
lumesajus).
Esiklaas on seestpoolt udune.
Panete midagi takistavad anduri 
ette.

HOIATUS
Stidurajal p{simise abis{steem on 
funktsioon, mis aitab juhil vcltida 
stidurajalt vcljastitmist. Siiski ei 
tohiks juht ainult funktsioonile 
lootma jccda, vaid tegema vajaliku 
ohutu stitmisviisi tagamiseks.

LKA s{steemi rike

Funktsiooni probleemi korral 
kuvatakse teade. Kui probleem 
p{sib, s{ttib LKA hcire mcrgutuli.

LKA rikke mcrgutuli

LKA-s{steemi rikke mcrgutuli (kol-
lane) s{ttib hoiatusheliga, kui LKA-
s{steem ei tuuta korrapcraselt. Sel 
juhul laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Kui s{steemi tuus on tekkinud {ks 
jcrgmistest probleemidest:

L{litage funktsioon peale mootori 
taaskcivitamist uuesti sisse.
Kontrollige, kas s{{de on sisse 
l{litatud (asendisse ON).
Kontrollige, ega funktsiooni tuu 
pole hciritud ilmaolude ttttu (nt 
udu, tihe vihm jne).
Kontrollige, kas andur on puhas.

Kui probleem ei lahene, laske s{s-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole

LKA funktsiooni muutmine

Juht vtib LKA s{steemilt LDW s{s-
teemile {mber l{litada ekraani 
kasutajaseadetes.

OJF058419L
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Pimenurga kokkuptrkehoiatus (BCW)

Stidurajal hoidmise abis{steem

LKA-re iim juhendab juhti hoidma 
stidukit stiduraja piirides. Kui stiduk 
stidab hcsti stiduradade piirides, 
kontrollib see harva rooli. K{ll aga 
kontrollib see rooli, kui stiduk hak
kab stidurajast vcljuma.

Stidurajalt vcljumise hoiatus

LDW hoiatab juhti visuaalse ja heli
lise hoiatusega, kui funktsioon 
tuvastab, et stiduk vcljub stidura
jast. Selles re iimis ei kontrollita 
rooli. Kui stiduki esiratas puudutab 
stiduraja siseserva, saadab LKA sti
durajast vcljumise hoiatuse.

OFF (vcljas)

Stidurea hoidmine/stidurajalt ktr
valekaldumise hoiatus vcljas.

Pimenurga kokkuptrkehoiatus 
(BCW) (mtnel mudelil)

Pimeda nurga hoiatuss{steem 
kasutab radarandurit juhi hoiatami
seks stidu ajal.

See jclgib auto tagumist k{lge ja 
informeerib juhti.

1. Pimeda nurga ala
Hoiatusvahemik stltub auto kii
rusest. Kuid kui stiduki kiirus on 
kiirem teistest lchedalasuva
test stidukitest, hoiatus ei 
tuuta.

2. Suure kiirusega stitmine
Kui teie autole lcheneb suurel 
kiirusel teine auto, hakkab hoia
tus tuule. Hoiatuse ilmumise 
vahemaa vtib erineda stltuvalt 
teiste stidukite suhteliselt kii
rusest.

OCDP050213L
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HOIATUS
Kontrollige alati stitmise ajal 
teeolusid, et avastada ootamatuid 
olukordi, isegi kui pimeda nurga 
hoiatus toimib.
Pimeda nurga hoiatus on 
lisafunktsioon teie abistamiseks. 
Crge kunagi tuginege tcielikult 
funktsioonidele. Puurake stitmisel 
alati tchelepanu ohutusele.
Pimeda nurga hoiatus ei asenda 
asjakohast ja ohutut stitmist. 
Stitke alati ettevaatlikult ja olge 
tchelepanelik, kui vahetate stidu
rada vti tagurdate. Pimeda nurga 
hoiatus ei pruugi tuvastada ktiki 
stiduki {mber olevaid objekte.

S{steemi tuu kirjeldus

L{liti mcrgutuli s{ttib, kui vajuta
takse pimeda nurga hoiatuss{s
teemi l{litit, kui auto on sisse 
l{litatud. Funktsioon aktiveerub, 
kui auto kiirus {letab 30 km/h.
L{litile uuesti vajutamisel l{lituvad 
mcrgutuli ja funktsioon vclja.

S{{te vclja- ja sissel{litamisel taas
tub funktsiooni eelnev olek.

Kui funktsiooni ei kasutata, l{litage 
see l{litit vajutades vclja.

Funktsiooni sissel{litamisel ptleb 
vclisel tahavaatepeeglil 3 sekundit 
hoiatustuli.

Juht saab funktsiooni aktiveerida, 
l{litades s{{te sisse ja valides 
"User Settings → Driver Assis
tance → Blind-spot Safety" 
(Kasutajasctted → Juhiabis{stee
mid → Pimeda nurga ohutus)
- Kui valitakse "Warning only" 

(Ainult hoiatus), l{litub BCW 
sisse ja valmistub aktiveerimi
seks. Sellisel juhul kostub hoia
tus, kui stiduk siseneb juhi 
pimenurga alasse.

- Funktsioon deaktiveeritakse ja 
pimenurga hoiatuss{steemi 
nupu mcrgutuli kaob, kui vali
takse suvand Off (Vcljas).

Kui vajutate pimenurga hoiatus
s{steemi nuppu, kui valitud on 
re iim "Warning only" (Ainult 
hoiatus), kustub nupu mcrgutuli ja 
funktsioon inaktiveerub.
Kui vajutate pimenurga hoiatus
s{steemi nuppu, kui s{steem on 
t{histatud, s{ttib nupu mcrgutuli 
ja funktsioon aktiveerub. Sel juhul 
naaseb funktsioon olekusse, mis 
oli enne mootori vcljal{litamist.

OCDW059023
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Hoiatuse t{{p

S{steem aktiveerub, kui:
1. S{steem on sisse l{litatud.
2. Auto kiirus on {le 30 km/h
3. Auto tagumisel k{ljel tuvasta

takse teine auto.

esimene tasand

Kui auto on ohtlikus alas, s{ttib 
tahavaatepeeglil hoiatustuli.

Kui tuvastatud auto ei ole tuvastus
alas, mcrgutuli kustub.

teine tasand

S{steemi teine hoiatustase l{litub 
sisse, kui:
1. Esimese taseme hoiatus on sees
2. Suunatuli on sissel{litatud

Kui teine hoiatustase on sissel{litu
nud, hakkab tahavaatepeeglil hoia
tustuli ptlema ja ktlab hoiatusheli.

L{kates suunatule hoova algasen
disse, l{litub teine hoiatustase vclja.

ETTEVAATUST
Hoiatusfunktsioon aitab juhi tchele
panu cratada. L{litage see funkt
sioon vclja ainult vajaduse korral.

HOIATUS
Tahavaatepeegli hoiatustuli s{t
tib iga kord, kui s{steem tuvastab 
auto tagumises k{ljeosas teise 
stiduki. Tnnetuste crahoidmiseks 
crge jclgige ainult hoiatustuld, 
vaid jclgige ka auto {mbrust.
Stitke ettevaatlikult, olgugi et 
stiduk on varustatud pimenurga 
hoiatuss{steemiga. Crge toetuge 
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ainult funktsioonile, vaid kontrol
lige {mbrust enne stiduraja vahe
tamist vti tagurdamist.
Funktsioon ei pruugi juhti teatud 
tingimustes hoiatada, seega 
kontrollige alati stitmise ajal 
{mbrust.

ETTEVAATUST
Juht peab olema alati auto juhti
misel eriti ettevaatlik stltumata 
sellest, kas mcrgutuli k{ljepeeglil 
ptle vti ei.
Kui auto helis{steemi helitugevus 
on reguleeritud vcga valjuks, ei 
pruugi te pimenurga hoiatussig
naale kuulda.
Pimenurga hoiatusfunktsiooni 
hoiatus ei pruugi ktlada, kui kos
tub teise funktsiooni hoiatussig
naal.

S{steemi andurid

Andurid asuvad tagumises kait
serauas.

Hoidke tagumine kaitseraud funkt
siooni ntuetekohaseks toimimiseks 
alati puhas.

ETTEVAATUST
Funktsioon ei pruugi korrektselt 
toimida, kui kaitseraud on kahjus
tatud vti vahetatud vti sellel on 
tehtud parandustuid.
Tuvastusraadius varieerub stltu
valt stidutee laiusest. Kui tee on 
kitsas, vtib funktsioon tuvastada 
stidukeid ka ktrvalrajast jcrgmisel 
stidurajal.
Tugevate elektromagnetlainete 
ttttu vtib funktsioon vclja l{li
tuda.
Hoidke andurid alati puhtana.
CRGE KUNAGI vttke anduri osi ise 
lahti ega avaldage neile mis tahes 
survet.
Olge ettevaatlik, et te ei avaldaks 
radarandurile vti selle kattele liig
set survet ega vajutaks seda 
jtuga. Kui andur nihutatakse 
jtuga paigast cra, ei pruugi funkt
sioon enam normaalselt tuud jct
kata. Sel juhul ei pruugi ekraanile 
ilmuda ka s{steemi hoiatusi. Viige 
stiduk professionaalsesse tuu
kotta ja laske s{steemi kontrol
lida. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.
Crge asetage vttresemeid nagu 
kaitserauakleebiseid vti kait
seraua kaitse radari anduri lche
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dusse ega vcrvige anduri 
piirkonda. Sedasi toimimine vtib 
mtjuda vcga halvasti anduri toi-
mivusele.

Hoiatusteade

Hoiatus kuvatakse, et teavitada 
juhti tagumisel kaitseraual olevast 
segavast esemest vti et kaitseraua 
lchedus on kuum. Tuli l{litil ja s{s-
teemis l{litatakse automaatselt 
vclja.

Eemaldage segav ese tagumiselt 
kaitseraualt.

Stitke peale segava eseme eemal-
damist umbes 10 minutit ja funkt-
sioon hakkab normaalselt toimima.

Kui funktsioon ei tuuta normaalselt 
isegi pcrast segava eseme, treileri, 
kanduri vti muu varustuse eemal-
damist, viige stiduk professionaal-
sesse tuukotta ja laske seda 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

Segava eseme teade vtidakse anda 
ka segava eseme puudumisel, nt 
stites htreda asustusega vti avatud 
piirkonnas nagu ktrb, kus puudub 
toimimiseks piisavalt andmeid.

See teade vtib aktiveeruda ka tuge-
vas vihmas vti veepritsmete korral.

Sel juhul ei vaja auto hooldust.

Pakiruumi ja muude vahendite kasu-
tamisel l{litage ktik s{steemi 
funktsioonid [VCLJA].

T{{p A

T{{p B

Kui funktsioon ei toimi korrektselt, 
kuvatakse hoiatusteade ja l{liti 

OJF058433L

OJF058434L

OJF058435L



107

6

6

Stiduki juhtimine Pimenurga kokkuptrkehoiatus (BCW)

mcrgutuli l{litub vclja. Funktsioon 
l{litub automaatselt vclja.

Sel juhul laske funktsioon kvalifit-
seeritud tuukojas {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

S{steemi tuud piiravad tegurid

Juht peab olema jcrgnevates olukor-
dades tchelepanelik, kuna s{steem 
ei pruugi korrektselt toimida.

Auto taha on paigaldatud jcrel-
haagis, rattahoidja vms.
Ilm on stidu ajal vcga halb, nt 
sajab tugevalt vihma vti lund.
Andur on kaetud vihmavee, lume, 
pori vms-ga.
Tagumine kaitseraud, kuhu andu-
rid on paigaldatud, on kaetud vti 
blokeeritud mtne kaitserauale 
kinnitatud esemega, nt kleebi-
sega, kaitsetoruga, jalgrattahoid-
jaga vms.
Tagumine kaitseraud on kahjusta-
tud vti andurid on paigast cra 
nihkunud.
Auto ktrgus on tavapcrasest 
madalam vti ktrgem, kuna paki-
ruumi on laaditud raske pagas, 
rthk rehvides ei ole tige vms.
Temperatuur tagumise kaitseraua 
juures on ktrge.
Andurid on teiste stidukite, seinte 
vti parkla tugisammaste poolt 
blokeeritud.
Stidate kurvilisel teel.
Stidate lcbi tasulise tee vcrava.

Sillutis (vti sillutamata tee), mis 
sisaldab ebatavaliselt metallkom-
ponente (nt maa-aluse metroo 
ttttu).
Auto lchedal asub mtni fikseeri-
tud takistus, nt teepiire.
Stidate {les vti alla vcga jcrsust 
kallakust, kus stiduradade ktrgus 
varieerub.
Autoga stidetakse kitsal, paljude 
puude ja pttsastega ccristatud 
vti ktrge rohuga teel.
Stidate maapiirkonnas, kus s{s-
teemi andurid ei tuvasta pikka 
aega jcrjest mitte {htegi stidukit 
ega ehitist.
Stidate mcrjal teel.
Stidate teel, kus on kahekordse 
konstruktsiooniga piire vti sein.
Lcheduses on mtni eriti suur sti-
duk, nt buss vti veoauto.
Teine stiduk stidab vcga lchedal 
teie ktrval.
Teine stiduk muudub teie autost 
vcga suure kiirusega.
Vahetate stidurada.
Teie ktrval olev stiduk alustab lii-
kumist teiega samaaegselt, kuid 
kiirendab teist kiiremini.
Ktrvalrajal olev stiduk liigub {le-
jcrgmisele stidurajale VTI {lejcrg-
misel stidurajal olev stiduk liigub 
teie ktrvalrajale.
Lcheduses on mootorratas vti 
jalgratas.
Lcheduses on madala platvorm-
haagisega veoauto.
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Tuvastuspiirkonnas vcikesed 
takistused, nt ostukcrud, lapse
vankrid vms.
Lchedal olev stiduk on eriti madal 
(nt sportauto).

Kurvide lcbimisel

BCW ei pruugi korralikult tuutada, 
kui stidate kurvilisel teel. Teatud 
juhtudel ei pruugi funktsioon ktrval
rajal olevat stidukit tuvastada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!

BCW ei pruugi korralikult tuutada, 
kui stidate kurvilisel teel. Teatud 
juhtudel ei pruugi funktsioon samal 
rajal olevat stidukit tuvastada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!

Stitmine tee {hinemis-/lahknemis
kohal

BCW ei pruugi korralikult tuutada, 
kui stidate aladel, kus teed {hine
vad/lahknevad. Teatud juhtudel ei 
pruugi s{steem ktrvalrajal olevat 
stidukit tuvastada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!

Stit kallakul

Kallakul stites ei pruugi BCW ntue
tekohaselt toimida. Teatud juhtudel 
ei pruugi funktsioon ktrvalrajal ole
vat stidukit tuvastada.

OCDW059114

OCDW059113

OCDW059112



109

6

6

Stiduki juhtimine Pimenurga kokkuptrkehoiatus (BCW)

Samuti vtib funktsioon teatud juh
tudel tuvastada valesti maapinda 
vti konstruktsioone.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!

Stitmine erinevate ktrgustega 
radadel

BCW s{steem ei pruugi erineva ktr
gusega stiduradade korral korrali
kult tuutada.

Teatud juhtudel ei pruugi funktsioon 
tuvastada teisel rajaktrgusel oleval 
stidukit (kes lcheb lcbi {hineva ltigu 
alt, erinevate tasanditega ristmike 
korral jne).

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!

Piirdega teedel stitmine

[A]: helibarjccr, [B]: teepiire

BCW ei pruugi korralikult tuutada, 
kui stidate aladel, kus tee ktrval on 
ehitisi.

Teatud juhtudel vtib funktsioon ehi
tisi (helibarjccr, teepiirded, topelt-
teepiirded, eraldusriba, teetchis, 
teevalgustus, liiklusmcrk, tunneli 
sein jne) tee ktrval valesti tuvas
tada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult teed ja {mbritsevaid liiklusolu
sid!
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Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 
(mtnel mudelil)

Kui te ei soovi {letada mingit kindlat 
stidukiirust, saate kindlaks mccrata 
ja salvestada vastava piirkiiruse.

Kui stidate seejcrel salvestatud piir
kiirusest kiiremini, hakkab tuule 
hoiatuss{steem (salvestatud piirkii
rus hakkab vilkuma ja kostab heli
signaal), mis tuutab seni, kuni auto 
stidukiirus on langenud taas piirkii
rusest allapoole.

MCRKUS
Kiirusepiiraja toimimisel ei saa kii
rushoidikut sissel{litada.

Kiirusepiirangu mccramine.

1. S{steemi sissel{litamiseks vaju
tage roolirattal kaks korda 
juhiabis{steemi nuppu.

S{ttib kiirusepiiraja mcrgutuli.

2. Liigutage l{liti alla (asendisse 
SET-).

3. Liigutage l{liti {les (asendisse 
RES+) vti alla (asendisse SET-) 
ning laske soovitud kiirusel lahti. 
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Liigutage hooba {les (asendisse 
RES +) vti alla (asendisse SET-) ja 
hoidke seda. Teie salvestatud 
p{sikiirus suureneb 10 km/h 
vtrra.
Liigutage hoob {les (asendisse 
RES +) vti alla (asendisse SET-) ja 
vabastage see kohe. Kiirus suure
neb vti vcheneb 1 km/h vtrra.
Mccratud kiirus kuvatakse ncidi
kuplokis.

Mccratud kiirus kuvatakse.

Ettemccratud kiirusepiirangu {leta
miseks peate vajutama tugevalt 
gaasipedaalile (umbes rohkem kui 
80%), kuni allasurumismehhanism 
teeb kltpsu. Seejcrel hakkab seadis
tatud kiirusepiirang vilkuma ja ktlab 
helisignaal, kuni viite stiduki tagasi 
kiirusepiirangusse.

MCRKUS
Vajutades piduripedaali alla poole 
alla, ei {leta auto mccratud kii
rust, vaid hoiab seda mccratud 
kiirusevahemikus.
Kick down mehhanismi ktlksuv 
heli on gaasipedaali allavajutami
sel normaalne.

Kiirusepiiraja vcljal{litamine:

vajutage juhiabis{steemi nuppu.
L{litage s{{de vclja.

Kui vajutate {ks kord nuppu O, siis 
salvestatud piirkiirus t{histatakse, 
kuid funktsiooni veel vclja ei l{litata. 
Kui soovite kiirusepiirangut uuesti 
seadistada, liigutage l{litit {les 
(asendisse RES +) vti alla (asendisse 
SET-) soovitud kiirusele.
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ETTEVAATUST
---  mcrgutuli hakkab vilkuma, kui 
kiirusepiirajaga on probleem.
Sel juhul laske s{steemi kvalifitsee
ritud tuukojas kontrollida.
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Nutikas kiirusepiirangu hoiatus 
(ISLW) (mtnel mudelil)

ISLW kuvab kiiruse- ja muudastidu
piiranguid ncidikuplokis ning navi
gatsiooniekraanil.

ISLW-s{steem tuvastab vajalikku 
infot liiklusmcrkidelt, kasutades sel
leks autosisest esiklaasi {laservale 
paigaldatud kaamerat.

Piirkiiruste ncitamiseks kasutab 
ISLW-s{steem ka navigatsioonis{s
teemi ja stiduki andmeid.

HOIATUS
Nutika kiirusepiiraja teavi
tusfunktsioon on ainult juhti abis
tav funktsioon ja see ei pruugi 
kiiruse- ja muudastidupiiranguid 
alati korrektselt ncidata.
Suurimast lubatud kiirusest kinni
pidamine on alati juhi enda vastu
tusel.
Crge paigaldage lisaseadmeid ega 
kleebised. Crge toonige esiklaasi, 
eriti tahavaatepeegli lchedalt.
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ISWL tuvastab liiklusmcrgid kaa-
mera abil ja kuvab kiirusepiirangu.
Seepcrast ei pruugi ISLW-s{s-
teem korralikult tuutada, kui liik-
lusmcrke on raske tuvastada.
Lisateavet vt "JUHI TCHELEPANU" 
lehek{ljel 6-116.
Olge eriti ettevaatlik, et kaamera 
andur ei satuks kunagi vette.
Crge kaamerat omavoliliselt 
eemaldage vti jtuga kcsitlege.
Crge asetage armatuurlauale 
peegeldavaid esemeid (nt. valge 
paber, peegel). Mistahes valguse 
peegeldamine vtib pthjustada 
ISLW-i ttrke.
Funktsioon ei ole ktigis riikides 
saadaval.

MCRKUS
Jcrgneval juhul laske s{steemi pro-
fessionaalsel tuukojal kontrollida. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Esiklaas on vahetatud.
Esikaamera vti sellega seotud 
osad parandatud vti vahetatud.

Nutika kiirusepiiraja altiveerimine/
deaktiveerimine

Juht vtib ISLW aktiveerida, avades 
User Settings → Driver Assis-
tance → Intelligent Speed Limit 
Warning  (Kasutajasctted → 
Juhiabis{steemid → Nutikas kiiru-
sepiiraja).
Kui ISLW on aktiveeritud, kuva-
takse ncidikuplokis kiiruse- ja 
muudastidupiirangu s{mbolid, kui 
vastavast liiklusmcrgist muudute.
Kui ISLW-s{steem on sisse l{lita-
tud ka navigatsioonis{steemis, 
ilmub sama teave ka navigatsioo-
nis{steemi ekraanile.
Pcrast s{{teluku l{litamist asen-
disse ON ncitab ISLW-s{steem 
ekraanil viimasena tuvastatud 
piirkiirust.
Vtite mcrgata, et mtnikord nci-
tab s{steem sama tee kohta eri-
nevaid piirkiiruseid. Pthjus on 
selles, et s{steem ncitab piirkiiru-
seid vastavalt hetke stiduoludele. 
Nimelt tuvastab ISLW-s{steem ka 
liiklusmcrkide lisatahvleid (millel 
on nt vihma, noole vm s{mbolid) 
ning vtrdleb saadud teavet siis 
auto siseandmetega (nt kas klaa-
sipuhastid tuutavad vti ncida-
takse suunda vms).
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Kasutamine
Vastavast liiklusmcrgist muuda-
stitmisel kuvab funktsioon kii-
ruse- ja muudastidupiirangute 
infot.
S{{te sissel{litamisel kuvab 
funktsioon talletatud kiirusepii-
rangu info enne s{{te vcljal{lita-
mist.
Mtnikord kuvatakse sama tee 
kohta erinevaid kiirusepiirangud . 
Kuvatav teave stltub olukorrast. 
Sest lisatchisega (nt. vihmane, 
nool...) liiklusmcrgid tuvastatakse 
ja vtrreldakse ka stiduki siseand-
metega (nt klaasipuhasti tuu, 
suunatuli...).
Funktsioon saab jcrgnevates olu-
kordades uuendada kiirusepiiran-
gute infot ilma nchtavate 
liikluspiirangu liiklusmcrkideta.
- Stidusuuna muutmine vasak- 

vti parempoolse tagasikeera-
mise korral.

- Tee vahetamisel. (nt maanteelt 
kohaliku tchtsusega teele)

- Linna vti asulasse sisse- vti 
vcljastitmisel.

MCRKUS
Ncidikuploki ekraanil ncidatav piirkii-
rus vtib erineda navigatsioonis{s-
teemi ekraanil ncidatavast 
piirkiirusest. Sel juhul kontrollige 
navigatsioonis{steemi kiirus{hiku 
seadistust.

Ekraanincidud

Pthincidikuplokis

Pthincidikuplokis kuvatakse ainult 
muudastidu- vti liikluspiirangu 
liiklusmcrk.

ISLW ncidikuploki kuva

ISLW ncidikuplokk ei kuva ainult 
muudumise ja kiirusepiirangu 
mcrki vaid ka konkreetseid teatud 
tingimuste kiirusepiiranguid.
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Usaldusvccrne piirkiiruse info puudub

S{mbol kuvatakse ncidikuplokis ja 
navigatsioonis{steemis, kui ISLW-
l puudub usaldusvccrne kiirusepii
rangu teave.

S{mbol kuvatakse ncidikuplokis ja 
navigatsioonis{steemis, kui ISLW-
l puudub usaldusvccrne muuda
stidupiirangu teave.

Pcrast kiirusepiirangu ltpu liiklus
mcrgist muudastitmist annab 
ISLW infot navigatsiooniseadmest, 

et teavitada juhti vtimalikust hil
jem kehtivast kiirusepiirangust.

Kiirusepiirang puudub 
(ainult Saksamaal)

S{mbolit piirangu ltpp  kuva
takse ncidikuplokis nendel Saksa
maa teedel, millele ei ole 
kohaldatud kiirusepiiranguid. See 
jccb ekraanile seniks, kuni auto 
muudub mtnest jcrgmisest kii
ruspiirangu mcrgist.

Hoiatusteade

Kui kaamera objektiivi blokeerib 
mtni objekt, ilmub hoiatusteade. 
ISLW ei tuuta, kuni takistused ei ole 
eemaldatud.

Kontrollige kaamera {mbrust.

Kui funktsioon ei toimi normaalselt 
isegi peale kaamera vaatevclja 
puhastamist, laske s{steem profes
sionaalsel tuukojal {le kontrollida. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Muudastidu keeld

Kiiruspiirangu ltpp

OCDW049479

OCDW049478
OCDW049477

WUM-207 WUM-208

WUM-205
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Nutikas kiirusepiirangu hoiatus (ISLW)

Kontrollige ISLW-d

Kui nutikas piirkiiruse hoiatuss{s-
teem ei tuuta nagu peaks, ilmub 
mtneks sekundiks ekraanile {laltoo-
dud teade. Pcrast teate kadumist, 
s{ttib peamine hoiatustuli.

Sel juhul laske s{steem kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

S{steem ei pruugi jcrgnevatel juh-
tudel korrektselt toimida ja infot 
anda:

Liiklusmcrk on halvas seisukorras
Liiklusmcrk asub jcrsul kurvis.
Liiklusmcrk on valesti paigaldatud 
(nt valepidi, mtne eseme poolt 
varjatud vti kahjustatud).
Liiklusmcrk jccb mtne teise sti-
duki varju.
Liiklusmcrgi LED-tuled ei tuuta.
Liiklusmcrgi {mber on ere valgus-
tus.
Liiklusmcrk ei ole standardne 
vms.

Kui s{steemi tuu on vclistingimuste 
ttttu hciritud

Teie auto stidab teise auto jcrel, 
olles sellele vcga lchedal.
Autost muudub buss vti veoauto, 
mille taha on kinnitatud kiirusepii-
rangu kleebis.
Auto stidab navigatsioonis{s-
teemi poolt katmata piirkonnas.

Navigatsioonis{steemis on rike.
Navigatsioonis{steemi ei ole 
vcrskendatud.
Navigatsioonis{steemi vcrsken-
damine on pooleli.
GPS-il on midagi viga.
Navigatsioonis{steemi on talleta-
tud vale kiirusepiirang.
Kaamera vale tuvastus.
Kaamera kalibreerimisel kohe 
pcrast stiduki kcttesaamist jne.

Ettenchtavus on halb
Ilm on halb  sajab vihma vti lund, 
on paks udu.
Esiklaas on kaamera piirkonnas 
mccrdunud, jcctunud vti lumine.
Kaamera objektiivi takistab mingi 
ese, nagu kleebis, paber, puuleht 
vms.

JUHI TCHELEPANU

Juht peab olema jcrgnevates olukor-
dades tchelepanelik, kuna funkt-
sioon ei pruugi korrektselt toimida.

Crge vttke kaamerat ajutiselt k{l-
jest akende toonimiseks vti mis-
tahes kattekihtide vti tarvikute 
paigaldamiseks. Kui vttate kaa-
mera lahti ja selle uuesti {hendate 
kontrollige, laske professionaalsel 
tuukojal kontrollida, kas s{steem 
vajab kalibreerimist. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
Crge asetage armatuurlauale 
peegeldavaid esemeid (nt. valge 
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paber, peegel). Mistahes valguse 
peegeldamine vtib pthjustada 
ISLW-i ttrke.
Olge eriti ettevaatlik, et kaamera 
andur ei satuks kunagi vette.
Crge kaamerat omavoliliselt 
eemaldage vti jtuga kcsitlege.
ISLW on ainult juhti abistav s{s-
teem. Juht peab alati ise tchele-
panelikult autot juhtima ja liiklust 
jclgima.
Ohutu stidu ja kehtivate liiklu-
seeskirjade jcrgimise eest vastu-
tab alati {ksnes autojuht.
Teatud tingimuste eriliste liiklus-
piirangute korral tuvastab funkt-
sioon selle ainult teatud juhtudel, 
nagu nciteks treileri kiirusepii-
rangu mcrgi vti lume ja vihma 
korral kehtiva kiirusepiirangu 
mcrgi. Ainult stnadega mcrgid ei 
ole ISLW poolt tuvastatavad 
objektid.
Navigatsioonis{steemi info eba-
tcpsuse ttttu ei kuvata kiiruspii-
rangu liiklusmcrke korrektselt.

Juhi tchelepanu hoiatus (DAW) 
(mtnel mudelil)

Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
hoiatab juhti ohtlikest olukordadest, 
mis tekivad juhi vcsimuse vti tche-
lepanu ktrvalekaldumise ttttu.

Funktsiooni seaded ja aktiveerimine

Funktsiooni seadistamine
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
on tehases vcljal{litatud seade.
Juhi tchelepanu hoiatuss{steemi 
kcivitamiseks pange stiduk kcima 
ja valige LCD-ekraanil "User Set-
tings (Kasutaja sctted) → Driver 
Assistance (Juhiabis{steemid) → 
Driver Attention Warning (Juhi 
tchelepanu hoiatuss{steem) → 
High Sensitivity/Normal Sensiti-
vity/Off (Suur tundlikkus / tava-
line tundlikkus / Vcljas).
Juht saab juhi tchelepanu hoia-
tuse re iimi valida.

High Sensitivity (Suur tundlik-
kus): Juhi tchelepanu hoiatus-
s{steem hoiatab juhti vcsimuse 
ja tchelepanu ktrvalekaldumise 
eest kiiremini kui tavare iimis.
Normal sensitivity (Tavaline 
tundlikkus): Juhi tchelepanu 
hoiatuss{steem hoiatab juhti 
vcsimuse ja tchelepanu ktrva-
lekaldumise eest.
Off (Vcljas): Juhi tchelepanu 
hoiatuss{steem on vcljal{lita-
tud.
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Juhi tchelepanu hoiatus (DAW)

Juhi tchelepanu hoiatuss{steemi 
seadistused scilivad ka peale 
mootori taaskcivitamist.

Juhi tchelepanu taseme ekraan

Juht saab FCA olekut jclgida LCD-
ekraanil.
- Valige LCD-ekraanil "Driving 

Assist Mode" (Juhiabire iim) ja 
seejcrel "Driver attention war-
ning" (Juhi tchelepanu hoiatus). 
(Lisateabe saamiseks vt "LCD-
ekraan (mtnel mudelil)" lehe-
k{ljel 4-68.)

Juhi tchelepanelikkuse taset nci-
datakse viieastmelisel skaalal. 
Mida madalam on number, seda 
vchem tchelepanelikum on juht.
See number vcheneb, kui juht ei 
vtta teatud aja jooksul puhkust.
See number suureneb, kui juhi 
tchelepanu teatud aja jooksul 
suureneb.
Kui juht l{litab funktsiooni stidu 
ajal sisse, kuvatakse viimane puh-
kepausi aeg ja selle tinginud tase.

Puhkepausi soovitus

Consider taking a break  teade 
kuvatakse LCD-ekraanil ja ktlab 
hoiatus, et soovitada juhil vttta 
puhkepaus, kui juhi tchelepanu-
tase on alla {he.
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
ei soovita puhkepausi tegemist, 
kui stiduaeg on alla 10 minuti.

S{steemi lchtestamine

Juhi tchelepanu hoiatuss{steemi 
lchtestamisel mccratakse viimase 
puhkepausi ajaks 00:00 ja juhi 
tchelepanu tasemeks 5 (vcga 
tchelepanelik).

OCDW059092

OCDW059093

OCDMH050449L
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Juhi tchelepanu hoiatus lchtesta-
takse jcrgnevates olukordades.
- Mootor l{litatakse vclja.
- Juht avab turvavuu ja avab 

juhiukse.
- Peatus kestab {le 10 minuti.
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
hakkab uuesti tuule kohe, kui juht 
alustab taas stitmist.

Funktsioon vclja l{litatud

Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
lcheb ooteseisundisse ja kuvab 
ekraani Disabled  (vcljas) jcrgmis-
tes olukordades.

Kaameraandur ei suuda stidura-
dasid tuvastada.
Stidukiirus on alla 60 km/h vti {le 
180 km/h.

Funktsiooni ttrge

T{{p A

T{{p B

Kui kuvatakse hoiatus "Check Sys-
tem" (Kontrollige s{steemi), ei tuuta 
s{steem korralikult. Sel juhul soovi-
tame lasta stidukit kontrollida voli-
tatud Kia edasim{{jal.

HOIATUS
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
ei asenda ohutuid stitmisvtitteid, 
vaid on mugavusfunktsioon. Juht 
vastutab alati ootamatute ja oht-
like olukordade vcltimiseks ette-
vaatlikult stitmise eest. Jclgige ise 
alati tchelepanelikult liiklusolusid.
S{steem vtib soovitada vastavalt 
juhi stidumustrile vti -stiilile puh-
kust isegi siis, kui juht ei tunne 
end vcsinuna.
Kui juht tunneb end vcsinult, 
peaks ta tegema puhkepausi kas 
siis, kui s{steem seda ei soovita.

OCDW059095

OCDW059096
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Juhi tchelepanu hoiatus (DAW)

MCRKUS
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
kasutab tuutamisel esiklaasi kaa-
meraandurit. Kaamera parima tuu-
korra tagamiseks pidage meeles 
jcrgnevat.

Crge vttke kaamerat ajutiselt k{l-
jest akende toonimiseks vti mis 
tahes kattekihtide vti tarvikute 
paigaldamiseks. Kui eemaldate 
kaamera ja paigutate selle tagasi, 
soovitame lasta s{steemi Kia 
esindajal kontrollida ja kalibree-
rida.
Crge asetage armatuurlauale 
peegeldavaid esemeid (nt. valge 
paber, peegel). Peegelduv valgus 
vtib pthjustada hcireid juhi tche-
lepanu hoiatuss{steemi tuus.
Olge eriti ettevaatlik, et kaamera 
andur ei satuks kunagi vette.
Crge kaamerat omavoliliselt 
eemaldage vti jtuga kcsitlege.
Audios{steemi liiga tugev heli vtib 
juhi tchelepanu hoiatuss{steemi 
hoiatused summutada.

ETTEVAATUST
Juhi tchelepanu hoiatuss{steem 
vtib jcrgmistes olukordades piiratult 
toimida.

Stiduraja eraldusjoonte tuvastus-
vtime on piiratud. (Lisateabe saa-
miseks vt "Stidurajal p{simise 
abis{steem (LKA) (mtnel mudelil)" 
lehek{ljel 6-95.)
Autot juhitakse agressiivselt vti 
puurati jcrsult takistuse vcltimi-
seks.
Auto normaalne edasiliikumine on 
raskendatud (nt rehvirthkude 
suure erinevuse, rehvide eba{ht-
lase kulumise, vale kokku- ja lah-
kujooksu ttttu).
Stidetakse kurvilisel teel.
Stidetakse auklikul teel.
Stidetakse tuulisel teel.
Autot kontrollivad jcrgmised 
tciustatud juhti abistavad s{stee-
mid:
- Esikokkuptrke ennetuss{steem
- Stidurajal hoidmise abis{steem
- Kohanduv kiirushoidik
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Kiirushoidik (CC) (mtnel mudelil)

Kiirushoidik vtimaldab seadistada 
masina pidevale kiirusele, ilma vaja-
duseta gaasipedaali vajutada.

See funktsioon on loodud toimima 
umbes enam kui 30 km/h kiirusel.

HOIATUS
Kui kiirushoidik jcetakse sisse 
(ncidikuplokis ptleb mcrgutuli 
CRUISE), vtib kiirushoidiku koge-
mata sisse l{litada. Kui te kiirus-
hoidikut enam ei kasuta, l{litage 
see alati vclja (CRUISE mcrgutuli 
kustub), et s{steem ei l{lituks 
ootamatult mingile soovimatule 
p{sikiirusele.
Kasutage kiirushoidikut ainult 
juhul, kui stidate linnavclistel 
maanteedel ja ilmaolud on head.
Crge kasutage kiirushoidikut, kui 
auto hoidmine {hel kiirusel ei ole 
ohutu, nciteks stites tihedas eri-
nevas liikluses vti libedatel (vih-
mastel, jcistel vti lumistel) vti 
kurvilistel teedel vti {le 6% kalla-
kuga teedel.
Kiirushoidiku kasutamisel tuleb 
stidutingimustele suurt tchele-
panu puurata.

ETTEVAATUST
Manuaalse kcigukastiga stidukiga 
p{sikiirusega stites crge viige kciku 
neutraalsesse asendisse ilma sidu-
rit vajutamata, sest muidu koorma-
takse mootor {le. Kui see juhtub, 
vajutage siduripedaali vti vabastage 
p{sikiiruse ON-OFF l{liti.

MCRKUS
Kui jctkate pcrast pidurdamist SET 
l{litile vajutades kiirusehoidja kasu-
tamist, hakkab see tuule alles 
umbes 3 sekundi pcrast. See viivitus 
on normaalne.

MCRKUS
Kiirusehoidiku aktiveerimiseks vaju-
tage piduripedaali vchemalt {ks 
kord pcrast s{{te sissel{litamist vti 
mootori kcivitamist. Selle eesmcrk 
on kontrollida, kas kiirusehoidiku 
t{histamiseks oluline piduril{liti on 
normaalses seisukorras.
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Kiirushoidik (CC)

Juhiabis{steemi nupp

O: katkestab kiirushoidiku toimi
mise.
Juhiabis{steemi nupp: kiirushoi
diku sisse vti vclja l{litamine.
RES+: kiiruse hoidmise taastamine 
vti kiiruse suurendamine
SET-: kiiruse seadistamine ja 
vchendamine

Kiirushoidiku kiiruse mccramine

1. Funktsiooni sissel{litamiseks 
vajutage juhiabis{steemi nuppu 
roolil. Seadistatud kiirus s{ttib.

2. Kiirendage soovitud kiirusele, mis 
peab olema {le 30 km/h.

MCRKUS
Manuaalkcigukast
Manuaalkcigukastiga stidukite kor
ral tuleb pcrast mootori kcivitamist 
kiirushoidiku seadistamiseks vche
malt {he korra pidurile vajutada.

3. Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ning vabastage see soovi
tud kiirusel. Mccratud p{sikiirus 
s{ttib. Vabastage samal ajal gaa
sipedaal. Auto hoiab automaatselt 
soovitud kiirust.

Stidukiirus vtib jcrsul ttusul veidi 
vcheneda ning jcrsul langusel veidi 
suureneda.

OCDMH049473

OCDMH059157

OCDW059157
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Valitud d{naamilise p{sikiiruse 
suurendamine:

Jcrgige {hte alltoodud toimingutest.
Liigutage hoob {les (asendisse 
RES+) ja hoidke seda {leval. Teie 
salvestatud p{sikiirus suureneb 
10 km/h vtrra. Kui auto saavutab 
soovitud kiiruse, siis laske l{liti 
lahti.
Liigutage hoob {les (asendisse 
RES +) ja vabastage see kohe. Rei
sikiirus suureneb 1 km/h iga kord, 
kui sel viisil l{litit {lespoole liigu
tate (RES+ poole).

Kiiruse vchendamiseks:

Jcrgige {hte alltoodud toimingutest.
Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ja hoidke seda all. Teie sal
vestatud p{sikiirus vcheneb 10 
km/h vtrra. Vabastage l{liti kii
ruse juures, mida soovite hoida.
Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ning vabastage see kohe. 
Stidukiirus vcheneb 1,0 km/h 
vtrra iga kord, kui liigutate sedasi 
hooba alla (asendisse SET-).

OCDMH059159

OCDW059157
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Kiirushoidik (CC)

Ajutine kiirendamine seadistatud 
kiirushoidikuga.

Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel 
korraks kiirendada, siis vajutage 
lihtsalt gaasipedaali. Suurem kiirus 
ei mtjuta d{naamilise kiirushoidiku 
toimimist muuda mccratud kiirust.

Seadistatud kiirusele naasmiseks 
toimige jcrgmiselt.

Vttke jalg gaasipedaalilt.

P{sikiiruse hoidja vclja l{litamiseks 
tehke {ht jcrgnevaist:

Vajutage piduripedaali all.
Vajutage manuaalkcigukasti puhul 
siduripedaalile.
Vajutate roolil asuvat nuppu O.
Vchendage stiduki kiirust 20 km/
h vtrra madalamale kui mclus 
olev kiirus.
Vchendage stiduki kiirust alla 30 
km/h.

Ktik need toimingud t{histavad 
p{sikiirusehoidja tuu (p{sikiiruse 
mcrgutuli kustub), kuid see ei l{lita 
funktsiooni vclja. Kui soovite jctkata 
kiirushoidiku tuutamist, liigutage 

teie roolil asuv l{liti {les (asendisse 
RES+). Liigute tagasi eelnevalt sea
distatud kiirusele.

Jctkamiseks p{sikiirusel, mis on 
rohkem kui ligikaudu 30 km/h:

Kui p{sikiiruse t{histamiseks kasu
tati muud meetodit peale juhiabi
s{steemi nupu kasutamise ja 
funktsioon on endiselt aktiveeritud, 
jctkub l{liti {les (RES+) liigutamisel 
stitmine viimati seadistatud kiirusel.

Siiski see ei jctku, kui stiduki kiirus 
on langenud alla umbes 30 km/h.

Kiirushoidiku vcljal{litamiseks 
tehke {hte jcrgmistest:

Vajutage juhiabis{steemi nuppu 
(kiirushoidiku mcrgutuli kustub).
L{litage s{{de vclja.

Mtlemad toimingud t{histavad kii
rushoidiku tuu. Kui soovite kiirushoi
diku tuud jctkata, korrake eelmise 
lehe jaotises Kiiruse mccramine  
toodud samme.

OCDMH059160

OCDW059159



125

6

6

Stiduki juhtimine Kohanduv kiirushoidik (SCC)

Kohanduv kiirushoidik (SCC) 
(mtnel mudelil)

D{naamiline kiirusehoidja vtimal-
dab ilma gaasi- ja piduripedaali vaju-
tamata {htlase kiiruse ja pikivahega 
stita.

1. Sissel{litatud kiirusehoidja mcr-
gutuli

2. Salvestatud p{sikiirus
3. Pikivahe

HOIATUS
Enda ohutuse tagamiseks lugege 
palun enne kohanduva kiirushoidiku 
kasutamist omaniku kcsiraamatut.

MCRKUS
Kohanduva kiirushoidiku aktiveeri-
miseks vajutage piduripedaali vche-
malt {he korra pcrast s{{tel{liti 
keeramist SEES asendisse vti moo-
tori kcivitamist. See kontrollib, kas 
piduril{liti, mis on d{naamilise p{si-

kiirushoidja t{histamise oluline osa, 
on normaalses seisukorras.

HOIATUS
Kui d{naamiline kiirusehoidja on 
sisse jcetud (ncidikuplokis ptleb 
sissel{litatud kiirusehoidja mcr-
gutuli), vtib d{naamiline p{sikii-
rusehoidja soovimatult 
aktiveeruda. Hoidke d{naamiline 
p{sikiirusehoidja vcljas (p{sikii-
rusehoidja mcrgutuli on vclja l{li-
tatud), kui d{naamilist 
p{sikiirusehoidjat ei kasutata.
Kasutage d{naamilist kiirushoidi-
kut ainult juhul, kui stidate linna-
vclistel maanteedel ja ilmaolud on 
head.
Kui autot ei ole vtimalik ohutult 
{htlasel kiirusel hoida, crge kasu-
tage kiirusehoidjat kasutage. Nci-
teks.
- Kiirteel vti teemaksupunktis
- Mitmete teraskonstruktsiooni-

dega teedel (metrookonstrukt-
sioonid, terastunnelid jne)

- Parklas
- Piiretevahelisel teel
- Vihma, jccv vti lume ttttu libe-

dal teel
- Kurvilisel teel
- Jcrskudel kallakutel
- Tuulistel teedel
- Maastikustidul
- Teetuude korral
- M{raribal

OBD058023
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- Tundlikkus vcheneb, kui auto 
esi- ja tagaosa ktrgus muutub.

- Tihedas liikluses, kus on raske 
hoida {htlast kiirust

- Mcrjal jcc vti lumega kaetud 
teel

- kui nchtavus on vcga halb (nt 
halva ilma,st udu, lume- vti vih
masaju, liivatormi ttttu);

Stidutingimustele tuleb d{naami
lise kiirushoidiku s{steemi kasu
tamisel suurt tchelepanu puurata.
D{naamiline p{sikiirusehoidja ei 
asenda ohutut stitmist. Juhi {les
anne on alati kontrollida eesoleva 
stiduki kiirust ja kaugust.
Olge ettevaatlik kallakutel SCC-ga 
stitmisel.
Halva nchtavusega (vihm, lumi, 
sudu jne)
Kiirusehoidjat ei tohiks kasutada 
auto pukseerimisel.
Valige p{sikiiruseks alati selline 
kiirus, mis ei {leta teie riigis kehti
vat piirkiirust.
Ootamatud olukorrad vtivad pth
justada tnnetusi. Puurake alati 
tchelepanu teeoludele ja stitmi
sele ka siis, kui d{naamiline kiirus
hoidik tuutab.

Kiiruse mccramine

P{sikiiruse mccramiseks:

1. Vajutage s{steemi sissel{litami
seks juhiabis{steemi nuppu.
Ncidikuplokis s{ttib kiirusehoidja 
(CRUISE) mcrgutuli.

2. Kiirendage soovitud kiiruseni
D{naamilise kiirusehoidja kiirust 
saab mccrata jcrgnevalt:

10 km/h  180 km/h: kui ees ei 
ole stidukit
0 km/h - 180 km/h: ees stidab 
auto

3. Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ning vabastage see soovi
tud kiirusel.

OCDW059158

OCDW059157
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LCD-ekraanil s{ttib mccratud kii
rus ja stidukite pikivahe.

4. Vabastage gaasipedaal.
Auto hoiab automaatselt soovitud 
kiirust.

Kui teie ees on teine stiduk, vti
dakse kiirust langetada, et hoida 
pikivahet eesoleva stidukiga.

Stidukiirus vtib jcrsul ttusul vche
neda ning jcrsul langusel veidi suu
reneda

Jcrsul kallakul vtib auto {les stites 
veidi stitu aeglustada vti alla stites 
kiirendada.

Auto kiiruseks mccratakse 30 km/h, 
kui ees stidab auto ja teie auto kii
rus on 0 30 km/h.

Auto kiiruseks mccratakse 30 km/h, 
kui ees autosid ei ole ja teie auto kii
rus on 10 30 km/h.

Valitud d{naamilise p{sikiiruse 
suurendamine:

Jcrgige {hte alltoodud toimingutest.

Liigutage hoob {les (asendisse 
RES+) ja hoidke seda {leval.
Teie salvestatud p{sikiirus suure
neb 10 km/h vtrra. Kui auto saa
vutab soovitud kiiruse, siis laske 
l{liti lahti.
Liigutage hoob {les (asendisse 
RES +) ja vabastage see kohe.
Reisikiirus suureneb 1 km/h iga 
kord, kui sel viisil l{litit {lespoole 
liigutate (RES+ poole).
Vtite mccrata kiiruseks kuni 180 
km/h.

ETTEVAATUST
Enne l{liti vajutamist kontrollige sti
dutingimusi. Stidukiirus kasvab jcr
sult, kui l{kkate l{litit {les ja hoiate 
seda selles asendis.

P{sikiiruse vchendamine

Jcrgige {hte alltoodud toimingutest.
Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ja hoidke seda all.
Teie salvestatud p{sikiirus vche
neb 10 km/h vtrra. Kui auto saa
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vutab soovitud kiiruse, siis laske 
l{liti lahti.
Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ja vabastage see kohe.
P{sikiirus vcheneb 1,0 km/h iga 
kord, kui te l{litit allapoole liigu
tate (asendisse SET-).
Saate mccrata salvestatud p{si
kiiruseks kuni 30 km/h.

Ajutine kiirendamine kiirushoidja 
tuutamisel:

Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel 
korraks kiirendada, siis vajutage 
lihtsalt gaasipedaali. Suurem kiirus 
ei mtjuta d{naamilise kiirushoidiku 
toimimist muuda mccratud kiirust.

Seadistatud kiirusele naasmiseks 
toimige jcrgmiselt.

Vttke jalg gaasipedaalilt,.
Kui liigutate l{litit suuremal kiiru
sel allapoole (asendisse SET-), 
seatakse p{sikiirus ktrgemale 
seadistusele.

MCRKUS
Olge ajutiselt kiirendades ettevaat
lik, sest sellisel juhul kiirust auto
maatselt ei kontrollita, seda isegi 
siis, kui teie ees on teine auto.

D{naamilise kiirusehoidja saab aju
tiselt vclja l{litada jcrgmiselt.

Kcsitsi vcljal{litamine

Kohanduv kiirushoidik t{histatakse 
ajutisel piduripedaali vajutamisel vti 
kui vajutatakse nuppu CANCEL 
(T{hista). Vajutage piduripedaal alla 
ja vajutage samal ajal nupule 
CANCEL, kui auto paigal seisab. Kii
rus ja stidukite pikivahe indikaator 
on ncidikuplokilt kadunud ja CRUISE 
ncidik ptleb pidevalt.

Automaatne vcljal{litamine
juhiuks on avatud;
Kcigukang l{litati N  (Neutraala
send), R  (Tagurdamine) vti P  
(Parkimine) kcigule.
EPB (elektrooniline seisupidur) on 
rakendatud.
Auto kiirus on {le 190 km/h.
ESC, ABS vti TCS tuutab.
ESC l{litati vclja.
Andur vti selle kate on mccrdu
nud vti kaetud.
Vajutate pidevalt gaasipedaalile.

OCDW059160
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Auto mootoripuurded on ohtlikus 
vahemikus.
SCC on rikkis.
ISG re iimi sissel{litamisel.
Kui pidurduss{steemi kasuta-
takse esikokkuptrke ennetuss{s-
teemi (FCA) jaoks.
Auto seisab paigal {le 5 minuti 
jcrjest.
Auto peatub ja alustab liikumist 
mitmeid kordi jcrjest.
Juht alustab stitu, l{kates l{liti 
{les (RES+) / alla (SET-) pcrast 
seda, kui kohanduv kiirushoidik 
peatas auto ilma teiste eesstit-
vate autodeta.
Seisupidur on rakendatud.
Mootoril on probleemid.

Kohanduv kiirushoidik l{litub mis 
tahes eespool loetletud toimingu 
sooritamisel vclja. (Ekraanil l{litub 
mccratud kiiruse ja pikivahe kuva-
mine vclja.) Kohanduva kiirushoidiku 
automaatsel katkestamisel ei 
taasta kiirushoidik kiirust isegi RES+ 
vti SET- vajutamisel.

Olukorras, kui stit peatub ja kohan-
duv kiirushoidik automaatselt t{his-
tatakse, aktiveerub EPB ja 
seisupidur lukustatakse.

ETTEVAATUST
Kui kohanduv kiirushoidik l{litatakse 
vclja {laltoodust muudel pthjustel, 
laske s{steem professionaalsel tuu-
kojal {le vaadata. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Funktsiooni automaatsel vcljal{lita-
misel ktlab hoiatussignaal ja kuva-
takse hoiatusteade.
Peate auto kiirust vastavalt liiklus-
tingimustele gaasi- vti piduripedaa-
lile vajutamisega kontrollima.
Kontrollige alati teeolusid. Crge 
lootke hoiatussignaalile.
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Kiirushoidiku seadistatud kiiruse 
taastamine.

Kui p{sikiiruse t{histamiseks kasu
tati muud meetodit peale juhiabi
s{steemi nupu kasutamise ja 
funktsioon on endiselt aktiveeritud, 
jctkub l{liti {les (RES+) liigutamisel 
stitmine viimati seadistatud kiirusel.

Kui te liigutate hooba {les (asen
disse RES+), hoitakse kiirust viimati 
mccratud kiiruse juures. Kui aga 
auto stidukiirus on langenud alla 10 
km/h, taastab s{steem viimase 
p{sikiiruse vaid juhul, kui teie auto 
ees on teine stiduk.

MCRKUS
Tnnetusohu vchendamiseks kont
rollige kohanduva kiirushoidiku 
uuesti aktiveerimisel RES+ l{liti abil 
alati teeolusid, et need vtimaldak
sid teil kiirushoidikut turvaliselt 
kasutada.

Kiirushoidiku vcljal{litamine

Vajutage juhiabis{steemi nuppu 
(juhiabis{steemi mcrgutuli ncidi
kuplokil kustub).
Kui kohanduvat kiirushoidikut ei 
ole vaja, vajutage s{steemi inakti
veerimiseks nuppu [Driving Assist] 
(juhiabis{steem).

MCRKUS
Re iim muutub igal Drive Assist 
nupule vajutamisel jcrgnevalt.

OCDW059159
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Pikivahe seadistamine

Pikivahe seadistamine:

See funktsioon vtimaldab ilma 
gaasi- ja piduripedaali vajutamata 
{htlase kiiruse ja pikivahega stita.

Pikivahe funktsioon l{litub kohan
duva kiirushoidiku sissel{litamisel 
automaatselt sisse.

Valige vastavalt liiklustingimustele ja 
auto kiirusele sobiv pikivahe.

Iga kord, kui vajutate pikivahe 
nuppu, muutub pikivahe jcrgnevalt.

Nciteks stites kiirusell 90 km/h hoi
takse jcrgmist pikivahet.

Pikivahe 4 - umbes 52,5 m
Pikivahe 3  umbes 40 m
Pikivahe 2  umbes 32,5 m
Pikivahe 1  umbes 25 m

MCRKUS
Funktsiooni esmakordsel kasutami
sel peale mootori kcivitamist on 
alati mccratud viimati kasutatud 
pikivahe.

OCDMH059164
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Auto scilitab mccratud kiiruse, kui 
tee ees on t{hi.
Stiduk aeglustab vti kiirendab 
valitud vahemaa scilitamiseks, kui 
teie ees on stidurajal auto. (LCD-
ekraanile ilmub teie ette stiduk 
ainult siis, kui teie ees on tegelik 
stiduk)
Kui eesstitev auto kiirendab, hak-
kab teie auto peale mccratud kii-
ruse saavutamist seda hoidma.
Kui eesstitva autoga on pikivahe 
kiirendamise vti pidurdamise 
ttttu muutunud, saab pikivahet 
LCD-ekraanil muuta.

HOIATUS

D{naamilise kiirushoidiku kasutami-
sel:

Kui auto ei suuda ees liikuva sti-
dukiga valitud pikivahet scilitada, 
ilmub ekraanile asjakohane hoia-
tus ja kostab hoiatussignaal.
Kui ekraanile ilmub hoiatus ja kos-
tab hoiatussignaal, vajutage auto 
stidukiiruse ja pikivahe muutmi-
seks ise piduripedaali vti kasutage 
s{steemi l{liteid roolil.
Isegi juhul, kui hoiatust ekraanile 
ei ilmu ja hoiatussignaali ei kosta, 
jclgige alati tchelepanelikult {mb-
ritsevaid stiduolusid, et vtima-
likke ohtlikke olukordi ennetada.
Audios{steemi liiga tugev heli vtib 
s{steemi hoiatused summutada.

OCD058077
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ETTEVAATUST

Kui eesolev stiduk (kiirusega alla 30 
km) lcheb teisele stidurajale, ktlab 
hoiatussignaal ja ncidatakse teavi-
tust. Reguleerige oma stiduki kiirust 
arvestades stidukeid vti objekte, 
mis vtivad jcrsult teie ette ilmuda, 
vajutades vastavalt eesolevatele 
teeoludele ja stidutingimustele 
piduripedaali.

Liikluses

Kasutage kiirendamiseks l{litile vti 
pedaalile

Kui teie ees olev stiduk liikluses 
peatub, peatub ka teie auto. Kui 
teie ees olev stiduk alustab taas 
liikumist, hakkab stitma ka teie 
auto. Kui auto siiski {le 3 sekundi 
seisab, peate uuesti liikuma hak-
kamiseks vajutama gaasipedaali 
alla vti l{kkama hooba {les/alla 
(RES+).
D{naamilise kiirusehoidja l{litile 
(RES+ vti SET-) vajutamisel auto-
maatse paigalhoidmise ja d{naa-
milise kiirusehoidja tuutamise ajal 
vabastatakse automaatse paigal-
hoidmise s{steem isegi ilma gaa-
sipedaalile vajutamata ning auto 
hakkab liikuma. AUTO HOLD indi-
kaator muutub rohelisest valgeks. 
(kui on varustatud EPB-ga (elekt-
rooniline seisupidur))

HOIATUS
Kohanduv kiirushoidik deaktiveeri-
takse, kui vajutatakse gaasipedaali 
vti kui [RES +] vti [SET -] l{liti on 
aktiveeritud, kui stidukit ees ei ole.
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OJF058402L



Stiduki juhtimine

1346

Kohanduv kiirushoidik (SCC)

Eesstitva autoga pikivahe tuvasta
mise radarandur

Andur tuvastab pikivahe eesstitva 
autoga.

Kui andur on mccrdunud vti mille
gagi takistatud, ei toimi pikivahe 
hoidmine laitmatult.

Hoidke alati anduri piirkond puhtana.

Radaranduri hoiatus

T{{p A

T{{p B

Kui radarandur on mccrdunud vti 
blokeeritud (nt lumi), kuvatakse 
mtneks ajaks teade.

Sellisel juhul ei pruugi funktsioon 
ajutiselt tuutada, kuid see ei 
tchenda kohanduva kiirushoidiku 
rikkeid. Puhastage radar vti kate 
pehme lapiga ja see toimib normaal
selt.

D{naamiline kiirusehoidja ei pruugi 
korrektselt sissel{lituda, kui andur 
on tciesti mccrdunud vti peale 
mootori kcivitamist ei tuvastata 
{mbruses midagi (nt avatud maas
tik).

OCDW059008
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D{naamilise kiirusehoidja SCC rikke 
teade

T{{p A

T{{p B

Kui d{naamiline kiirusehoidja ei 
toimi tigesti, kuvatakse teade.

Sel juhul laske funktsioon kvalifit-
seeritud tuukojas {le vaadata. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Crge paigaldage anduri {mbrusse 
{htegi lisatarvikut ega vahetage 
kaitserauda ise vclja. See vtib hci-
rida anduri toimimist.
Hoidke andur ja kaitseraud alati 
puhtana.
Anduri katte kahjustamise vclti-
miseks peske alati autot pehme 
lapiga.
Crge kahjustage andurit ega 
anduri piirkonda tugeva luugiga. 
Kui andur liigub pisut asendist 
vclja, ei tuuta d{naamiline kiiruse-
hoidja tigesti ja ncidikuplokil ei ole 
hoiatusi ega mcrgutulesid. Sel 
juhul laske s{steemi kvalifitseeri-
tud tuukojas kontrollida.
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Kasutage oma autoga ainult Kia 
originaalset anduri katet. Crge 
maalige midagi anduri kaanele.
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Kohanduva kiirushoidiku tundlik-
kuse reguleerimine

S{steemi tundlikkust, millega see 
reageerib ees liikuva stiduki kiiruse 
muutumisele, et scilitada sellega 
valitud pikivahet, saab muuta. Minge 
kasutajaseadete re iimi (Driver 
Assistance) ja valige SCC Responsi-
veness. Te vtite valida {he kolmest 
eelistatud etapist.

Fast (kiire):
Eesstitva autoga mccratud piki-
vahe hoidmisel on kiirus kiirem kui 
tavakiirus.
Normal (normaalne):
Eesstitva autoga mccratud piki-
vahe hoidmisel on kiirus tavaline.
Slow (aeglane):
Eesstitva autoga mccratud piki-
vahe hoidmisel on kiirus aegla-
sem kui tavakiirus.

MCRKUS
Funktsiooni viimati valitud re iim 
talletatakse.

Kiirushoidiku re iimi mccramine

Juht saab kiirushoidiku re iimi valida 
jcrgmiselt.
1. L{litage d{naamiline kiirushoidik 

sisse (s{ttib kiirusehoidmise mcr-
gutuli, aga s{steem ei ole aktivee-
ritud).

2. Vajutage pikivahe l{litit enam kui 
2 sekundit.

3. Valige re iimide "Smart Cruise 
Control mode" ja "Cruise Control 
mode  vahel.

Kui funktsioon katkestatakse 
Juhiabi nupule vajutades vti Juhiabi 
nuppu kasutatakse peale mootori 
kcivitamist, l{litub kohanduv kiirus-
hoidik sisse.

OJF058400L
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HOIATUS
Kiirushoidiku re iimi kasutamisel 
peate hoidma ise pikivahet teiste 
stidukite suhtes, sest teiste stidu-
kite korral auto ise ei pidurda ega 
aeglusta.

Leading Vehicle Departure Alert 
(Eesoleva stiduki eemaldumise 
hoiatuss{steem) (mtnel mudelil)

Juhtiva auto vcljastidu hoiatuss{s-
teem hoiatab juhti stiduki peatu-
mise ajal eesoleva stiduki stitma 
asumisest ja kohanduv kiirushoidik 
aktiveeritakse.

Funktsiooni seadistamine ja tuutin-
gimused

Funktsiooni seadistamine

Tuutava mootoriga l{litub juhtiva 
auto vcljastidu hoiatuss{steem 
sisse ja valmistub aktiveerumiseks, 
kui ncidikuplokil valitakse "User Set-
tings → Driver Assistance → Driving 
assist → Leading vehicle departure 
alert" (Kasutaja seaded → Juhiabi-
s{steemid → Stitmise abis{steemid 
→ Eesoleva stiduki eemaldumise 
teade). Funktsioon ltpetab tuu, kui 
see on seadistustest vclja l{litatud. 
Siiski, kui mootor vclja ja siis jclle 
sisse l{litada, scilitab s{steem eel-
mise oleku.

S{steemi tuu kirjeldus

Kohanduva kiirushoidiku (SCC) tuu-
tamisel peatub teie auto, kui eessti-
tev auto peatub. Teavitust 
kuvatakse ncidikuplokil 3 sekundi 
jooksul pcrast peatumist ja s{steem 
lcheb ooteasendisse.

Funktsiooni aktiveerimine

Kui juht ei tegutse teatud aja jooksul 
pcrast stiduki vcljumist, kuvatakse 
ncidikuteplokis teade.

Stiduk lahkub automaatselt, kui 
vajutatakse gaasipedaali vti kui [RES 
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+] vti [SET -] l{liti on aktiveeritud, 
kui ees on stiduk.

HOIATUS
Enne stidu alustamist kontrollige 
alati oma silmaga {le, millised on 
liiklus- ja teeolud auto ees.

S{steemi tuud piiravad tegurid

Teatud tee- ja liiklusolude korral ei 
suuda d{naamilise kiirusehoidja piki
vahet auto ja ees oleva stiduki vahel 
normaalselt tuvastada.

Kurvides

D{naamiline kiirusehoidja ei 
pruugi kurvides teie stidureas 
stitvat stidukit tuvastada ja vtib 
hakata mccratud kiiruseni jtud
miseks kiirendama. Stiduki kiirus 
langeb ka jcrsult, kui eesolev sti
duk jcrsku tuvastatakse.
Valige kurvilisel teel tige kiirus ja 
reguleerige seda vastavalt liiklus

tingimustele gaasi- vti piduripe
daalile vajutamisega.

Teie auto kiirus vtib ktrvalreas 
stitva auto ttttu vcheneda. Peate 
auto kiirust vastavalt liiklustingi
mustele gaasi- vti piduripedaalile 
vajutamisega reguleerima. Vaju
tage gaasipedaali ja valige liiklus
oludele vastav p{sikiirus. 
Veenduge, et kohanduva kiirus
hoidiku s{steemi kasutamine on 
antud teeoludes ohutu.

Kallakutel

Kui autoga stidetakse kallakust 
{les vti alla, ei pruugi kohanduv 
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kiirushoidik tuvastada teie stidu
rajal liikuvat stidukit ning teie 
auto vtib seettttu kiirendada 
valitud p{sikiiruseni. Stiduki kiirus 
langeb ka jcrsult, kui eesolev sti
duk jcrsku tuvastatakse.
Valige kallakutel stitmisel tige kii
rus ja reguleerige seda vastavalt 
liiklustingimustele gaasi- vti pidu
ripedaalile vajutamisega.

Stiduraja vahetamisel

Kui ktrvalrajal olnud stiduk vahe
tab rada ja keerab teie stidura
jale, ei suuda andur seda 
tuvastada enne, kui see on sise
nenud anduri tuvastuspiirkonda.
Andur ei pruugi kohe, kui stiduk 
ootamatult vahele ltikab, seda 
tuvastada. Puurake ise alati liiklu
sele, tee- ja stidutingimustele 
tchelepanu.
Kui teie ritta {mberrivistunud 
auto kiirus on vciksem, kui teie 
autol, vtib teie stidukiirus ees
stitva autoga pikivahe hoidmiseks 
vchenda.

Kui teie ritta {mberrivistunud 
auto kiirus on suurem, kui teie 
autol, vtib teie stidukiirus ees
stitva autoga pikivahe hoidmiseks 
suureneda.

Kui eesstitev auto kaob, vtib teie 
auto kiirendada.
Kui teid hoiatatakse, et eesstitvat 
autot ei ole tuvastatud, stitke 
ettevaatlikult.

Stiduki tuvastamine

Jcrgnevaid teie stidureas stitvaid 
stidukeid ei pruugi andur tuvastada:

Kitsas stiduk nagu mootorratas 
vti jalgratas
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Tugevalt {hele k{ljele kaldu stiduk
Aeglaselt liikuvad stidukid vti jcr
sult aeglustavad stidukid
Peatatud stidukid
stidukid, mille tagaosa profiil on 
vcga vcike (nt ilma koormata 
platvormhaagised).

Andur ei pruugi eesstitvat autot 
jcrgnevatel juhtudel tuvastada:

Auto on koorma ttttu tahapoole 
kaldu
Puuramisel
[hel stidurea k{ljel stitmisel
Kitsal stidurajal vti kurvides stit
misel

Peate auto kiirust vastavalt liiklus
tingimustele gaasi- vti piduripedaa
lile vajutamisega reguleerima.

Kui auto on peatunud ja eesstitev 
auto vahetab rida, siis olge ette
vaatlik kui teie auto liikuma hak
kab, kuna peatunud autot ei 
pruugita tuvastada.

Sellisel juhul peate ise ohutut pikiva
het hoidma ning vajadusel stidukii
ruse vchendamiseks ja ohutu 

pikivahe scilitamiseks piduripedaali 
vajutama.

Jcrgige pikivahe hoidmise ajal alati 
jalakcijaid.

Olge ktrgemate vti vcljaulatuva 
koormaga stidukite suhtes alati 
tchelepanelik.

HOIATUS
D{naamiline p{sikiirusehoidja ei 
saa garanteerida peatumist igas 
hcdaolukorras.
Kui auto on vaja hcdaolukorras 
peatada, peate vajutama piduri
pedaali.
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Hoidke teeoludele ja auto stidukii-
rusele vastavat ohutut pikivahet. 
Kui pikivahe ees oleva stidukiga 
on suurtel kiirustel liiga vcike, vtib 
juhtuda ttsine liiklustnnetus.
Kohanduv kiirushoidik ei suuda 
tuvastada paigal seisvat stidukit, 
jalakcijaid ega vastutulevaid sti-
dukeid. Ootamatute ja ohtlike olu-
kordade vcltimiseks jclgige alati 
tchelepanelikult ktike, mis toimub 
teie auto ees.
Jcrsul kallakul vti haagise vedami-
sel on d{naamilisel kiirusehoidjal 
raske tiget pikivahet vti kiirust 
hoida.
Kui teised autod teie ees vaheta-
vad tihti stidurida, ei saa d{naa-
miline kiirusehoidja korrektselt 
tuutada. Ootamatute ja ohtlike 
olukordade vcltimiseks jclgige 
alati tchelepanelikult ktike, mis 
toimub teie auto ees.
D{naamiline kiirusehoidja on vaid 
juhitavust parandav ega vclista 
vajadust ohutu stiduviisi osas. 
Juhi {lesanne on alati kontrollida 
eesoleva stiduki kiirust ja kau-
gust.
Kontrollige alati mccratud kiirust 
ja pikivahet.
Jctke endale pidurdamiseks alati 
piisavalt pikk maa ning vchendage 
vajadusel tigeaegselt kiirust, 
vajutades ise piduripedaali.
Kuna d{naamiline kiirusehoidja ei 
taju kogu liiklusolukorda, puurake 

alati tchelepanu {mbritsevale liik-
lusele ja kontrollige auto kiirust.
Kasutusohutuse tagamiseks 
lugege tchelepanelikult lcbi ja jcr-
gige hoolikalt ktiki jcrgnevatel 
lehek{lgedel toodud juhiseid.
Pcrast mootori kcivitamist seiske 
mtned sekundid. Kui funktsiooni 
initsialiseerimine pole ltpetatud, 
ei toimi SCC ntuetekohaselt.
Kui peale mootori kcivitamist 
mingeid objekte ei tuvastata vti 
anduri kate on millegagi blokeeri-
tud, ei pruugi kohanduv kiirushoi-
dik tuutada.
Jcrgnevad tingimused ei ole luba-
tud: pakiruumi {lekoormamine, 
vedrustuse muutmine, rehvide 
vahetamine ettenchtust erinevat 
t{{pi rehvide vastu vti erineva 
kulumisastmega ja rehvirthuga 
rehvid.
Crge kasutage kohanduvat kiirus-
hoidikut haagise pukseerimisel.

ETTEVAATUST
D{naamiline p{sikiirusehoidja ei 
pruugi elektriliste hcirete ttttu aju-
tiselt tuutada.
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Stidurajal p{simise abis{steem 
(LFA) (mtnel mudelil)

Stidurajal p{simise abis{steem on 
mteldud stiduki hoidmiseks valitud 
stiduraja keskel, kasutades esik
laasi {laossa paigaldatud kaamerat.

See saab aktiveeruda ainult koos 
d{naamilise kiirusehoidja s{stee
miga ning aitab seega juhil kontrol
lida stiduki k{lg- ja pikisuunalist 
liikumist.

HOIATUS
Ohutuks stitmiseks vastutab rooli 
keeramise eest juht.
Kui LFA on aktiveeritud, crge kee
rake rooli liiga kiiresti.
LFA aitab juhil roolikeeramist 
kontrollida, et stiduk jccks stidu
raja keskele. LFA ei kontrolli rooli 
alati automaatselt, misttttu juht 
peab kcsi stidu ajal alati roolil 
hoidma.
LFA kasutamise ajal jclgige alati 
{mbrust ja teeolusid, mis vtivad 

LFA-d segada vti selle toimimise 
ltpetada.

ETTEVAATUST
Crge toonige sisepeegli lchedal 
asuva esiklaasikaamera piirkonda 
ega kinnitage sellele kleebiseid 
ega tarvikuid.
Esiklaasikaamera eemaldamisel 
vti taaspaigaldamisel esiklaasi 
toonimiseks vti sellele kleebiste/
tarvikute kinnitamiseks vtib olla 
vaja LFA-d pthjalikult kontrollida 
ja muuta. Sel juhul laske s{steem 
Kia volitatud edasim{{jal {le vaa
data.
Kontrollimine vti muutmine vtib 
olla vajalik esiklaasi, esiklaasikaa
mera vti juhtimisega seotud 
osade asendamisel. Laske Kia 
volitatud edasim{{jal s{steemi 
kontrollida.
Olenevalt teie {mbrusest ja 
teeoludest ei pruugi LFA stidu
rada cra tunda ja vtib tuutamast 
lakata. Sissel{litatud LFA-ga sti
tes tuleb omakorda olla eriti ette
vaatlik.
Enne LFA kasutamist kontrollige 
kindlasti mittetuutamise korral 
kehtivaid tingimusi ja hoiatusi juhi 
jaoks.
Crge asetage armatuurlauale 
peegeldavaid materjale, nagu 
valge paber vti peegel. Pcikese
valguse peegeldumine vtib pth
justada LFA-s ttrke.
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Liiga valjuks seatud helis{steem 
vtib segada LFA hciresignaali.
Kcte stidu ajal roolilt vttmine 
aktiveerib rooli mittehoidmise 
hoiatuse ja l{litab roolimisabis{s
teemi vclja. Kui panete kced roo
lile tagasi, aktiveerub 
roolimisabis{steem uuesti.
Suure kiirusega stitmisel vtib 
roolimisabi jtud ntrgeneda ja sti
duk vtib stidurajalt vclja stita. 
Olge eriti ettevaatlik ja pidage 
kinni kiirusepiirangutest.
Objekti kinnitamine roolile vtib 
takistada roolimisabi.
Objekti kinnitamine roolile vtib 
takistada rooli mittehoidmise hci
res{steemi.

LFA-s{steemi tuu

Reahoidmise abis{steemi kasutami
seks on vajalik kaks sammu:
1. LFA peab olema lubatud ja
2. SCC tuleb aktiveerida

Kui s{{de on sisse l{litatud [ON], 
valige vti vabastage seade men{{s 
"User setting (Kasutaja sctted) → 
Driver assistance (Juhiabis{steemid) 
→ Driving assist (Juhiabis{steem) → 
LFA (Lane Following Assist) (Stidu
rea hoidmise abis{steem)".

Valige ncidikuploki seadetes LFA.

LFA olek on mcllu talletatud ja see
ttttu ei pea seda igal uuel stidukor
ral uuesti vtimaldama.

1. Funktsiooni sissel{litamiseks 
vajutage juhiabis{steemi nuppu. 
Ncidikuplokis s{ttib kiirusehoidja 
(CRUISE) mcrgutuli.

2. Kiirendage soovitud kiiruseni 
D{naamilise kiirusehoidja kiirust 
saab mccrata jcrgnevalt:

10 km/h  180 km/h: kui ees ei 
ole stidukit
0 km/h - 180 km/h: ees stidab 
auto

3. Liigutage hoob alla (asendisse 
SET-) ning vabastage see soovi
tud kiirusel. Ekraanil s{ttib mcc
ratud kiirus ja stidukite pikivahe.
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4. Vabastage gaasipedaal. Auto 
hoiab automaatselt soovitud kii-
rust.

Kui funktsioon hakkab tuule, s{ttib 
armatuurlaual mcrgutuli .

Mcrgutule vcrv ncitab s{steemi ole-
kut jcrgmiselt.

Roheline: Aktiivne

Valge: Ootel

Lisateavet SCC seadete ja {ksikas-
jade kohta vaadake "Kohanduv kii-
rushoidik (SCC) (mtnel mudelil)" 
lehek{ljel 6-125.

LFA sissel{litamine

Kui stiduk on stidurajal, s{steem on 
tuvastanud mtlemad stidurajad ja 
juht ei ole jcrsult roolinud, lcheb LFA 
{le roolimisabi re iimile. Mcrgutuli 
s{ttib roheliselt ja s{steem aitab 
stidukil rajale jccda, kontrollides 
rooli.

Kui rooli ajutiselt ei kontrollita, vilgub 
mcrgutuli roheliselt ja muutub siis 
valgeks.

Kui LFA tuvastab stidurajad, muu-
tub stiduraja vcrv ekraanil hallist 
valgeks.

Lisateavet vt "Kasutaja seadistuste 
re iim (mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-
74.

HOIATUS
LFA tagab stiduki p{simise stidura-
jal. LFA ei garanteeri 100%-list ohu-
tust. Tehke liiklemisotsused pcrast 
teeolude ja ohutusk{simustega tut-
vumist. Crge kunagi toetuge tcieli-
kult LFA-le.

Hoiatus

Kui LFA on roolimisabiks sisse l{lita-
tud ja te ei hoia kcsi stidu ajal roolil, 
aktiveerub rooli mittehoidmise hoia-
tus.

Kui juht ei pane kcsi roolile ka pcrast 
rooli mittehoidmise hoiatust, akti-
veerub roolimisabi ajutiselt auto-
maatselt.

Kui panete kced tagasi roolile, kui 
LFA on vabastatud, siis roolimisabi 
taaskcivitub.
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ETTEVAATUST
Olenevalt teeoludest vtivad rooli 
mittehoidmise hoiatused hilineda. 
Hoidke stidu ajal alati kced roolil.
Hoidke roolist ktvasti kinni. Vas-
tasel juhul ei pruugi LFA juhi kcsi 
roolil tuvastada ja anda rooli mit-
tehoidmise hoiatuse.

LFA rike

T{{p A

T{{p B

Ilmuv hoiatusteade (mis teatud aja 
muududes kustub) tchendab LFA 

ttrget. Sel juhul laske s{steem kva-
lifitseeritud asjatundjal {le vaadata. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Rooli keeramise eest stidu ajal 
vastutab juht.
Sissel{litatud LFAg-a saab juht 
stidukit ise rooli keerates juhtida.
Soovitame juhil LFA vclja l{litada 
ja ise roolida jcrgmistel juhtudel:
- halb ilm;
- halvad teeolud;
- kui on vaja tihti rooli keerata;
- teist stidukit vti haagist puk-

seerides.
Kui LFA abistab teid roolimisel, 
vtib rool tunduda raske vti kerge.

S{steemi tuud piiravad tegurid
Kui juht l{litab stiduraja vaheta-
miseks sisse suunatule vti hoia-
tustule
- Enne stiduraja vahetamist l{li-

tage suunatulel{liti sisse
- Stiduraja vahetamisel ilma suu-

natule sissel{litamiseta vtib 
tekkida rooli reaktiivjtud.

Kui LFA on sisse l{litatud vti rada 
muudetud, peaks roolimisabire-
iimi l{litamiseks olema stiduk 

tee keskel. Kui juht stidab stidu-
rada muuda, ei abista LFA teda 
roolimisel.
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Kui ESC vti VSM on aktiveeritud, ei 
abista s{steem roolimisel.
Kurvilisel teel suure kiirusega sti-
tes ei pruugi roolimisabire iim toi-
mida.
Kui stidate kiiremini kui 180 km/h, 
ei pruugi roolimisabire iim toi-
mida.
Ckilise roolimisliigutuse korral vtib 
funktsioon ajutiselt vclja l{lituda.
Kui vahetate stidurada kiirusta-
des, siis ei abista funktsioon teid 
roolimisel.
Kui stiduk ootamatult peatub, ei 
abista s{steem roolimisel.
Kui stidurada on liiga kitsas vti 
liiga lai, siis roolimisabi ei toimi.
Kui {ksktik kumba stidurada ei 
tuvastatud, siis roolimisabi ei 
toimi.
Kui raadius on kurvi jaoks liiga 
vcike.

Hoiatused juhile

Kui radade tuvastamine on LFA 
jaoks keeruline vti piiratud, nagu all-
pool ncidatud, peab juht olema eriti 
ettevaatlik, kuna see ei pruugi tuu-
tada vti vtib pthjustada tarbetuid 
toiminguid.

Teed vti stidurajatchised halvas 
seisukorras

Kui stidurada on rikutud vti nch-
tamatu
Kui juht ei nce stidurada vihma, 
lume, tolmu, liiva, tli, loikude vms 
ttttu
Kui teed on fikseeritud vti kui sti-
duraja ja tee vcrvid ei ole eristata-
vad
Kui stiduraja lchedal on mcrk, mis 
ei tchista stidurada, vti stidura-
jale sarnane mcrk
Kui stidurada ei ole selge vti on 
kahjustatud
Kui tee on kaetud selle ccres ole-
vate objektide, nt eraldusribade, 
kaitsereelingute, m{rakaitse-
seinte vti puude, varjudega
Kui stiduradade arv suureneb vti 
vcheneb vti kui stidurajad ltiku-
vad {ksteisega intensiivselt (tee-
maksukohta sisenemise tsoon, 
teeltik/liitumistsoon jne)
Kui teel on kaks vti enam stidura-
jatchist, nt ehitusltik, mccratud 
rada vms.
Kui stidurada on tcis (nt ehitus-
ltik) vti kui stidurada asendavad 
struktuurid
Kui teel on mcrgistus, nt sikksak-
kjoon, {lekcigurada vti sisseehita-
tud kilomeetritchis
Kui stidurada muutub ckitselt 
nchtamatuks vti kaob pcrast rist-
mikku



147

6

6

Stiduki juhtimine Stidurajal p{simise abis{steem (LFA)

Vcliskeskkond mtjutab funktsiooni
Kui heledus stiduki {mber ckki 
muutub, nt tunnelisse sisenemi-
sel, sealt vcljumisel vti silla alt 
lcbistidul
Kui stiduki esituled ei ole pimedas 
vti tunnelis sisse l{litatud vti kui 
need on liiga ntrgad
Kui on olemas piiravad struktuu-
rid, nt teemaksukioskid vti ktnni-
teekivid
Kui stiduradasid on raske eris-
tada, kuna mcrjal teel peegeldub 
pcikesevalgus, tcnavavalgustus 
vti vastutulevate stidukite tuled.
Kui tagatuled peegelduvad tuge-
valt stiduki suunas
Kui stidate bussirajast vasakul vti 
paremal asuvale stidurajale vti 
bussirajal
Kui eesstitva autoga ei ole piisa-
valt pikivahet vti kui stidurada on 
kaetud eesstitva autoga
Kui stiduraja muutus on suur, nt 
jcrsud vti pidevad kurvid
Kui stidate {le kiirusepiiraja vti 
jcrsu {les/alla vti vasakule/pare-
male kaldu ntlva
Kui stiduk rappub tugevalt
Kui temperatuur peegli {mbruses 
on otsese pcikesevalguse ttttu 
vcga ktrge

kui esiklaasikaamera kell on halva 
kvaliteediga

Kui stiduki esiklaas ja toote lcctse 
esiosa on kaetud tolmu vti str-
mejclgedega vti toonitud
Kui kell ei tuuta halva ilma, nt udu 
vti tugeva vihma/lume, ttttu kor-
rektselt.
Kui niiskus ei ole esiklaasilt tcieli-
kult eemaldatud.
Kui armatuurlauale on pandud 
esemeid jne.
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Tagurdusfunktsioon (RCCW)

Tagurdamisel tuvastab andur vasa
kult ja paremalt k{ljelt lchenevad 
autod ja annab hoiatuse.

Juht saab esmase hoiatuse aktivee
rimisaja valida LCD-ekraani kasuta
jasctetes, valides "User Settings → 
Driver assistance → Warning timing" 
(Kasutaja seaded → Juhiabis{stee
mid → Hoiatuse ajastus). Tagurda
misfunktsiooni esmase hoiatuse 
suvandid on jcrgmised.

Normal (normaalne):
Kui see tingimus on valitud, akti
veeritakse tagurdamisfunktsiooni 
hoiatus normaalselt. Kui see scte 
ncib liiga tundlik, valige suvand 
later (hiline)
Selle hoiatuse aktiveerumine vtib 
tunduda hiline, kui ktrval vti taga 
olev stiduk jcrsult kiirendab.
Later (Hiljem).
Valige see hoiatuse aktiveerimis
aeg, kui liiklus on htre ja stidate 
aeglaselt. Kui muudate hoiatuse 
aktiveerimisaega, vtivad muutuda 

ka stiduki muude s{steemide 
aktiveerimisajad. Kontrollige hoia
tuse aktiveerimisaega enne selle 
muutmist.

S{steemi tuu kirjeldus
Valige RCCW (Tagurdamiss{s
teem), valides "User Settings" 
(Kasutaja sctted) → "Driver Assis
tance" (Juhiabis{steemid) → "Par
king Safety" (Parkimisohutus) → 
"Rear Cross-Traffic Safety" 
(Tagurdamisfunktsioon).
S{steem l{litub sisse ja on akti
veerumiseks ootel.
Funktsiooni vcljal{litamiseks 
valige uuesti RCCW.
Kui stiduk l{litatakse vclja ja 
uuesti sisse, naaseb RCCW-s{s
teem olekusse, milles oli enne sti
duki vcljal{litamist. L{litage RCCW 
vclja, kui seda ei kasutata.
S{steem tuutab kui auto kiirus on 
alla 10 km/h ja sisse on l{litatud R 
(Tagurdamise) kcik.
RCCW tuvastusvahemik on ligi 
0,5 20 meetrit k{ljesuuna pthjal. 
Kui tuvastusvahemikus lcheneva 
stiduki kiirus on 8 36 km/h, on 
hoiatus sees. Kuid funktsiooni 
tuvastusvahemik vtib tingimuseti 
erineda. Puurake alati tchelepanu 
{mbrusele.
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Hoiatuse t{{p

Kui andurite poolt tuvastatud stiduk 
lcheneb teie autole tagumiselt 
vasakult vti paremalt k{ljelt, kostab 
hoiatussignaal, hoiatustuli k{lje
peeglis hakkab vilkuma ning LCD-

ekraanile ilmub vastav teade. Taha
vaatekaamera s{steemi aktiveeri
misel ilmub infomeelelahutuse 
s{steemi ekraanile ka teade.

Hoiatus ltppeb, kui:
tuvastatud stiduk vcljub tuvas
tusraadiusest vti
tuvastatud stiduk on jtudnud 
tcpselt teie auto taha vti
stiduk ei liigu teie stiduki suunas;
teine stiduk aeglustab;
lcheneva stiduki kiirus vcheneb.

ETTEVAATUST
Kui tagurdamisfunktsiooni tuutin
gimused on tcidetud, kuvatakse 
hoiatus iga kord, kui teie peatatud 
(0 km/h kiirusel) stiduki k{ljele/
tagaosale lcheneb teine stiduk.
Funktsioon ei pruugi hoiatad, kui 
teie auto kaitseraud on vasakult/
paremalt auto vti muu eseme vti 
stidukiga takistatud.
Juht peab olema alati auto juhti
misel eriti ettevaatlik stltumata 
sellest, kas mcrgutuli k{ljepeeglil 
ptle vti ei.
Stiduki helis{steemi liiga ktrgel 
helitugevusel kasutamine vtib 
summutada hoiatuss{steemi 
helid.
Tagurdamishoiatus ei pruugi 
ktlada, kui kostavad teiste funkt
sioonide hoiatushelid.
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OCDW059091

OCDW059090



Stiduki juhtimine

1506

Tagurdusfunktsioon (RCCW)

HOIATUS
Stitke ettevaatlikult, olgugi et 
stiduk on varustatud BCW-ga. 
Crge toetuge ainult funktsioonile, 
vaid kontrollige enne rajavahe
tust ka ise peeglist.
Funktsioon ei pruugi juhti teatud 
tingimustes hoiatada, seega 
kontrollige alati stitmise ajal 
{mbrust.
Olge alati stitmisel ettevaatlik! 
Tagurdamisfunktsioon ei pruugi 
liiklusoludest stltuvalt korralikult 
tuutada vti tuutab valesti.

S{steemi andurid

Andurid asuvad tagumises kait
serauas.

Hoidke tagumine kaitseraud funkt
siooni ntuetekohaseks toimimiseks 
alati puhas.

ETTEVAATUST
Funktsioon ei pruugi korrektselt 
toimida, kui kaitseraud on kahjus
tatud vti vahetatud vti sellel on 
tehtud parandustuid.
Tuvastusraadius varieerub stltu
valt stidutee laiusest. Kui tee on 
kitsas, vtib funktsioon tuvastada 
stidukeid ka ktrvalrajast jcrgmisel 
stidurajal.
Tugevate elektromagnetlainete 
ttttu vtib funktsioon vclja l{li
tuda.
Hoidke andurid alati puhtana.
CRGE KUNAGI vttke anduri osi ise 
lahti ega avaldage neile mis tahes 
survet.
Olge ettevaatlik, et te ei avaldaks 
radarandurile vti selle kattele liig
set survet ega vajutaks seda 
jtuga. Kui andur nihutatakse 
jtuga paigast cra, ei pruugi funkt
sioon enam normaalselt tuud jct
kata. Sel juhul ei pruugi ekraanile 
ilmuda ka s{steemi hoiatusi. Viige 
stiduk professionaalsesse tuu
kotta ja laske s{steemi kontrol
lida. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.
Crge asetage vttresemeid nagu 
kaitserauakleebiseid vti kait
seraua kaitse radari anduri lche
dusse ega vcrvige anduri 
piirkonda. Sedasi toimimine vtib 
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mtjuda vcga halvasti anduri toi-
mivusele.

Hoiatusteade

Hoiatus kuvatakse, et teavitada 
juhti tagumisel kaitseraual olevast 
segavast esemest vti et kaitseraua 
lchedus on kuum. Tuli l{litil ja s{s-
teemis l{litatakse automaatselt 
vclja.

Eemaldage segav ese tagumiselt 
kaitseraualt.

Stitke peale segava eseme eemal-
damist umbes 10 minutit ja funkt-
sioon hakkab normaalselt toimima.

Kui funktsioon ei tuuta normaalselt 
isegi pcrast segava eseme, treileri, 
kanduri vti muu varustuse eemal-
damist, viige stiduk professionaal-
sesse tuukotta ja laske seda 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

Segava eseme teade vtidakse anda 
ka segava eseme puudumisel, nt 
stites htreda asustusega vti avatud 
piirkonnas nagu ktrb, kus puudub 
toimimiseks piisavalt andmeid.

See teade vtib aktiveeruda ka tuge-
vas vihmas vti veepritsmete korral.

Sel juhul ei vaja auto hooldust.

Pakiruumi ja muude vahendite kasu-
tamisel l{litage ktik s{steemi 
funktsioonid [VCLJA].

T{{p A

T{{p B

Kui funktsioon ei toimi korrektselt, 
kuvatakse hoiatusteade ja l{liti 
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mcrgutuli l{litub vclja. Funktsioon 
l{litub automaatselt vclja.

Sel juhul laske s{steem kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Funktsioon ei pruugi korrektselt 
toimida, kui kaitseraud on vaheta-
tud vti anduri lcheduses on teh-
tud parandustuid.
Tuvastusala oleneb teede laiusest. 
Kui tee on kitsas, vtib funktsioon 
tuvastada stidukeid teiselt stidu-
rajalt.
Kui tee on vcga lai, ei pruugi 
funktsioon autosid tuvastada.
Tugevate elektromagnetlainete 
ttttu vtib funktsioon vclja l{li-
tuda.

S{steemi tuud piiravad tegurid

Juht peab olema jcrgnevates olukor-
dades tchelepanelik, kuna funkt-
sioon ei pruugi korrektselt toimida.

Auto taha on paigaldatud jcrel-
haagis, rattahoidja vms.
Ilm on stidu ajal vcga halb, nt 
sajab tugevalt vihma vti lund.
Andur on kaetud vihmavee, lume, 
pori vms-ga.
Tagumine kaitseraud, kuhu andu-
rid on paigaldatud, on kaetud vti 
blokeeritud mtne kaitserauale 
kinnitatud esemega, nt kleebi-

sega, kaitsetoruga, jalgrattahoid-
jaga vms.
Tagumine kaitseraud on kahjusta-
tud vti andurid on paigast cra 
nihkunud.
Auto ktrgus on tavapcrasest 
madalam vti ktrgem, kuna paki-
ruumi on laaditud raske pagas, 
rthk rehvides ei ole tige vms.
Temperatuur tagumise kaitseraua 
juures on ktrge.
Andurid on teiste stidukite, seinte 
vti parkla tugisammaste poolt 
blokeeritud.
Stidate kurvilisel teel.
Sillutis (vti sillutamata tee), mis 
sisaldab ebatavaliselt metallkom-
ponente (nt maa-aluse metroo 
ttttu).
Auto lchedal asub mtni fikseeri-
tud takistus, nt teepiire.
Stidate {les vti alla vcga jcrsust 
kallakust, kus stiduradade ktrgus 
varieerub.
Autoga stidetakse kitsal, paljude 
puude ja pttsastega ccristatud 
vti ktrge rohuga teel.
stidate maapiirkonnas, kus andu-
rid ei tuvasta pikka aega jcrjest 
mitte {htegi stidukit;
Stidate mcrjal teel.
Stidate teel, kus on kahekordse 
konstruktsiooniga piire vti sein.
Lcheduses on mtni eriti suur sti-
duk, nt buss vti veoauto.
Teine stiduk stidab vcga lchedal 
teie ktrval.
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Teine stiduk muudub teie autost 
vcga suure kiirusega.
Vahetate stidurada.
Teie ktrval olev stiduk alustab lii
kumist teiega samaaegselt, kuid 
kiirendab teist kiiremini.
Ktrvalrajal olev stiduk liigub {le
jcrgmisele stidurajale VTI {lejcrg
misel stidurajal olev stiduk liigub 
teie ktrvalrajale.
Lcheduses on mootorratas vti 
jalgratas.
Lcheduses on madala platvorm
haagisega veoauto.
Tuvastuspiirkonnas vcikesed 
takistused, nt ostukcrud, lapse
vankrid vms.
Lchedal olev stiduk on eriti madal 
(nt sportauto).
Stiduk peatatakse vcga jcrsult.
Stiduki {mber olev temperatuur 
on ccrmiselt madal.
Auto vibreerib ttsiselt stites eba
{htlasel auklikul teel vti betoonil.
Auto stidab libedal lumisel, lompi
dega jne teel.

Teise auto vti piirde lchedal stit
mine

[A]: Piire

Kui lcheduses asub teine stiduk vti 
konstruktsioon, ei pruugi funktsioon 
ntuetekohaselt toimida.

Teatud juhtudel ei pruugi funktsioon 
tagant lchenevat stidukit tuvas
tada ning hoiatus ei pruugi tuutada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult {mbritsevaid liiklusolusid.

Stiduk on keerukas parkimiskesk
konnas

OCDW059115
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Kui stiduk on keerukas parkimis
keskkonnas, ei pruugi funktsioon 
ntuetekohaselt toimida.

Teatud juhtudel ei pruugi funktsioon 
kokkuptrkeohtu tcpselt mccratleda 
stidukite puhul, mis pargivad vti 
vcljuvad parkimiskohalt teie stiduki 
lchedal (nt teie stiduki ktrvalt vcljuv 
auto, stiduk, mis pargib vti vcljub 
parkimiskohalt teie auto tagant, teie 
autole lchenev stiduk, mis on soori
tamas puuret jne).

Sel juhul ei pruugi hoiatused ntuete
kohaselt toimida.

Stiduk on pargitud diagonaalselt

[A]: Stiduk

Kui stiduk on pargitud diagonaalselt, 
ei pruugi funktsioon ntuetekohaselt 
toimida.

Teatud juhtudel ei pruugi funkta
sioon tuvastada stidukit, mis lche
neb teie autole tagantpoolt 
vasakult/paremalt k{ljelt, kui selline 
diagonaalselt pargitud stiduk vcljub 

parkimiskohalt. Sel juhul ei pruugi 
hoiatused ntuetekohaselt toimida.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult {mbritsevaid liiklusolusid.

Stiduk on kallakul vti selle lchedal

Kui stiduk on kallakul vti selle lche
dal, ei pruugi funktsioon ntueteko
haselt toimida.

Teatud juhtudel ei pruugi funktsioon 
tuvastada selle tagumisele vasa
kule/paremale k{ljele lchenevaid 
stidukeid ja hoiatus ei pruugi korra
pcraselt tuutada.

Jclgige stidu ajal alati tchelepaneli
kult {mbritsevaid liiklusolusid.

OCDW059117
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Parkimine piirete lchedal

[A]: Piire, [B]: Sein

Kui stidate autoga parkimiskohale ja 
teie auto taga vti k{ljel on mingi 
konstruktsioon, ei pruugi funktsioon 
ntuetekohaselt toimida.

Teatud juhtudel, kui tagurdate par
kimiskohale, ei pruugi funktsioon 
tuvastada teie stiduki ees liikuvaid 
stidukeid. Sel juhul ei pruugi hoiatu
sed ntuetekohaselt toimida.

Jclgige stidu ajal alati {mbritsevaid 
parkimisalasid.

Stiduk on pargitud tagurpidi

Kui stiduk on pargitud tagurpidi ja 
andur tuvastab parkimiskoha taga
osas teise stiduki, vtib funktsioon 
esitada hoiatuse. Jclgige stidu ajal 
alati {mbritsevaid parkimisalasid.

OCDW059119 OCDW059120
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ISG (Idle Stop & Go) s{steem

ISG (Idle Stop & Go) s{steem 
(mtnel mudelil)

Teie stiduk vtib olla varustatud ISG-
s{steemiga, mis vchendab k{tuse
kulu, l{litades mootori automaatselt 
vclja, kui stiduk seisab. (Nciteks: 
punane tuli, stoppmcrk ja liiklusum
mik)

Mootor kcivitub automaatselt kohe, 
kui kcivitustingimused on tcidetud.

ISG-s{steem on SEES, kui mootor 
tuutab.

MCRKUS
Kui mootor kcivitub automaatselt 
ISG-s{steemiga, vtivad mtned 
hoiatustuled (ABS, ESC, ESC OFF, 
EPS vti seisupiduri hoiatustuli) 
mtneks sekundiks s{ttida.
See juhtub aku madala pinge ttttu. 
See ei tchenda, et s{steemis on 
ttrge.

Automaatne peatamine

Mootori seiskamiseks ootere iimis

Manuaalkcigukastiga
1. Vchendage stiduki kiirust alla 5 

km/h.
2. L{litage sisse N (neutraalne) kcik.
3. Vabastage sidur.

Automaatkcigukastiga
1. Aeglustage kiirust alla 0 km/h.
2. L{litage sisse D  vti N  kcik.
3. Vajutage piduripedaali.

Mootor l{litub vclja ja ncidikuplokis 

s{ttib roheline AUTO STOP ( ) 

mcrgutuli.

MCRKUS
Mootori peatumiseks peab 
jtudma kiirus viimasest peatusest 
vchemalt 5 km/h (manuaalkcigu
kastiga) peale
Mootori peatumiseks peab 
jtudma kiirus viimasest peatusest 

OSK3058120NR
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vchemalt 5 km/h (automaatkci
gukastiga)

MCRKUS
Vcljal{litatud mootori re iimis 
kapoti avamisel toimub jcrgnev 
(automaatkcigukastiga):

ISG s{steem l{litub vclja (s{ttib 
ISG OFF nupu mcrgutuli).

Automaatne kcivitamine

Mootori taaskcivitamiseks ootere
iimist

Manuaalkcigukastiga
Vajutage siduripedaali, kui kcigu
kang on asendis N (neutraalne).
Samuti kuvatakse LCD-ekraanil 
"Press clutch pedal for Auto 
Start".
Mootor kcivitub ja ncidikuplokis 
kustub roheline AUTO STOP ( ) 
mcrgutuli.

Automaatkcigukastiga
1. Vabastage piduripedaal.

vti
2. Kui AUTO HOLD tuutab, siis piduri

pedaali vabastades hoiab mootor 
seisakut. Aga kui vajutate gaa
sipedaali, kcivitub mootor uuesti.

Mootor kcivitub ja ncidikuplokis kus
tub roheline AUTO STOP mcrgutuli 

( ).

Mootor kcivitub automaatselt ka 
ilma juhi toiminguteta jcrgmistel 
juhtudel.

Pidurite vaakumi surve on ntrk.
Mootor on umbes 5 minutit seis
nud.
Kliimaseade on sissel{litatud ven
tilaatori ktrgeimail kiirusel.
Esiklaasisoojendi on sissel{litatud.
Aku on ntrk.
Kliimaseadme jahustuse ja k{tte 
jtudlus on ebapiisav.
Aktiveeritud automaatse paigal
hoidmise ajal on sisse on l{litatud 
P  (parkimise) kcik.

OCDMH059018
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Aktiveeritud automaatse paigal
hoidmise ajal avatakse uks vti 
vabastatakse turvavuu.
Aktiveeritud automaatse paigal
hoidmise ajal vajutatakse EPB-
l{litile.

Roheline AUTO STOP ( ) mcrgutuli 

vilgub ncidikuplokis 5 sekundit.

ISG-s{steemi toimimise tingimus

ISG-s{steem tuutab jcrgmistel tin
gimustel.

Juhi turvavuu on kinnitatud.
Juhiuks ja kapott on suletud.
Pidurite vaakumi surve on piisav.
Aku andur on aktiveeritud ja aku 
piisavalt laetud.
Vclistemperatuur ei ole liiga ktrge 
ega liiga madal.
Auto stidab p{siva kiirusega ja 
peatub.
Kliimaseade on tingimustele vas
tav.
Auto on piisavalt {lessoojendatud.
Kallak on jcrkjcrguline.

Rooli keeratakse alla 180 kraadi ja 
seejcrel stiduk peatub.

MCRKUS
Kui ISG-s{steem ei vasta tuutin
gimustele, ISG-s{steem deakti
veeritakse. ISG OFF nupu tuli 
s{ttib ja ncidikuplokis s{ttib kol

lane AUTO STOP ( ) mcrgutuli.

Kui tuli vti teade jccb ptlema, 
kontrollige toimimise tingimusi.

ISG-s{steemi deaktiveerimine

Kui soovite ISG-s{steemi deakti
veerida, vajutage ISG OFF nuppu. 
S{ttib ISG OFF nupu mcrgutuli.
Kui vajutate uuesti ISG OFF nuppu, 
aktiveeritakse s{steem ja ISG OFF 
nupu tuli kustub.

OSK3058121NR
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Hcired ISG-s{steemi tuus

S{steem ei pruugi toimida jcrgmis
tel juhtudel.

Toimub ISG-ga seotud andurid vti 
s{steemi viga.

Toimub jcrgnev:

Kollane AUTO STOP ( ) mcrgu

tuli ncidikuplokis jccb pcrast 5-
sekundilist vilkumist ptlema.
S{ttib ISG OFF nupu mcrgutuli.

MCRKUS
Kui ISG OFF nupu tuli ei l{litu 
uuesti ISG OFF nupule vajutades 
vclja vti kui ISG-s{steem jctkuvalt 
korrektselt ei tuuta, lakse oma 
stiduk professionaalsel tuukojal 
esimesel vtimalusel {le vaadata. 
Kia soovitab puurduda Kia volita
tud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
Kui ISG OFF nupu tuli s{ttib, vtib 
see ltpetada ptlemise pcrast sti
dukiga maksimaalselt kahe tunni 
jooksul umbes 80 km/h stitmist ja 

ventilaatori puurlemiskiiruse juht
nupu seadistamist 2. asendist 
allapoole. Kui tuli ISG OFF nupul 
jccb eelpool toodule vaatamata 
ptlema, laske oma stiduk profes
sionaalsel tuukojal esimesel vti
malusel {le vaadata. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Kui mootor on ootere iimis, on vti
malik mootorit taaskcivitada ilma, 
et juht midagi ette vttaks.
Enne autost lahkumist vti masi
naruumis midagi tegemist peatage 
mootor, keerates s{{teluku asen
disse LOCK/OFF vti eemaldades 
s{{tevttme.

MCRKUS
Idle Stop and Go (ISG) ei hakka 
pcrast aku taas{hendamist vti 
vahetamist kohe tuule.
Aku andur tuleb ISG kasutamiseks 
kalibreerida. Selleks peab s{{de 
olema umbes neli tundi vcljal{lita
tud. Seejcrel kcivitage ja seisake 
mootor 2 kuni 3 korda.

OSK3058120NR
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Spordis{steem

Spordis{steem (mtnel mudelil)

Spordis{steemi saab vastavalt juhi 
eelistusele ja teetingimustele valida.

T{{p A

T{{p B

Re iim muutub igal spordinupule 
vajutamisel.

NORMAL-re iim: NORMAL-re iim 
vtimaldab pehmet ja mugavat 
stitmist.
SPORT-re iim: SPORT-re iim vti
maldab sportlikku, aga kindlat sti
dustiili.

Mootori taaskcivitamisel mccra
takse stidure iimiks NORMAL. Kui 

see on NORMAL/SPORT re iimil, 
mccratakse mootori taaskcivitami
sel re iimiks NORMAL.

SPORT-re iim

SPORT-re iim haldab 
d{naamikat automaatselt, 
reguleerides roolimisjtudu 
ja mootori ning kcigukasti 

juhtimisloogikat stidujtudluse 
parandamiseks.

Kui SPORT-re iim valitakse spor
dinupule vajutamisega, s{ttib 
(oran ) mcrgutuli SPORT.
Mootori taaskcivitamisel taastub 
SPORT-re iimi asemel NORMAL-
re iim. Kui soovite kasutada 
SPORT-re iimi, valige see spordi
nupuga uuesti.
Kui SPORT-re iim on aktiveeritud:
- Mootoripuurded kalduvad 

jccma teatud ajaks ktrgema
teks isegi peale gaasipedaali 
vabastamist.

- Kiirendamisel toimub ktrgema 
kcigu valimine viivitusega

MCRKUS
Sportliku stidure iimi kasutamisel 
vtib auto k{tusekulu suureneda.

OCDW059020
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Vastavusdeklaratsioon (mtnel 
mudelil)

Raadiosageduse komponendid 
(eesmise radari puhul) vastavad 
alltoodule: (mtnel mudelil)

Vastavusdeklaratsioon

OCDMH050468L
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Vastavusdeklaratsioon
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Ukonoomne kasutus

Raadiosageduse komponentide 
(taganurga radar) vastavus: (mtnel 
mudelil)

Euroopas ja riikides, kus kohaldub 
CE-sertifikaat

Ukonoomne kasutus

Teie stiduki k{tusesccst stltub pea-
miselt teie stidustiilist, kus te sti-
date ja millal stidate.

Ktik need tegurid mtjutavad {he 
liitri k{tusega lcbitavate kilomeet-
rite hulka. Et kasutada stidukit vti-
malikult sccstlikult, jcrgige jcrgmisi 
stidusoovitusi, mis aitavad sccsta 
raha nii k{tuse kui ka paranduste 
arvelt.

Stitke sujuvalt. Kiirendage mtt-
dukalt. Crge startige jcrsult ega 
tehke tcisgaasiga kciguvahetusi ja 
hoidke {htlast stidukiirust. Crge 
kiirendage valgusfooride vahel. 
Reguleerige kiirust liikluse jcrgi nii, 
et ei peaks {leliigselt kiirust 
muutma. Vcltige tihedat liiklust 
igal vtimalusel.
Hoidke teiste autodega alati ohu-
tut pikivahet, et vcltida tarbetut 
pidurdamist. See vchendab ka 
pidurite kulumist.
Stitke mttduka kiirusega. Mida 
kiiremini stidad, seda rohkem 
k{tust stiduk kasutab. Mttduka 
kiirusega stitmine, eriti maan-
teel, on {ks tthusamaid viise 
k{tusekulu vchendamiseks.
Crge hoidke stitmise ajal piduri-
pedaali all. See vtib suurendada 
k{tusekulu ja kiirendada nende 
osade kulumist. Lisaks vtib stit-
mise ajal jala piduripedaalil hoid-
mine pthjustada pidurite 
{lekuumenemist, mis vchendab 

OCDMH050463L
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nende toimivust ja vtib viia ttsi-
semate tagajcrgedeni.
Hoolitsege rehvide eest. Hoidke 
neid soovitava rthuni tcidetuna. 
Vale rehvirthk, kas liigne vti 
vchene, pthjustab rehvide kulu-
mist. Kontrollige rehvirthku vche-
malt kord kuus.
Veenduge, et rattad oleksid 
tigesti joondatud. Vale joondus 
vtib tuleneda ccrekivi vastu stit-
misest vti liiga kiiresti ebatavalis-
tel pindadel stitmisest. Kehv 
joondus pthjustab rehvide kiire-
mat kulumist ja vtib pthjustada 
ka muid probleeme, lisaks ka suu-
remat k{tusekulu.
Hoidke auto heas seisukorras. 
K{tuse sccstmiseks ja hooldusku-
lude vchendamiseks hooldage sti-
dukit jaotise "Harilik 
hooldusgraafik  Euroopa jaoks 
(v.a Venemaa)" lehek{ljel 8-17 
kohaselt. Kui juhite stidukit ras-
ketes tingimustes, on vajalik 
sagedasem hooldamine (vt "Hool-
dus rasketes kasutustingimustes 
 Euroopas (v.a Venemaal)" lehe-

k{ljel 8-23, "Rasked stidutingi-
mused" lehek{ljel 8-24).
Hoidke auto puhtana. Parimaks 
kasutamiseks tuleb stidukit hoida 
puhtana ja suuvitavatest ainetest 
vabana. On eriti oluline, et mudal, 
mullal, jccl jms ei lastaks kuhjuda 
auto pthjale. See lisakaal vtib 
suurendada k{tusekulu ja aidata 
kaasa roostetamisele.

Reisige kergelt. Crge kandke 
autos kaasas ebavajalikke raskusi. 
Kaal vchendab k{tusesccstlik-
kust.
Crge laske mootoril t{hikcigul 
tuutada kauem kui vajalik. Kui 
ootate (ja mitte liikluses), l{litage 
mootor vclja ja kcivitage alles siis, 
kui olete minekuks valmis.
Pidage meeles, et stiduk ei vaja 
pikka soojenemisaega. Pcrast 
mootori kcivitamist laske mootoril 
tuutada 10 kuni 20 sekundit, enne 
kui kcigu sisse panete. Vcga 
k{lma ilmaga lubage siiski oma 
mootorile veidi pikemat soojene-
misaega.
Crge mootorit tirige  ega puur-
deid suureks  ajage. Tirimine on 
liiga ktrge kciguga aeglaselt stit-
mine, mis viib mootori vahelejct-
miseni. Kui see juhtub, l{litage 
sisse madalam kcik. Puurete suu-
reks ajamine on mootori kiirenda-
mine {le ohutu piiri. Seda saab 
vcltida soovitatud kiirustele {le-
minekuga.
Kasutage oma kliimaseadet 
sccstlikult. Kliimaseade kasutab 
mootori toidet, seega vchendab 
selle kasutamine k{tusesccstlik-
kust.
Avatud aknad vtivad suurtel kii-
rustel vchendada k{tusekulu.
K{tusesccstlikkus on risttuules ja 
vastutuules vciksem. Selle k{tu-
sekulu vchendamiseks aeglus-
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Rasked stidutingimused

tage sellistest tingimustes 
stitmisel.

Stiduki hea tuukorras hoidmine on 
oluline nii sccstlikkuse kui ka ohu-
tuse seisukohast. Seettttu laske 
s{steemi hooldada asjatundlikus 
tuukojas.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Liikumise ajal mootori vclja l{lita-
mine
Crge kunagi l{litage mootorit vclja 
mcgedest alla stitmisel vti mista-
hes muul ajal, kui auto stidab. Rooli-
vtimendi ja pidurid ei tuuta ilma 
tuutava mootorita korralikult. Selle 
asemel hoidke mootor kcimas ja l{li-
tage pidurdusefekti saamiseks sisse 
madalam kcik. Lisaks vtib s{{te vcl-
jal{litamine stidu ajal kcivitada roo-
liluku, mille tagajcrjel kaotatakse 
kontroll stiduki juhtimise {le, mis 
vtib pthjustada ttsiseid vigastusi 
vti surma.

Rasked stidutingimused

Ohtlikud teeolud

Ohtlike stidutingimuste korral, nagu 
vees, lumes, jccs, mudas, liivas vti 
sarnastes ohtlikes kohtades stitmi-
sel jcrgige neid soovitusi.

Stitke ettevaatlikult ja vtimal-
dage pidurdamiseks pikem vahe-
maa.
Vcltige jcrsku pidurdamist vti 
rooli keeramist.
Mitte-ABS-piduritega pidurdami-
sel pumbake piduripedaali kergelt 
{les-alla liigutustega, kuni stiduk 
peatub.

HOIATUS
ABS
Crge pumbake piduripedaali ABS-
piduriga varustatud stiduki korral.

Kui olete lumme, mudasse vti liiva 
kinni jccnud, kasutage teist kciku. 
Kiirendage aeglaselt, et vcltida 
veorataste keerutamist.
Kasutage jccle, lumme vti mutta 
kinni jccmise korral veojtu taga-
miseks veorataste all liiva, soola, 
rehvikette vti muud libisemis-
kindlat materjali.
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Auto edasi-tagasi kiigutamine

Kui auto on vaja lumest, liivast vti 
porist vclja kiigutada , keerake 
esmalt rooli vasakule ja paremale, et 
puhastada cra pinnas esirataste 
{mber. Seejcrel vahetage manuaal-
kcigukastiga stidukite korral kciku 
esimese ja tagurpidikcigu vahel. 
Crge kiirendage mootorit ja keeru-
tage rattad vtimalikult vche. Kui 
olete mtne katse jcrel ikka kinni, 
laske stiduk puksiiriga stiduki abil 
vclja ttmmata, et vcltida mootori 
{lekuumenemist ja vtimalike {le-
kande kahjustusi.

ETTEVAATUST
Pikaajaline ntksutamine vtib pth-
justada mootori {lekuumenemist, 
{lekande kahjustusi vti rikkeid ja 
rehvikahjustusi.

HOIATUS
Rataste kaapimine
Crge laske ratastel kaapida, eriti kii-
rusel {le 56 km/h. Rataste keeruta-
mine suurtel kiirustel, kui stiduk 
seisab, vtib pthjustada rehvi {le-
kuumenemist, mis vtib viia rehvi-
kahjustusteni vti vigastada 
ktrvalseisjaid.

MCRKUS
ESC-s{steem tuleb enne stiduki 
ntksutamist vclja l{litada.

HOIATUS
Kui stiduk jccb lumme, mudasse, 
liiva vms kinni, proovige stiduk ntk-
sutamisega vabastada, liigutades 
seda ettepoole ja tahapoole. Crge 
proovige seda teha, kui inimesed vti 
esemed on stiduki lcheduses. Ntk-
sutamise ajal vtib stiduk jcrsku 
ettepoole vti tahapoole liikuda, kuni 
see ruupast vclja saab ja vtib lche-
duses olevaid inimesi vigastada vti 
esemeid kahjustada.

Sujuv kurvide lcbimine

Vcltige kurvide lcbimisel pidurda-
mist ja kciguvahetusi, eriti juhul, kui 
teekate on mcrg. Ideaalis tuleks 
kurvid alati vttta kergelt kiirenda-
des. Jcrgides neid soovitusi, hoitakse 
rehvide kulumine minimaalsena.

OCDW059025



Stiduki juhtimine

1686

Rasked stidutingimused

Stitmine uusel

Kuna uusel stitmine on ohtlikum kui 
pcevavalguses stitmine, on siin 
mtned olulised ntuanded.

Aeglustage kiirust ja hoidke enda 
ning teiste stidukite vahel suure
mat pikivahet, kuna nchtavus on 
uusel tunduvalt halvem, seda eriti 
piirkondades, kus puudub tcnava
valgustus.
Reguleerige oma peegleid, et 
vchendada teiste juhtide esitulede 
pimestamist.
Hoidke ilma automaatse esitu
lede suunajata stidukite esituled 
puhtana ja tigesti suunatud. 
Mccrdunud vti valesti suunatud 
esituled muudavad uusel ncge
mist palju raskemaks.
Vcltige otse vastutulevate stidu
kite esituledesse vaatamist. See 
vtib teid ajutiselt pimestada ja sil
madel vttab pimedusega kohane
mine mitu sekundit aega.

Stitmine vihmas

Vihm ja mcrjad teed vtivad muuta 
juhtimise ohtlikuks, eriti kui te ei ole 
valmis libedaks sillutiseks. Siin on 
mtned asjad, mida tuleb vihmas sti
tes kaaluda.

Tugev sademete hulk raskendab 
ncgemist ja suurendab stiduki 
peatamiseks vajalikku vahemaad, 
seega stitke aeglasemalt.
Hoidke oma klaasipuhastussead
med heas korras. Vahetage tuule
klaasipuhastid vclja, kui nad 
ncitavad mcrke triipudest vti 
jctavad klaasil mtned piirkonnad 
puhastamata.
Kui teie rehvid ei ole heas seisu
korras vtib kiire libedal sillutisel 
peatumine pthjustada libisemist 
ja pthjustada tnnetuse. Veen
duge, et rehvid on heas korras.
L{litage esituled sisse, et teistel 
oleks teid lihtsam ncha.
Liiga kiire stit lcbi suurte loikude 
vtib piduritele halvasti mtjuda. 
Kui peate minema lcbi loikude, 
p{{dke neist aeglaselt lcbi stita.
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Kui arvate, et teie pidurid on mcr-
jaks saanud, rakendage neid ker-
gelt, kuni normaalne 
pidurdustoime naaseb.

Stitmine {leujutatud aladel

Vcltige stitmist lcbi {leujutatud 
alade, kui te ei ole kindel, et veetase 
pole ktrgem rattarummu alaser-
vast. Stida lcbi mistahes vee aegla-
selt. Vtimaldage piisav 
peatumisteekond, sest pidurdustt-
husus vtib olla hciritud.

Pcrast veest lcbi stitmist kuivatage 
pidureid, rakendades neid aeglaselt 
stites trnalt mitu korda.

Maastikul stitmine

Stitke maastikul ettevaatlikult, sest 
teie stidukit vtivad kahjustada kivid 
vti puujuured. Tutvuge enne stit-
mist selle maasiku tingimustega, 
kus stitma hakkate.

Stitmine suurtel kiirustel

Rehvid

Reguleerige rehvirthku vastavalt 
tehnilisele kirjeldusele. Madal reh-
virthk pthjustab rehvide {lekuume-
nemist ja vtimalikku purunemist.

Vcltige kulunud vti kahjustatud reh-
vide kasutamist, mis vtib pthjus-
tada vchenenud veojtudu vti rehvi 
purunemist.

MCRKUS
Crge kunagi {letage rehvidel ncida-
tud maksimaalset rehvirthku.

HOIATUS
Ala- vti {letcidetud rehvid vtivad 
pthjustada kehva juhitavust, sti-
duki {le kontrolli kaotamist ja 
ootamatut rehvi lthkemist, mis 
vtib viia tnnetusteni, vigastus-
teni ja isegi surmani. Enne stidu 
alustamist kontrollige alati ntue-
tekohast rehvirthku. Ntueteko-
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hase rehvirthu andmeid vt 
"Rehvid ja veljed (5 uksega, uni-
versaalkerega auto, luukpcra)" 
lehek{ljel 9-7, "Rehvid ja veljed 
(linnamaastur)" lehek{ljel 9-8.
Ilma mustrita vti ebapiisava 
mustriga rehvidega stitmine on 
ohtlik. Kulunud rehvid vtivad pth-
justada stiduki {le kontrolli kaota-
mist, vigastusi ja kokkuptrkeid, 
isegi surma. Kulunud rehvid tuleb 
asendada esimesel vtimalusel ja 
neid ei tohiks kunagi stidul kasu-
tada. Kontrollige alati enne autoga 
stitmist rehvi mustrit. Lisateavet 
ja mustri kulumispiiri infot vt 
"Rehvid ja veljed (5 uksega, uni-
versaalkerega auto, luukpcra)" 
lehek{ljel 9-7, "Rehvid ja veljed 
(linnamaastur)" lehek{ljel 9-8.

K{tus, mootori jahutusvedelik ja 
mootoritli

Suurel kiirusel stitmine tarbib roh-
kem k{tust kui linnas stitmine. Crge 
unustage kontrollida nii mootori 
jahutusvedelikku kui ka mootoritli.

Ajamirihm

Lttv vti kahjustatud ajamirihm vtib 
viia mootori {lekuumenemiseni.

Talvine stit

Talve raskemad ilmastikutingimused 
pthjustavad suuremat kulumist ja 
muid probleeme. Talvisest stidust 
tingitud probleemide minimeerimi-
seks peaksite jcrgima jcrgmisi soo-
vitusi:

* Talverehvide ja rehvikettide kohta 
riigikeeles (islandi, bulgaaria keel) 
vaadake lisa.

Lumised vti jcised tingimused

S{gavas lumes stitmiseks vtib osu-
tuda vajalikuks talverehvide kasuta-
mine vti rehvikettide paigaldamine. 
Kui on vaja talverehve, tuleb valida 
rehvid, mis oleks stiduki standard-
rehvidega samas suuruses ja sama 
t{{pi. Vastasel juhul vtivad auto 
ohutus ja kcsitsemine raskendatud 
olla. Peale selle vtivad mtjuda vcga 
ohtlikult ka kiiruse {letamine, jcrsk 
kiirendamine, ckiline pidurdamine ja 
jcrsud puurded.
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Aeglustamise ajal kasutage pidurit 
tcies ulatuses. Ckilised pidurdused 
lume- vti jcckattega teedel vtivad 
pthjustada libisemist. Eesoleva sti-
duki ja teie stiduki vahel tuleb hoida 
piisavat pikivahet. Vajutage pidurit 
trnalt. Pange ka tchele, et rehviket-
tide paigaldamine rehvidele pthjus-
tab suuremat liikumapanevat jtudu, 
aga ei takista k{lglibisemist.

MCRKUS
Rehviketid ei ole ktikides riikides 
seaduslikud. Enne rehvikettide pai-
galdamist kontrollige riigi seaduseid.

Talverehvid

Oma stidukile talverehve paigalda-
des veenduge, et need oleksid sama 
suuruse ja koormusvahemikuga 
radiaalrehvid kui originaalrehvid. 
Paigaldage talverehvid igale rattale, 
et tasakaalustada auto kcsitsemist 
ktigis ilmastikutingimustes. Pidage 
meeles, et talverehvide veojtud kui-
vadel teedel ei pruugi olla sama suur 
kui teie stiduki esialgses varustuses 
olevatel rehvidel. Peaksite stitma 
ettevaatlikult ka siis, kui teed on 
puhtad. K{sige oma rehvide edasi-
m{{jalt soovitatud maksimumkii-
ruse kohta.

HOIATUS
Talverehvide suurus
Talverehvid peaksid olema stiduki 
standardrehvidega samas suuruses 
ja sama t{{pi. Vastasel juhul vtivad 
stiduki ohutus ja kcsitsemine ras-
kendatud olla.

Crge paigaldage naastrehve kontrol-
limata, kas kohalikes, riiklikes vti 
munitsipaalsetes eeskirjades on 
nende kasutusele vtimalikke piiran-
guid.

Lumeketid

Kuna radiaalrehvide k{lgseinad on 
themad, vtivad need kahjustada 
saada, kui neile teatud t{{pi lume-
kette paigaldada. Seettttu on lume-
kettide asemel soovitatav kasutada 
talverehve. Crge paigaldage rehvi-
kette alumiiniumvelgedega varusta-
tud stidukitele; lumeketid vtivad 
velgi kahjustada. Kui lumekette on 
tarvis kasutada, kasutage kaabli 
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t{{pi kette, mille paksus on alla 12 
mm. Teie stiduki kahjustused, mis 
tulenevad sobimatust lumeketi 
kasutamisest, ei kuulu stidukitootja 
garantii alla.

Paigaldage ketid ainult esiratastele.

ETTEVAATUST
Veenduge, et lumeketid oleks teie 
rehvide jaoks tige suuruse ja t{{-
biga. Valed lumeketid vtivad kah-
justada stiduki kere ja vedrustust 
ning see ei pruugi olla kaetud sti-
duki tootja garantiiga. Samuti vti-
vad lumekettide kinnituskonksud 
kahjustada saada, kui need puu-
tuvad kokku stiduki osadega, mis 
vtib pthjustada kettide rehvidelt 
mahalibisemist. Veenduge, et 
lumeketid vastaksid SAE klassi S 
sertifikaadile.
Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb 
keti paigaldust pcrast iga 0,5 1 
km pikkust stitu kontrollida. Kui 
ketid on lahti, pingutage neid vti 
paigaldage need uuesti.
Crge tehke stiduki juhtimisel tcis-
puuret (crge puurake rooli kum-
malegi poole tciesti vclja) isegi 
siis, kui tige kett on paigaldatud. 
(Tcispuurde tegemise ajal stitke 
aeglasemalt kui 10 km/h.)
Crge kasutage 225/40R18 rehvide 
korral rehvikette, need vtivad 
autot kahjustada (velgesid, ved-
rustust ja keret).

Keti paigaldamine
Kettide paigaldamisel jclgige tootja 
juhiseid ja paigaldage need vtimali-
kult pinguli. Kui ketid on paigaldatud, 
siis stitke aeglaselt. Kui kuulete, et 
ketid lchevad vastu kere vti raami, 
peatuge ja pingutage neid. Kui need 
siiski edasi httruvad, aeglustage, 
kuni see ltppeb. Eemaldage ketid 
kohe, kui hakkate stitma puhasta-
tud teedel.

HOIATUS
Kettide paigaldamine
Lumekettide paigaldamisel parkige 
stiduk tasasele maapinnale liiklu-
sest eemale. L{litage sisse stiduki 
ohutuled ja asetage vtimaluse kor-
ral stiduki taha ohukolmnurk. Pange 
auto alati parkimisre iimi, raken-
dage seisupidur ja l{litage mootor 
enne lumekettide paigaldamist vclja.

HOIATUS
Lumeketid

Kettide kasutamine vtib stiduki 
kcsitsemist raskendada.
Crge {letage kiirust 30 km/h vti 
ketitootja soovitatavat kiirusepii-
rangut, olenevalt sellest, kumb on 
vciksem.
Stitke hoolikalt ja vcltige muhke, 
auke, jcrske puurdeid ja muid oht-
likke teeolusid, mis vtivad pthjus-
tada stiduki rappumist.
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Vcltige jcrske puurdeid ja rataste 
blokeerumist pidurdamisel.

ETTEVAATUST
Lumeketid

Vales suuruses vti valesti paigal-
datud ketid vtivad kahjustada teie 
stiduki pidurivoolikut, vedrustust, 
kere ja rattaid.
Peatuge ja ttmmake ketid pingule 
alati, kui kuulete neid vastu stidu-
kit puutumas.

Kasutage kvaliteetset et{leengl{-
koolipthist jahutusvedelikku

Teie auto jahutuss{steem on teha-
ses tcidetud kvaliteetse et{leengl{-
koolipthise jahutusvedelikuga. See 
on ainus jahutusvedeliku t{{p, mida 
tuleks kasutada, sest see aitab vcl-
tida jahutuss{steemi korrosiooni, 
mccrib veepumpa ja takistab k{l-
mumist. Vahetage jahutusvedelikku 
vastavalt hooldegraafikule 8. peat{-
kis.

Laske enne talve oma jahutusvede-
likku testida veendumaks, et selle 
k{lmumispunkt on talvel oodatavate 
temperatuurida jaoks piisav.

Aku ja akujuhtmed

Talvel tekib akus{steemile lisakoor-
mus. Kontrollige visuaalselt akut ja 
kaableid, nii nagu kirjeldatud 8. pea-

t{kis. Laske aku laetuse taset pro-
fessionaalses tuukojas kontrollida. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Kasutage vajadusel k{lmemas klii-
mas sobivat tli

Mtnes kliimas on soovitatav kasu-
tada k{lma ilmaga madalamat vis-
koossusega talvekaaluga  tli. Vt 
"Soovituslikud mccrdeained ja nende 
kogused" lehek{ljel 9-13. Kui te ei 
tea, millist tli kasutada, soovitame 
puurduda Kia volitatud esindaja 
poole.

S{{tes{steem

Kontrollige s{{tek{{nlaid, nii nagu 
kirjeldatud jaotises "Tchtajaline 
hooldus" lehek{ljel 8-16, ja vajaduse 
korral vahetage need vclja. Kontrol-
lige ka ktiki s{{tejuhtmeid ja kom-
ponente, et olla kindel, et need ei ole 
pragunenud, kulunud ega kahjusta-
tud.
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Lukkude jcctumise ennetamiseks

Lukkude k{lmumise vcltimiseks 
pritsige lukuauku heakskiidetud jcc-
tumisvastast vedelikku vti gl{tse-
riini. Kui lukk on kaetud jccga, 
pritsige seda heakskiidetud jcctu-
misvastase vedelikuga jcc eemalda-
miseks. Kui lukk on seest k{lmunud, 
vtite seda kuuma vttmega sula-
tada. Kcsitsege kuuma vttit vigas-
tuste vcltimiseks ettevaatlikult.

Kasutage s{steemis heakskiidetud 
k{lmumisvastast aknapesuvede-
likku

Aknapesus{steemi vee k{lmumise 
vcltimiseks lisage heakskiidetud k{l-
mumisvastast aknapesulahust 
mahutisse vastavalt juhistele. K{l-
mumisvastane aknapesuvedelik on 
saadaval volitatud Kia edasim{{-
jate/teenuspartnerite juures ja ena-
mikes autovaruosade kauplustes. 
Crge kasutage mootori jahutusve-
delikku vti teisi antifriise, kuna need 
vtivad auto vcrvi kahjustada.

Crge laske seisupiduril kinni k{l-
muda

Mtningatel juhtudel vtib seisupidur 
rakendatud asendisse kinni jccda. 
See juhtub ktige ttencolisemalt siis, 
kui tagumiste pidurite {mber vti 
nende lchedale on kogunenud lund 
vti jccd vti kui pidurid on mcrjad. Kui 
on oht, et seisupidur vtib kinni 

jccda, rakendage seda ainult seni, 
kuni panete esimese vti tagasikcigu 
sisse (manuaalkcigukast), ja seejcrel 
blokeerige tagarattad, et stiduk ei 
saaks veerema hakata. Seejcrel 
vabastage seisupidur.

Crge laske jccl ja lumel auto alla 
koguneda

Teatud tingimustes vtib rattakoo-
bastesse ja poritiibade alla koguneda 
paks lume- ja jcckiht ning see vtib 
takistada normaalset roolikeera-
mist. Kui stidate seda soosivates 
karmides talvistes ilmastikutingi-
mustes, peaksite aeg-ajalt kontrol-
lima auto pthja, et veenduda 
esirataste ja rooliosade sujuvas lii-
kumises.

Abivahendid

Olenevalt ilmastikutingimuste ras-
kusest peaksite hoidma autos sobi-
vat avariivarustust. Nciteks 
rehvikette, veokuit, taskulampi, hel-
kureid, vilkurit, liiva, k{hvlit, kcivi-
tuskaableid, jcckaabitsat, kindaid, 
alusmatti, tunkesid, tekki jne.
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Haagise vedamine (Euroopas)

Kui plaanite midagi oma autoga 
vedada, vaadake esmalt oma riigi 
maanteeametist asjakohaseid sea-
duseid.

Haagiste, autode vti teiste stidukite 
pukseerimise seadused vtivad eri-
neda. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
Haagisega liiklemine
Kui te ei kasuta haagisega liigeldes 
tiget varustust ega stiduvttteid, 
vtib stiduk juhitavuse kaotada. Nci-
teks liiga raske haagise pidurid ei 
pruugi tuutada korralikult vti {ldsegi 
mitte. Teie ise ja kaasreisijad vtite 
saada ttsiseid vti surmavaid vigas-
tusi. Liigelge haagisega vaid siis, kui 
olete jcrginud ktiki selle peat{ki 
juhtnuure.

HOIATUS
Kaalupiirangud
Veenduge enne haagisega liiklemist, 
et ei {letataks suurimat lubatud 
haagisemassi, haagise registrimassi, 
stiduki registrimassi, suurimat luba-
tud tagatelje koormust ega suuri-
mat lubatud tiisli vertikaalkoormust.

MCRKUS
Tagatelje vti tagatelgede suuri-
mat lubatud kandevtimet vtib 
{letada kuni 15% ja stiduki suuri-
mat lubatud tcismassi vtib {le-
tada kuni 10% vti 100 kg, 
olenevalt sellest kumb on mada-
lam. Sel juhul ei tohi M1-kategoo-
ria stiduki puhul {letada kiirust 
100 km/h vti N1-kategooria sti-
duki puhul 80 km/h.
Haagise pukseerimisel vtib haa-
keseadise lisakoormus pthjus-
tada tagarehvi maksimaalse 
koormuse {letamise, kuid mitte 
rohkem kui 15 protsenti. Sellisel 
juhul ei tohi stita kiiremini kui 100 
km/h ja tagarehvi rthk peab 
olema vchemalt 20 kPa (0,2 baari) 
vtrra ktrgem kui tavapcrase 
kasutamise (st ilma haagiseta 
stites) soovituslik rthk.

ETTEVAATUST
Haagisega valesti liiklemine vtib teie 
stidukit kahjustada ja tuua kaasa 
kulukad remondituud, mis ei kuulu 
garantii alla. Haagisega tigesti liikle-
miseks jcrgige selles osas toodud 
ntuandeid.

Teie stiduk vtib haagist vedada. Sti-
duki veovtimsuse kindlaks tegemi-
seks vaadake selle jaotise osa 
"Haagise kaal" lehek{ljel 6-183.
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Pidage meeles, et stitmine koos 
jcrelhaagisega erineb oluliselt sti
dust ilma selleta. Jcrelhaagise veda
mine mtjub auto juhitavusele, 
vastupidavusele ja k{tusekulule. 
Ohutu haagisega stitmine ntuab 
tiget varustust ja seda tuleb tigesti 
kasutada.

Selles jaotises on toodud mitu aja 
jooksul jcrgi proovitud olulist ncpu
ncidet ja ohutusreeglit. Paljud neist 
on olulised teie ja kaasreisijate tur
valisuse seisukohast. Palun lugege 
enne haagise vedamist kogu kces
olev osa tchelepanelikult lcbi.

Koorma vedamisel lisaraskust kand
vad komponendid, nagu mootor, kci
gukast, rattaosad ja rehvid tuutavad 
lisatud massi vedamiseks rohkem. 
Mootor peab tuutama suhteliselt 
suurematel puuretel ja suurema 
koormusega. See lisakoormus teki
tab tciendavat soojust. Samuti lisab 
haagis mcrkimisvccrselt tuulekind
lust, suurendades veontudeid.

T{{p A

T{{p B

MCRKUS
Haagisekonksu kinnituskoht
Haakeseadise kinnituskoht asub 
mtlemal pool kere all tagarataste 
taga.

Veokonks

Oluline on, et oleks tige haakesea
dise varustus. K{lgtuul, suured 
muuduvad veoautod ja halvad teed 
on vaid mtned pthjused, miks vajate 
tiget veokonksu ja ktike sinna 
juurde kuuluvat. Jcrgnevalt on too
dud mtned reeglid, mida tuleks jcr
gida.

Kas teil on vaja veokonksu paigal
damiseks autokeresse auke teha? 
Kui te seda teete, sulgege augud 
kindlasti pcrast haakeseadise 
eemaldamist.
Kui te neid ei sulge, vtib summu
tist tuleb surmav s{sinikmonok
siid stiduki salongi imbuda, samuti 
mustus ja vesi.OCDW059121

OCDW059124
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Stiduki kaitserauad pole mteldud 
haakeseadiste jaoks. Crge kinni-
tage renditavaid haakeseadiseid 
ega teisi kaitseraua t{{pi haake-
seadiseid. Kasutage ainult raami 
k{lge kinnitatavat haakeseadist, 
mis ei kinnitu kaitseraua k{lge.
Mehaaniline haakeseadis ei tohi 
varjata stiduki tagumise numbri-
mcgi ega valgustite mis tahes 
osa. Kui tagumine numbrimcrk ja/
vti valgustid on osaliselt mehaa-
nilise haakeseadisega varjatud, ei 
ole lubatud kasutada haakeseadi-
seid, mida ei saa tuuriistu kasuta-
mata htlpsasti eemaldada ega 
{mber paigutada (vclja arvatud 
kergesti kasutatav (st kuni 20 
Nm) vabastusvtti, mille on tarni-
nud haakeseadise tootja). Pange 
tchele, et paigaldatud ja kasuta-
mata mehaaniline haakeseade 
tuleb alati eemaldada vti {mber 
paigutada, kui tagumise numbri-
mcrgi ja/vti tagumised tuled on 
mehaanilise haakeseadise ttttu 
osaliselt varjatud.
Kia haagisekonksu saate Kia voli-
tatud m{{giesindajalt.

Turvatross

Auto ja haagise vahele tuleks alati 
kinnitada turvatross. Ristake ohu-
tusketid haagise veotiisli all, et veo-
tiisel ei kukuks teele, kui see peaks 
haakeseadisest lahti tulema.

Ohutuskettide kohta vtite juhtnuure 
leida haakeseadise vti haagise toot-
jalt. Jcrgige ohutuskettide kinnita-
misel tootja soovitusi. Jctke alati 
piisav lttk, et saaksite haagisega 
puurdeid sooritada. Crge kunagi 
laske ohutuskettidel muuda maad 
lohiseda.

Jcrelhaagise pidurid

Kui teie jcrelhaagisel on oma piduri-
s{steem, kontrollige, kas see vastab 
teie riigis kehtivatele normatiivi-
dele, kas see on tigesti paigaldatud 
ning kas see tuutab korralikult.

Kui teie haagis kaalub koos koor-
maga piduriteta haagise lubatud 
suurimast tcismassist rohkem, pea-
vad sellel olema ntuetekohased oma 
pidurid. Lugege kindlasti lcbi ktik 
haagise pidureid puudutavad juhised 
ning jcrgige neid pidurite paigalda-
misel, reguleerimisel ja hooldamisel 
vcga tcpselt.

Crge {hendage neid oma stiduki 
piduris{steemiga.
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HOIATUS
Jcrelhaagise pidurid
Crge kasutage piduritega haagist, 
kui te pole tciesti kindel, et piduri-
s{steem on tigesti seadistatud. See 
ei ole amatuuride tuu. Laske see tuu 
cra teha kogemustega kompetent-
ses haagiste teeninduses.

Jcrelhaagisega stitmine

Haagise vedamine ntuab teatud 
mccral kogemusi. Enne {ldkasuta-
tavale maanteele siirdumist peak-
site haagisega stitmist harjutama. 
Tutvuge, milline on juhitavus ja 
pidurdamine koos haagise lisarasku-
sega. Pidage meeles, et stiduvahend 
on n{{d palju pikem ja pole kaugeltki 
nii reageeriv kui ainult stiduk.

Enne alustamist kontrollige haagi-
sekonksu ja platvormi, turvakette, 
elektri{hendusi, tulesid, rehve ning 
peegli reguleerimist. Kui haagisel on 
elektrilised pidurid, kcivitage stiduk 
ja liikuv haagis ning seejcrel raken-
dage kcsitsi haagise piduri kontrol-
ler, et veenduda pidurite tuus. See 
vtimaldab samal ajal kontrollida 
elektri{hendust.

Kontrollige stitmisel aeg-ajalt, et 
koorem oleks korralikult kinni ning 
tuled ja haagise pidurid tuutaksid 
veel.

[ksteise jcrel stitmise vahemaa

Hoidke eesmisest stidukist vche-
malt kahekordset pikivahet, nagu 
teeksite seda haagiseta stiduki juh-
timisel. Nii saate vcltida olukordi, 
milles tuleks jcrsult pidurdada vti 
keerata.

Muudumine

Haagise vedamisel vajate muudumi-
seks ees rohkem vahemaad. Pikema 
stiduki ttttu peate muudutud sti-
duvahendist stitma palju kauge-
male, enne kui saate naasta oma 
stidurajale.

Tagurdamine

Hoidke {he kcega kinni rooli ala-
osast. Seejcrel haagise vasakule vii-
miseks liigutage kctt vasakule. 
Haagise paremale viimiseks liigutage 
kctt paremale. Tagurdage alati vcga 
aeglaselt ning laske vtimaluse korral 
kellelgi ennast juhendada.

Puurded

Kui teete puurdeid koos jcrelhaagi-
sega, vttke puuramisel suurem kaar 
kui tavaliselt. Sel moel saate vcltida 
haagise liikumist teepeenrale vti 
vastu ccrekive, liiklusmcrke, puid vti 
muid teeccrseid objekte. Vcltige 
jcrske ja ckilisi manuuvreid. Andke 
signaali varakult.
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Haagise vedamisel kasutage suu-
natulesid

Kui veate oma autoga jcrelhaagist, 
peavad sellel olema oma suunatuled 
koos vajaliku juhtmestikuga. Roheli-
sed nooleindikaatorid ncidikuplokis 
vilguvad iga kord, kui annate mcrku 
puurdest vti reavahetusest. Kui 
haagise tuled on tigesti {hendatud, 
hakkavad ka need vilkuma, ncidates 
teistele juhtidele, et hakkate puu-
rama, rida vahetama vti peatuma.

Koos haagisega stitmisel vilguvad 
rohelised nooleindikaatorid ncidiku- 
Seega vtite olla eksiarvamusel, et 
taga stitvad juhid teie mcrguandeid 
ncevad. Seepcrast peab kindlasti 
aeg-ajalt {le kontrollima, kas haa-
gise suunatulede lambid on ikka 
tuukorras. Samuti peate kontrol-
lima tulesid iga kord, kui {hendate 
juhtmed lahti ja uuesti kinni.

Crge {hendage haagise valgustus-
s{steemi otse oma auto valgustus-
s{steemiga. Kasutage vaid 
heakskiidetud haagise kaablikuidi-
kut.

Paluge kaablikuidiku paigaldamisel 
abi pcdevast tuukojast.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Heakskiitmata haagise kaablikuidiku 
kasutamine vtib kahjustada stiduki 
elektris{steemi ja/vti teid.

Kallakutel stitmine

Vchendage kiirust ja l{litage sisse 
madalam kcik enne, kui stidate alla 
pikal vti jcrsul kallakul. Kui te ei l{lita 
sisse madalamat kciku, tuleb vtib-
olla kasutada pidureid nii palju, et 
need kuumenevad ja ei tuuta enam 
tthusalt.

Mootori ja {lekande {lekuumene-
mise vchendamiseks l{litage ttusul 
sisse madalam kcik ja vchendage 
kiirust umbes 70 km/h.

ETTEVAATUST
Haagise vedamisel 6% {letavatel 
jcrskudel kallakutel puurake eri-
list tchelepanu mootori jahutus-
vedeliku temperatuuri ncidikule, 
et mootor ei kuumeneks {le. Kui 
jahutusvedeliku temperatuurinci-
diku ntel liigub {le ncidiku "H 
(HOT) (vti 130 /C)" suunas, pea-
tuge esimesel vtimalusel ohutus 
kohas ja laske mootoril t{hikcigul 
tuutada kuni selle jahtumiseni. 
Vtite jctkata, kui mootor on piisa-
valt jahtunud.
Stidukiiruse peate valima olene-
valt haagise massist ja ttusust, et 
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vchendada mootori ning {lekande 
{lekuumenemise vtimalust.

Parkimine kaldpindadel

[ldiselt, kui stidukile on {hendatud 
haagis, ei tohiks parkida oma stidu-
kit kaldpinnale. Inimesed vtivad 
saada ttsiselt vti surmavalt viga ja 
nii stiduk kui ka haagis vtivad kald-
pinnal ootamatult alla veeremisel 
kahjustuda.

HOIATUS
Parkimine kaldpinnal
Haagisega stiduki parkimine kald-
pinnal vtib pthjustada ttsist vigas-
tust vti surma, kui haagis peaks 
lahti minema.

Kuid, kui peaksite parkima haagise 
kaldpinnale, siis toimige nii:
1. Stitke auto ja haagisega teeser-

vale parkimiseks sobivasse kohta. 
Keerake rooliratast ccrekivi suu-
nas (paremale, kui suundute kald-
pinnast alla; vasakule, kui 
suundute kaldpinnast {les).

2. Kui stidukil on manuaalkcigukast, 
l{litage auto neutraalasendisse.

3. Rakendage seisupidur ja l{litage 
stiduk vclja.

4. Asetage ttkiskingad kaldpinna 
poolsete haagise rataste alla.

5. Kcivitage stiduk, hoidke pidurid 
rakendatuna, l{litage neutraala-
sendisse, vabastage seisupidur ja 

aeglaselt vabastage pidurid kuni 
haagise ttkiskingad taluvad koor-
must.

6.Manuaalkcigukasti puhul raken-
dage pidurid ja seisupidur uuesti 
ning l{litage stiduk kcigule R 
(tagurpidi).

7. L{litage stiduk vclja ja vabastage 
stiduki pidurid, kuid jctke seisupi-
dur sisse.

HOIATUS
Seisupidur
Kui seisupidur pole korralikult 
rakendatud, vtib stidukist vcljumine 
olla ohtlik.
Kui jctate mootori tuule, vtib auto 
jcrsult liikuma hakata. Teie vti tei-
sed vtivad saada ttsiseid vti sur-
mavaid vigastusi.

Kui plaanite pcrast parkimist lah-
kuda kaldpinnalt
1. Kui manuaalkcigukast on neut-

raalasendis, rakendage pidurid ja 
hoidke piduripedaali all, kui:

kcivitate mootori;
vahetate kciku; ja
Vabastage seisupidur.

2. Vttke jalg aeglaselt piduripedaalilt 
cra.

3. Stitke aeglaselt edasi, kuni haagis 
on ttkiskingade pealt eemaldatud.

4. Peatuge ja paluge kellelgi ttkis-
kingad {les korjata ning cra 
panna.
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Hooldamine haagise vedamise aegu

Kui veate oma autoga regulaarselt 
jcrelhaagist, vajab auto sagedamini 
hooldust. Erilist tchelepanu tuleb 
puurata mootoritlile, telje tlitami-
sele ja jahutuss{steemi vedelikule. 
Veel on tchtis tihti kontrollida piduri 
seisu. Ktiki esemeid on arutatud 
kcesolevas juhendis ja sisukord aitab 
neid leida kiiresti. Kui stidate haagi-
sega, tuleb enne stitmist nende jao-
tiste lugemine kasuks.

Crge unustage hooldada ka oma 
haagist ja konksu. Lchtuge haagi-
sega kaasasolevast hooldusgraafi-
kust ning vaadake see regulaarselt 
lcbi. Ktige parem oleks, kui viiksite 
kontrolli lcbi iga pcev enne stidu 
alustamist. Mis ktige tchtsam  ktik 
haakemutrid ja poldid peaksid olema 
kinni.

ETTEVAATUST
Haagise kasutamisest tingitud 
raskema koormuse ttttu vtib {le-
kuumenemine ilmneda kuumadel 
pcevadel vti {lesmcge stitmisel. 
Kui jahutusncidik viitab {lekuu-
menemisele, l{litage mootori jah-
tumiseks kliimaseade vclja ja 
peatage stiduk ohutus kohas.
Vedamisel kontrollige {lekandeve-
delikku tihemini.
Kui stidukis pole kliimaseadet, 
peate haagise vedamisel mootori 

jtudluse parandamiseks paigal-
dama jahuti ventilaatori.

Kui otsustate vedada haagist

Kui otsustate vedada haagist, siis 
siin on mtned tchtsad punktid:

Proovige kasutada kaldekontrolli. 
Vtite k{sida konksu edasim{{jalt 
kaldekontrolli kohta.
Crge vedage autoga esimesed 2 
000 kilomeetrit, et mootori saaks 
korralikult sisse stita. Selle ette-
vaatusabintu eiramine vtib pth-
justada ttsiseid mootori vti 
{lekande kahjustusi.
K{sige enne haagise vedamist Kia 
volitatud edasim{{jalt/teenindu-
sest lisantuete kohta (nt seoses 
haagisevarustusega).
Stitke alati mttduka kiirusega 
(alla 100 km/h).
Pikal ttusul crge stitke kiiremini, 
kui 70 km/h vti lubatud vedamis-
kiirus, olenevalt sellest, kumb on 
madalam.
Graafik sisaldab kaaluga seotud 
olulisi mcrkmeid:
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Ese

Smartstream 
G1.0 T-GDi

Smartstream 
G1.0 T-GDi  

MHEV

Smartstream G1.5 
T-GDi

Smartstream 
G1.5 T-GDi MHEV

6M/T
6iMT 7 DCT 6M/T 7 DCT 6iMT 7 DCT

CTBA
Multi- 
Link

Maksimaalne 
jcrelhaagise 
mass
[kg]

Ilma 
pidurita

500 500 500 300
500 /
600

500 /
600

500 / 
600

Piduriga 1 000 1 000 1 000 700
1 000 /
1 410

1 000 /
1 410

1 000 / 
1 410

Lubatud maksimaalne 
veokonksule avaldatav 
vertikaalkoormus
[kg]

75

Soovitatav 
tagaratta 
keskpunkti ja 
haakepunkti 
vaheline kau-
gus
[mm]

5-
uksega

880

Mahtu-
niversaal

1 170

Luuk-
pcra

1 145

Linna-
maastur

915

Ese
(Bensiinimootor) 1.6 

T-GDi
Smartstream D1.6 MHEV

7 DCT 6iMT 7 DCT

Maksimaalne jcrel-
haagise mass
[kg]

Ilma pidurita 600
600 /
650

600 /
650

Piduriga 1 410
1 200 /
1 500

1 200 /
1 500

Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav 
vertikaalkoormus
[kg]

75

Soovitatav taga-
ratta keskpunkti ja 
haakepunkti vahe-
line kaugus
[mm]

5-uksega 880

Mahtuniversaal 1 170

Luukpcra 1 145

Linnamaastur 915
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Haagise kaal

A: tiiseli koormus

B: haagise kogukaal

Mis on haagise suurim ohutu kaal? 
Jcrelhaagis ei tohi kunagi kaaluda 
rohkem piduritega jcrelhaagise 
lubatud maksimaalsest massist. 
Kuid isegi see vtib osutuda liiga ras-
keks.

Suurim haagise mass stltub sellest, 
kuidas plaanite haagist kasutada. 
Nciteks on tchtsateks teguriteks 
stidukiirus, ktrgus {le merepinna, 
teekalle, vclistemperatuur ja see, 
kui palju autot haagise vedamiseks 
{ldse kasutatakse. Ideaalne haagise 
mass stltub ka autole paigaldatud 
tciendavast erivarustusest.

Haagise tiiseli kaal

A: telje tciskoormus

B: stiduki tciskoormus

Oluline on mttta iga haagise tiiseli 
koormust, sest see mtjutab stiduki 
tcismassi (GVW). See mass sisaldab 
stiduki t{himassi, mistahes veeta-
vat veost ja stidukis stitvaid inimesi. 
Haagise vedamisel peate stiduki 
tcismassile lisama tiiseli koormuse, 
kuna stiduk kannab ka seda koor-
must.

Haagise veopea raskus tohib moo-
dustada haagise tcismassist maksi-
maalselt 10% ega tohi {letada 
haagise veopea suurimat lubatud 
massi.

Pcrast haagise laadimist kaaluge 
eraldi haagist ja siis tiiseli, et veen-
duda koormuste tigsuses. Kui mitte, 
saate olukorda ilmselt parandada 
lihtsalt koorma {mberpaigutami-
sega haagises.

OUM076210L OUM076211L
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HOIATUS
Haagis

Crge kunagi koormake haagise 
tagaosa rohkem kui esiosa. Haa-
gise esiosas peaks asuma umbes 
60% haagise koorma raskusest; 
tagaossa tuleks paigutada umbes 
40% koorma raskusest.
Crge {letage kunagi jcrelhaagise 
vti haagise vedamisvarustuse 
maksimaalseid massipiiranguid. 
Vale koormus vtib kahjustada teie 
autot ja pthjustada tnnetuse, 
milles inimesed vtivad viga saada. 
Kontrollige jcrelhaagise ja auto 
massi mtnel kiirtee kaalumis-
jaama platvormkaalul vti mtnes 
veoteenuste firmas.
Valesti laaditud haagis vtib hcirida 
stiduki juhtimist.

Auto mass

See peat{kk aitab stidukit laadida 
tigesti, et hoida koormatud stiduki 
kaal oma konstruktsioonivtime pii-
res. Stiduki ntuetekohane laadi-
mine tagab stiduki konstruktsiooni 
suurima jtudluse. Enne stiduki laa-
dimist tutvuge stiduki kaaluncita-
jate mccramise jcrgmiste 
mtistetega stiduki tehnilistest and-
metest ja sertifitseerimissildilt:

Pthiline t{himass

See on auto mass koos tcis k{tuse-
paagi ja kogu standardvarustusega. 
See ei htlma reisijaid, lasti ega lisa-
varustust.

Stiduki t{himass

See on uue stiduki kaal edasim{{ja 
juures ja ktik poodides saadav 
varustus.

Veose mass

See arv sisaldab kogu pthilisele 
t{himassile lisatud kaalu, sealhul-
gas lasti ja lisavarustust.

GAW (teljekoormus)

See on {hele teljele (esi- vti taga-
teljele) avaldatav kogukoormus  sh 
auto t{himass ja kogu kasulik koor-
mus.
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GAWR (telje tcismass)

See on suurim lubatud koormus, mis 
vtib avalduda {hele (eesmisele vti 
tagumisele) teljele. Need ncitajad on 
ncidatud auto andmesildil.

Iga telje kogukoormus ei tohi kunagi 
{letada selle tcismassi.

GVW (tcismass)

See mass on baast{himassi, tege-
liku koorma massi ja reisijate massi 
summa.

GVWR (registrimass)

See on tcielikult koormatud stiduki 
suurim lubatud mass (koos kogu 
valikulise- ja tcisvarustuse, stitjate 
ning veosega). Registrimass on nci-
datud juhi vti esiistmel reisija ukse 
postil asuval andmesildil.

[lekoormamine

HOIATUS
Auto mass
Teie auto maksimaalse teljekoor-
muse (GAWR) ja suurima lubatud 
tcismassi (GVWR) vccrtused on kir-
jas juhiukse (vti kaasstitjapoolse 
esiukse) avasse kinnitatud t{{bikin-
nituse sildil. Nende vccrtuste {leta-
mine vtib autot kahjustada vti 
pthjustada avarii. Oma koorma ras-
kuse saate ise vclja arvestada, kaa-
ludes esemed (vti inimesed) enne 
autosse paigutamist cra. Olge ette-
vaatlik, et te oma autot {le ei koor-
maks.
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Teehoiatus

Ohutuled

Ohutulede {lesandeks on hoiatada 
teisi autojuhte, et nad oleksid teie 
autole lchenemisel ning teie autost 
muudastidul vti {mberptikel eriti 
tchelepanelikud.

Neid tuleb kasutada hcdaolukorra 
paranduste tegemisel vti kui stiduk 
peatatakse teeserval.

Vajutage ohutulede l{litit igas s{{
tel{liti asendis. Ohutulede l{liti asub 
keskkonsooli l{litipaneelil. Ktik suu
natuled vilguvad {heaegselt.

Ohutuled toimivad nii tuutava kui 
seisva mootoriga.
Suunatuled ei tuuta, kui ohutuled 
on sisse l{litatud.
Kasutage auto pukseerimisel (sle
pis vedamisel) ohutulesid.

Hcdaolukorras stitmise ajal

Kui mootor sureb vclja keset rist
mikku

Kui mootor seiskub ristteel vti 
{lestidul, seadke kcigukang asen
disse N (Neutraalne) ja l{kake 
seejcrel stiduk ohutusse kohta.
Kui teie stidukil on manuaalkcigu
kast, millel pole s{{te lukustamise 
l{litit, saab stiduk liikuda teisele 
vti kolmandale kcigule l{litades ja 
kciviti keeramisel siduripedaali 
vajutamata.

Kui rehv puruneb stidu ajal

Kui mtni auto rehvidest puruneb 
stidu ajal:
1. Vttke jalg gaasipedaalilt ja laske 

stidukil otse edasi stites aeglus
tuda. Crge rakendage kohe pidu
reid ega p{{dke teelt cra keerata, 
sest see vtib pthjustada juhita
vuse kaotamise. Kui stiduk on pii
savalt aeglustunud, pidurdage 
ettevaatlikult ja keerake teelt cra. 
Stitke teelt vtimalikult kaugele ja 
parkige ktvale tasasele pinnale. 
Kui olete eraldusribaga maanteel, 
crge parkige kahe tee vahelisele 
mediaanalale.

2. Kui stiduk on seiskunud, l{litage 
sisse ohutuled, rakendage seisu
pidur ja l{litage sisse tagurduskcik 
(manuaalkcigukast).

3. Laske ktigil stitjatel stidukist lah
kuda. Veenduge, et ktik vcljuvad 
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Kui mootor ei kcivitu

sellelt stiduki poolelt, mis on liik-
lusest eemal.

4. T{hja rehvi vahetamisel jcrgige 
antud peat{kis allpool toodud 
juhiseid.

Kui mootor seiskub stidu ajal
1. Vchendage jcrk-jcrgult stidukii-

rust, hoides autot otse. Liikuge 
ettevaatlikult teelt ohutusse 
kohta.

2. L{litage ohutuled sisse.
3. Proovige mootor uuesti kcivitada. 

Kui teie stiduk ei kcivitu, puur-
duge kvalifitseeritud asjatundja 
poole. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Kui mootor ei kcivitu

Kui mootor ei kcivitu vti kcivitub 
aeglaselt
1. Kontrollige aku{hendusi, veendu-

maks, et need on puhtad ja pingul.
2. L{litage salongivalgustus sisse. 

Kui valgus pimeneb vti kustub 
starteri kcitamisel, on aku t{hi.

3. Kontrollige starteri {hendusi, 
veendumaks, et need on turvali-
selt pingul.

4. Crge l{kake ega ttmmake kcivita-
miseks stidukit. Vaadake juhiseid 
"Juhtmetega kcivitamine" lehe-
k{ljel 7-6.

HOIATUS
Kui mootor ei kcivitu, crge l{kake 
ega ttmmake stidukit selle kcivita-
miseks. See vtib pthjustada kokku-
ptrke vti muid kahjusid. Lisaks 
sellele vtib katal{saator (kui kuulub 
varustusse) {le kuumeneda ja tule-
kahju pthjustada.
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Kui mootor kcivitub normaalselt, 
kuid stiduk ei lche kcima
1. Kontrollige k{tusetaset.
2. Kui s{{tel{liti on asendis LOCK 

(Lukustatud), kontrollige ktiki 
s{{tepoolide ja -k{{nalde {hen
dusi. Kui need on ltdvad vti lahti
sed, {hendage need uuesti.

3. Kontrollige k{tusevoolikut mooto
riruumis.

4. Kui stiduk ikkagi ei kcivitu, puur
duge kvalifitseeritud asjatundja 
poole. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Hcdaolukorras kcivitamine

T{{p A

T{{p B

[hendage kaablid numbrilises jcr
jestuses ja lahutage vastupidises 
jcrjestuses.

OCDMH060048
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Hcdaolukorras kcivitamine

Juhtmetega kcivitamine

Juhtmetega kcivitamine vtib olla 
ohtlik, kui seda tehakse valesti. 
Seega, et vcltida enda vigastamist 
vti stiduki vti aku kahjustamist, jcr-
gige kcivitusabi andmise toimingut. 
Kui kahtlete, soovitame tungivalt 
asjatundlikul tehnikul vti pukseeri-
misteenusel stiduki kcivitada.

ETTEVAATUST
Kasutage ainult 12-voldist kcivitu-
sabi s{steemi. 24-voldise vtimsus-
varu (kas kahe 12-voldise aku vti 
24-voldise generaatorikomplekti) 
kasutamisel vtite parandamatult 
kahjustada 12-voldist kcivitusmoo-
torit, s{{tes{steemi ja muid elekt-
riosi.

HOIATUS
Aku
Crge p{{dke kunagi kontrollida aku 
elektrol{{tide taset, sest see vtib 
pthjustada aku purunemise vti 
plahvatamise, pthjustades ttsiseid 
vigastusi.

HOIATUS
Aku

Hoidke leegid ja scdemed akust 
eemal. Aku toodab vesinikugaasi, 
mis vtib leegist ja scdemest plah-
vatada. Kui neid juhiseid tcpselt ei 
jclgita, vtivad tagajcrjeks olla 
ttsised kehavigastused ja stiduki 
kahjustamine! Kui te ei ole kindel, 
kuidas seda toimingut teha, puur-
duge kvalifitseeritud asjatundjate 
poole. Autoakud sisaldavad vcc-
velhapet. See on m{rgine ja vcga 
suuvitav. Kandke kcivitusabitoi-
mingul kaitseprille ja olge ette-
vaatlik, et hape ei satuks teie, teie 
riiete vti auto peale.
Crge p{{dke anda kcivitusabi sti-
dukile, mille t{hjenenud aku on 
k{lmunud vti kui elektrol{{tide 
tase on madal; aku vtib puruneda 
vti plahvatada.
Crge laske (+) ja (-) kcivituskaabli-
tel kokku puutuda. See vtib teki-
tada scdemeid.
T{hi vti k{lmunud aku vtib kcivi-
tuskaablitega katki minna vti 
plahvatada.

Juhtmetega kcivitamise juhised
1. Veenduge, et vtimendusaku on 

12-voldine ja et selle negatiivne 
klemm on maandatud.

2. Kui vtimendusaku on teises sti-
dukis, crge laske kahel stidukil 
kokku puutuda.
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3. L{litage ktik ebavajalikud elektri-
lised koormused vclja.

4. [hendage kcivituskaablis joonisel 
ncidatud jcrjekorras. Ktigepealt 
{hendage kcivituskaabli {ks ots 
t{hjenenud aku positiivse klemmi 
(1) k{lge, seejcrel teine ots vti-
mendusaku positiivse klemmi (2) 
k{lge,
Jctkake, {hendades teise kcivi-
tuskaabli {he otsa vtimendusaku 
negatiivse klemmi (3) k{lge, see-
jcrel teise otsa ktva, statsio-
naarse, metallist punkti k{lge (nt 
mootori ttsteklamber), akust 
eemale (4). Crge {hendage seda 
selliste osade lchedale, mis moo-
tori kcivitumisel liiguvad.
Crge laske kcivituskaablitel puu-
dutada midagi muud kui tigeid 
akuklemme vti tiget maandus-
punkti. Crge k{{nitage {hendusi 
kinnitades {le aku.

ETTEVAATUST
Akukaablid
Crge {hendage vtimendusaku 
negatiivse klemmi k{lge {hendatud 
kcivituskaablit t{hjenenud aku 
negatiivse klemmi k{lge. See vtib 
pthjustada t{hjenenud aku {lekuu-
menemist ja pragunemist ning aku-
happe vabastamist. [hendage 
kcivituskaabli ots vtimendusaku 
negatiivse klemmi k{lge ja teine ots 
metallpunktiga, mis on akust piisa-
valt kaugel.

5. Kcivitage vtimendusaku stiduki 
mootor ja laske sel tuutada kiiru-
sel 2 000 p/min, seejcrel kcivitage 
t{hjenenud akuga stiduki mootor.

Kui aku t{hjenemise pthjus pole 
teada, tuleb lasta autot kvalifitsee-
ritud asjatundjal kontrollida. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Kcimal{kkamine

Teie manuaalkcigukastiga stidukit ei 
tohi kcima l{kata, kuna see vtib 
kahjustada heitekontrollis{steemi.

Automaatkcigukastiga/topeltsidu-
riga kcigukastiga stidukeid pole vti-
malik kcima l{kata.

Jcrgige kcivitusabi toimingu juhen-
deid.

HOIATUS
Crge kunagi pukseerige stidukit 
selle kcivitamiseks, sest ckiline eda-
siliikumine mootori kcivitumisel vtib 
pthjustada kokkuptrke pukseeriva 
autoga.
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Mootori {lekuumenemine

Mootori {lekuumenemine

Kui teie temperatuurincidik ncitab 
{lekuumenemist, tekib elektrikat-
kestus vti kuulete valju pingimist vti 
koputamist, mootor on ttencoliselt 
liiga kuum. Kui esineb mtni eelnime-
tatud tunnustest, tegutsege jcrgmi-
selt:
1. Stitke lchima ohutu peatuskohani 

teeserval ning peatage auto.
2. Seadke kciguvahetushoov asen-

disse P (automaatkcigukast) vti 
neutraalasendisse (manuaalkci-
gukast) ja rakendage seisupidur. 
Kui kliimaseade on sees, l{litage 
see vclja.

3. Kui mootori jahutusvedelik jook-
seb stiduki alt vclja vti kapoti alt 
tuleb suitsu, seisake mootor. Crge 
avage kapotti enne kui jahutusve-
delikku enam ei voola vti kui suit-
semine on ltppenud. Kui 
k{lmaaine nchtavat kadu ega 
suitsu ei ole, jctke mootor tuule ja 
kontrollige, kas mootori jahutus-
ventilaator tuutab. Kui jahutus-
ventilaator ei tuuta, l{litage 
mootor vclja.

4. Kontrollige, kas veepumba ajami-
rihm on puudu. Kui see pole 
puudu, kontrollige, kas see on pin-
gul. Kui rihm tundub olevat rahul-
dav, kontrollige jahutusvedeliku 
lekkimist radiaatorist, voolikutest 
vti stiduki alt. (Kui kliimaseade oli 
kasutuses, on selle seiskamisel 
k{lma vee vclja voolamine harilik).

HOIATUS
Hoidke mootori tuutamise ajal 
vigastuste vcltimiseks juuksed, kced 
ja riided liikuvatest osadest (nt ven-
tilaator ja ajamirihmad) eemal.

5. Kui veepumba ajamirihm on katki 
vti jahutusvedelikku, seisake 
mootor viivitamatult ja puurduge 
kvalifitseeritud asjatundja poole. 
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
Crge eemaldage radiaatorikorki, kui 
mootor on kuum. See vtib pthjus-
tada jahutusvedeliku vclja pritsi-
mise ja ttsiseid ptletusi.

6. Kui te ei leia {lekuumenemise 
pthjust, oodake, kuni mootori 
temperatuur on muutunud nor-
maalseks. Kui jahutusvedelikku on 
lekke ttttu liiga vcheks jccnud, 
siis lisage n{{d paaki ettevaatli-
kult jahutusvedelikku, et vedeliku-
tase kerkiks paagis keskmisele 
tasemele.

7. Olge ettevaatlik ja tchelepanelik 
jcrgnevate {lekuumenemise mcr-
kide osas. Kui {lekuumenemine 
juhtub uuesti, puurduge kvalifit-
seeritud asjatundjate poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.
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ETTEVAATUST
Ttsine jahutusvedeliku kadu nci-
tab, et jahutuss{steemis on leke. 
Sel juhul laske s{steem kvalifit-
seeritud asjatundjal {le vaadata. 
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Kui mootor madala jahutusvede-
liku taseme ttttu {lekuumeneb, 
siis vtib ckiline jahutusvedeliku 
lisamine mootorisse pragusid 
tekitada. Kahjustuste vcltimiseks 
lisage jahutusvedelikku aeglaselt 
ja vcikeste koguste kaupa.

Rehvirthu kontrolls{steem 
(TPMS) (T{{p A) (mtnel mudelil)

1.Madala rehvirthu hoiatus/TPMS 
rikke mcrgutuli

2. Madala rehvirthuga ratta asukoha 
mcrgutuli (LCD-ekraanil).

Rehvirthu kontroll
Rehvirthu teavitusre iimi saate 
valida ncidikuplokis.
- Vt "Kasutaja seadistuste re iim 

(mtnel mudelil)" lehek{ljel 4-74.
Rehvirthku kuvatakse 1-2 min 
peale stitmist.
Kui rehvirthku auto peatumisel ei 
kuvata, ilmub teade "Drive to dis-
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Rehvirthu kontrolls{steem (TPMS) (T{{p A)

play" (Kuvamiseks stida). Kontrol-
lige pcrast stitmist rehvirthku.
Ncidikuplokis saate kasutajasea-
detes rehvirthu {hikut muuta.
- psi, kpa, bar (Vt peat{ki 4 

Kasutajaseaded ).

Ktiki rehve, sh varurehvi (kui kuulub 
varustusse), tuleb iga kuu k{lmana 
kontrollida ja tcita stiduki tootja 
soovitusliku rehvirthuni, mille leiate 
stiduki andmekleebiselt vti rehvi 
rthumcrgiselt.

(Kui teie autole on paigaldatud reh-
vid, mis on rehvirthkude kleebisele 
mcrgitud rehvidest erinevas mtt-
dus, peate nende rehvide tige reh-
virthu ise vclja selgitama.)

Stiduohutuse suurendamiseks on 
teie auto varustatud rehvirthu 
kontrolls{steemiga (TPMS  Tire 
Pressure Monitoring System), mis 
annab hoiatustulega mcrku, kui reh-
virthk on {hes vti mitmes rehvis 
langenud mcrgatavalt allapoole 
ntutavat taset. Kui see madala reh-
virthu hoiatustuli s{ttib, peatage 
esimesel vtimalusel auto, kontrol-
lige rehvid {le ja tcitke vajadusel 
tige rthuni. Kui rthk on rehvis liiga 
madal, vtib rehv stidu ajal {le kuu-
meneda ning seettttu puruneda. 
Liiga madal rehvirthk pthjustab ka 
k{tusekulu suurenemist ning rehvi-
turvise kiiremat kulumist, samuti 
mtjub see halvasti auto juhitavusele 
ja pidurdusvtimele.

Pidage meeles, et rehvirthu kontrol-
ls{steem ei asenda auto rehvide 
regulaarset {levaatust ja hooldust. 
Tige rehvirthu eest vastutab ikkagi 
auto juht ja seda ka juhul, kui rthk 
pole veel langenud tasemeni, mille 
korral s{ttiks madala rehvirthu 
hoiatustuli.

Teie auto rehvirthu kontrolls{s-
teem on varustatud ka s{steemi 
hcire hoiatustulega, mis annab 
mcrku rehvirthu kontrolls{steemis 
tekkinud hcirest. TPMS-i rikke mcr-
gutuli on kombineeritud madala reh-
virthu mcrgutulega. Kui s{steem 
tuvastab ttrke, vilgub mcrgutuli ligi-
kaudu 1 minuti ja jccb seejcrel 
ptlema. See jcrjestus kordub jcrg-
mistel stiduki kcivitamistel kuni 
rikke ktrvaldamiseni. Kui TPMS-i 
rikke mcrgutuli jccb pcrast 1-minu-
tilist vilkumist ptlema, ei pruugi 
s{steem tuvastada vti anda mcrku 
madalast rehvirthust, nagu ette 
nchtud.

TPMS-i rikked vtivad ilmneda erine-
vatel pthjustel, sealhulgas vahetus- 
vti asendusrehvide vti -rataste pai-
galdamisel, mis takistab TPMS-il 
ntuetekohaselt toimida. Kontrollige 
alati TPMS-i rikke mcrgutuld pcrast 
stidukil {he rehvi vti ratta vaheta-
mist, et tagada, et rehvide ja rataste 
asendamine vtimaldab TPMS-il 
ntuetekohaselt toimida.
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MCRKUS
Kui juhtub mtni jcrgmistest juhtu-
mitest, laske s{steemi kontrollida 
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.
1.Madala rehvirthu mcrgutuli/TPMS 

rikke mcrgutuli s{ttib 3 sekun-
diks s{{tel{liti asendisse ON 
(SEES) l{litamisel vti mootori tuu-
tamisel.

2. Rehvirthu kontrolls{steemi mcr-
gutuli jccb pcrast {heminutilist 
vilkumist p{sivalt ptlema.

3.Madala rthuga rehvi mcrgutuli 
jccb p{sivalt ptlema.

Madala rehvirthu mcrguanne 

Madala rehvirthuga rehvi mcrgu-
anne

Kui rehvirthu kontrolls{steemi mcr-
gutuli s{ttib ja LCD-ekraanil kuva-
takse hoiatus, on {ks vti mitu teie 
rehvidest mcrkimisvccrselt mada-

lama rthuga. Madala rehvirthuga 
rehvi mcrguande puhul ncidatakse 
mcrgutulega cra madala rehvirt-
huga rehv.

Kui kumbki mcrgutuli s{ttib, vchen-
dage kohe kiirust, vcltige jcrske 
kurve ja eeldage pikenenud peatu-
misteekonda. Peatage esimesel vti-
malusel auto ja kontrollige auto 
rehvid {le. Tcitke rehvid ntutava 
rthuni, mis on kirjas auto rehvirth-
kude kleebisel (see on kinnitatud 
juhipoolse keskpiilari vclispaneelile). 
Kui te ei jtua rehvituukotta vti kui 
rehv ei hoia lisatud thku, vahetage 
madalrthuga rehv varurehvi vastu.

Kui stidate pcrast rehvi varurehvi 
vastu vahetamist umbes 10 minuti 
jooksul kiiremini kui 25 km/h, juhtub 
{ks jcrgnevaist.

TPMS-i rikke mcrgutuli vtib vil-
kuda ligikaudu 1 minuti ja jccb 
seejcrel ptlema, sest varurehvile 
pole paigaldatud TPMS-andurit 
(anduriga varustatud rehv ei ole 
stidukis)
TPMS-i mcrgutuli jccb stidu ajal 
ptlema, sest varurattal TPMS-i 
sensor puudub. (sensoriga varus-
tatud vahetatud ratas asub 
autos).

OCDW069024
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Rehvirthu kontrolls{steem (TPMS) (T{{p A)

ETTEVAATUST
Talvel vti k{lma ilma puhul vtib 
madalrthu mcrgutuli s{ttida, kui 
rehvirthk reguleeriti soovituslikule 
rthule soojas ilmas. See ei 
tchenda, et TPMS on rikkis, sest 
vchenenud temperatuur vchen-
dab ka rehvirthku.
Kui stidate soojast piirkonnast 
k{lma piirkonda vti k{lmast piir-
konnast sooja piirkoda, vti kui 
vclistemperatuur on ktrgem vti 
madalam, tuleb kontrollida reh-
virthku ja reguleerida rehvid soo-
vituslikule rehvirthu vccrtusele.
Rehvide thuga tcitmisel ei pruugi 
tingimused madalrthu mcrgutule 
kustutamiseks olla tcidetud. Seda 
seettttu, et rehvipumbal on jtud-
luses veamarginaal. Madala reh-
virthu mcrgutuli kustub, kui 
rehvirthk {letab soovitusliku reh-
virthu.

HOIATUS
Madala rthu kahjustused
Kui rthk on rehvides liiga madal, vtib 
auto muutuda ebastabiilseks ning 
raskesti juhitavaks, lisaks vtib pike-
neda ka pidurdusteekond.
Pidev madala rehvirthuga stitmine 
vtib pthjustada rehvide {lekuume-
nemise ja ttrkeid.

Rehvirthu kontrolls{steemi (TPMS) 
hcire hoiatustuli 

Rehvirthu kontrolls{steemi prob-
leemi korral vilgub mcrgutuli umbes 
minuti jooksul ning jccb siis ptlema.

Sellisel juhul laske probleemi pthjuse 
vcljaselgitamiseks s{steemi kont-
rollida kvalifitseeritud asjatundjal. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
TPMS-i rikke korral ei kuvata t{hja 
rehvi mcrgutuld, isegi kui stidukil on 
alarthu,ga t{hi rehv.

ETTEVAATUST
Rehvirthu kontrolls{steemi mcr-
gutuli vtib 1 minuti vilkuda ja see-
jcrel ptlema jccda ka siis, kui 
lchedal on elektriliin vti raadio-
saatja (nt politseijaoskond, valit-
sus- ja avalikud b{rood, 
ringhcclingujaamad, stjavceraja-
tised, lennujaamad, telemastid 
jne). See vtib hcirida rehvirthu 
kontrolls{steemi (TPMS) nor-
maalset toimimist.
TPMS-i rikke mcrgutuli vtib vil-
kuda ligikaudu 1 minuti ja jccda 
ptlema ka lumekettide kasutami-
sel vti elektroonikaseadme kasu-
tamisel (nt s{learvuti, 
mobiiltelefoni laadija, kaugkcivi-
tusseade, navigatsiooniseade jne).
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See vtib hcirida rehvirthu kont-
rolls{steemi (TPMS) normaalset 
toimimist.

Rehvi vahetamine TPMS-iga

Kui teil on t{hi rehv, s{ttivad madala 
rehvirthu ja asukoha mcrgutuled. 
Sel juhul laske s{steem kvalifitseeri-
tud asjatundjal {le vaadata. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Soovitame teil kasutada Kia poolt 
tunnustatud hermeetikut.
Rehvirthu anduril ja rattal olev 
tihend tuleb rehvi asendamisel 
eemaldada.

Iga ratas on varustatud rehvirthu 
anduriga, mis on paigaldatud rehvi 
sisse, ventiilikorgi taha. Peate kasu-
tama TPMS-i mccratud rehve. 
Laske rehve hooldada kvalifitseeri-
tud asjatundjatel. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

Kui stidate pcrast rehvi varurehvi 
vastu vahetamist umbes 10 minuti 
jooksul kiiremini kui 25 km/h, juhtub 
{ks jcrgnevaist.

TPMS-i rikke mcrgutuli vtib vil-
kuda ligikaudu 1 minuti ja jccb 
seejcrel ptlema, sest varurehvile 
pole paigaldatud TPMS-andurit 

(anduriga varustatud rehv ei ole 
stidukis)
TPMS-i mcrgutuli jccb stidu ajal 
ptlema, sest varurattal TPMS-i 
sensor puudub. (sensoriga varus-
tatud vahetatud ratas asub 
autos).

Vtimalik, et te ei suuda t{hja rehvi 
sellele lihtsalt peale vaadates tuvas-
tada. Kasutage rehvirthu mtttmi-
seks alati kvaliteetset rehvi 
manomeetrit. Pange tchele, et soo-
jal rehvil (stitmisest) on ktrgem 
rthk kui k{lmal rehvil (vchemalt 3 
tundi liikumatuna olnud vti stidetud 
3 tunni jooksul vchem kui 1,6 km).

Laske rehvil enne rehvirthu mttt-
mist jahtuda. Veenduge alati enne 
soovitusliku rthuni tcitmist, et rehv 
on k{lm.

K{lm rehv tchendab, et stiduk on 
seisnust 3 tundi ja stitnud 3-tunni-
lise perioodi jooksul vchem kui 1,6 
km.

ETTEVAATUST
Soovitame kasutada Kia heakskiide-
tud tihendit, kui teie stiduk on 
varustatud rehvirthu kontrolls{s-
teemiga. Vedeltihend vtib rehvirthu 
andureid kahjustada
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HOIATUS
TPMS

Rehvirthu kontrolls{steem ei 
suuda teid hoiatada ootamatu ja 
ttsise rehvivigastuse korral, mis 
on tekkinud vcliste tegurite, nt 
naelte vm teele sattunud pr{gi 
ttttu.
Kui tunnete stiduki ebastabiilsust, 
siis vttke viivitamata jalg gaasipe-
daalilt, vajutage trnalt ja vche-
haaval piduripedaali ning stitke 
aeglaselt ohutusse kohta.

HOIATUS
TPMS-i kaitsmine
Rehvirthu kontrolls{steemi isesei-
sev reguleerimine, {mberehitamine 
vti s{steemi osade eemaldamine 
mtjuvad s{steemi tuukorrale hal-
vasti ning see ei pruugi teid enam 
madala rehvirthu vti s{steemi hcire 
korral hoiatada. Samuti vtib selline 
isetegevus t{histada rehvirthu 
kontrolls{steemile antud garantii.

HOIATUS
EUROOPA jaoks

Crge muutke stidukit, see vtib 
mtjutada TPMS-i toimimist.
Kaubanduses saadaolevatel vel-
gedel ei ole TPMS-andurit. Ohu-
tuse tagamiseks kasutage varuosi 
kvalifitseeritud asjatundjalt. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Kaubandusest ostetavate vel-
gede puhul kasutage Kia volitatud 
edasim{{ja poolt heakskiidetud 
TPMS andureid.
Kui teie stiduk ei ole varustatud 
TPMS-anduritega vti TPMS ei 
toimi ntuetekohaselt, vtite oma 
riigis lcbiviidaval perioodilisel {le-
vaatusel lcbi kukkuda.
Ktik Euroopas jcrgmistel perioo-
didel m{{dud autod peavad olema 
varustatud rehvirthu kontrolls{s-
teemiga.
- Uued mudelid: alates 1. 
novembrist 2012;
- Kcesolev mudel: alates 1. 
novembrist 2014 (aluseks on auto 
esmaregistreerimine)
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Rehvirthu kontrolls{steem 
(TPMS) (T{{p B) (mtnel mudelil)

1.Madala rehvirthu hoiatustuli/reh
virthu kontrolls{steemi hcire 
hoiatustuli

2. TPMS SET l{liti
3. Madala rehvirthu mcrguanne

(Kuvatakse LCD-ekraanil)

Selle stiduki TPMS jclgib ja vtrdleb 
stidu ajal iga ratta ja rehvi veere
raadiust ja puurdeomadusi. Ja see 
kontrollib, kas mtni rehv on teistest 
oluliselt t{hjem.

S{steemi lchtestamiseks vajutage 
vastavalt toimingule TPMS SET 

nuppu ja talletage praegune reh
virthk.

Pcrast seda, kui {ks vti mitu rehvi 
on teistest oluliselt t{hjemad, s{ttib 
madala rehvirthu mcrgutuli ja ncidi
kupaneelil kuvatakse teade.

TPMS-i rikke korral s{ttib rikke 
mcrgutuli.

TPMS-i lchtestamise toiming

TPMS tuleb lchtestada jcrgmistes 
olukordades.

Pcrast rehvide (vti rataste) 
parandamist vti asendamist
Pcrast rehvide {mbervahetamist
Pcrast rehvirthu reguleerimist
Madala rehvirthu mcrgutule s{t
timisel
ABS-s{steemi vti vedrustuste 
vahetamisel

1. Parkige stiduk tasasele, tugevale 
pinnale.

2. Tcitke rehvid ntutava rthuni, mis 
on kirjas auto rehvirthkude klee
bisel (see on kinnitatud juhipoolse 
keskpiilari vclispaneelile).

3. Kcivitage mootor, vajutage ja 
hoidke TPMS-i lchtestamiseks 
ligikaudu kolm sekundit TPMS SET 
nuppu. Lchtestamisprotsess toi
mub automaatselt.

OCDW069040
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4. Seejcrel kontrollige, et madala 
rehvirthu hoiatustuli kustuks 
pcrast neljaks sekundiks vilku
mist. Suurendatud ncidikuploki 
korral kontrollige, et ncidikul 
kuvatakse teade "Tire pressure 
stored" (rehvirthk talletatud).

5. Pcrast TPMS-i lchtestamist 
stitke stidukiga ligikaudu 20 
minutit, et uus rehvirthk s{s
teemi talletada.

* Madala rehvirthu mcrgutule s{tti
misel korrake sammu 3.

TPMS-i lchtestamisel talletatakse 
praegune rehvirthk standardse reh
virthuna.

ETTEVAATUST
Rehve t{hjendamata ei pruugi 
s{steem TPMS-i lchetamisel teid 
teavitada, isegi kui rehvid on oluli
selt t{hjemad. Enne TPMS-i lch
testamist tuleb kontrollida 
ntuetekohast rehvirthku.
TPMS ei pruugi korralikult toimida, 
kui te seda ei lchtesta.

TPMS-i lchtestamise nupu vaju
tamisel stidu ajal lchtestamis
protsess ei kcivitu. TPMS-i 
lchtestamise nuppu tuleb vaju
tada siis, kui stiduk on tcielikult 
peatatud.
Rehvirthku tuleb kontrollida ja 
rehve tcita, kui need on k{lmad.
K{lm rehv  tchendab seda, et 
autoga pole vchemalt 3 viimast 
tundi stidetud vti on viimase 
kolme tunni jooksul stidetud alla 
1,6 km.

Rehvirthu kontrolls{steem (TPMS)

Ktiki rehve, sh varurehvi (kui kuulub 
varustusse), tuleb iga kuu k{lmana 
kontrollida ja tcita stiduki tootja 
soovitusliku rehvirthuni, mille leiate 
stiduki andmekleebiselt vti rehvi 
rthumcrgiselt. (Kui teie stiduki reh
vid on teises suuruses, kui stiduki 
andmekleebisel vti rehvi rthumcrgi
sel mcrgitud, peate mccrama nende 
rehvide tige rehvirthu.)

HOIATUS
Rehvi {le- vti alatcitmine vtib 
l{hendada selle kasutusiga, mtju
tada stiduki kcsitsemist ja pthjus
tada rehvi ootamatu purunemise. 
Seelcbi vtite stiduki {le kontrolli 
kaotada ja pthjustada tnnetuse.

OCDW069039
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Stiduohutuse suurendamiseks on 
teie auto varustatud rehvirthu 
kontrolls{steemiga (TPMS  Tire 
Pressure Monitoring System), mis 
annab hoiatustulega mcrku, kui reh-
virthk on {hes vti mitmes rehvis 
langenud mcrgatavalt allapoole 
ntutavat taset. Kui see madala reh-
virthu hoiatustuli s{ttib, peatage 
esimesel vtimalusel auto, kontrol-
lige rehvid {le ja tcitke vajadusel 
tige rthuni. Kui rthk on rehvis liiga 
madal, vtib rehv stidu ajal {le kuu-
meneda ning seettttu puruneda.

Liiga madal rehvirthk pthjustab ka 
k{tusekulu suurenemist ning rehvi-
turvise kiiremat kulumist, samuti 
mtjub see halvasti auto juhitavusele 
ja pidurdusvtimele.

Pidage meeles, et rehvirthu kontrol-
ls{steem ei asenda auto rehvide 
regulaarset {levaatust ja hooldust. 
Tige rehvirthu eest vastutab ikkagi 
auto juht ja seda ka juhul, kui rthk 
pole veel langenud tasemeni, mille 
korral s{ttiks madala rehvirthu 
hoiatustuli.

Teie auto rehvirthu kontrolls{s-
teem on varustatud ka s{steemi 
hcire hoiatustulega, mis annab 
mcrku rehvirthu kontrolls{steemis 
tekkinud hcirest. TPMS-i rikke mcr-
gutuli on kombineeritud madala reh-
virthu mcrgutulega. Kui s{steemis 
tuvastatakse hcire, vilgub see hoia-
tustuli umbes minut aega ja jccb 

seejcrel p{sivalt ptlema. See jcrjes-
tus kordub jcrgmistel stiduki kcivi-
tamistel kuni rikke ktrvaldamiseni.

Kui hcire hoiatustuli ptleb, ei pruugi 
s{steem enam madalat rehvirthku 
tuvastada ja sellest mcrku anda. 
TPMS-i rikked vtivad ilmneda erine-
vatel pthjustel, sealhulgas vahetus- 
vti asendusrehvide vti -rataste pai-
galdamisel, mis takistab TPMS-il 
ntuetekohaselt toimida.

Kontrollige alati TPMS-i rikke mcr-
gutuld pcrast stidukil {he rehvi vti 
ratta vahetamist, et tagada, et reh-
vide ja rataste asendamine vtimal-
dab TPMS-il ntuetekohaselt 
toimida.

MCRKUS
Kui toimub midagi alltoodust, laske 
s{steemi Kia volitatud esindajal 
kontrollida.
1. Madala rehvirthu mcrgutuli/ 

TPMS rikke mcrgutuli s{ttib 3 
sekundiks s{{tel{liti asendisse ON 
(SEES) l{litamisel vti mootori tuu-
tamisel.

2. Rehvirthu kontrolls{steemi mcr-
gutuli jccb pcrast {heminutilist 
vilkumist p{sivalt ptlema.

3. Madala rthuga rehvi mcrgutuli 
jccb p{sivalt ptlema.
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Madala rehvirthu mcrguanne 

Madala rehvirthuga rehvi indikaa-
tor ja rehvirthu ncit

Kui rehvirthu kontrolls{steemi mcr-
gutuli s{ttib ja LCD-ekraanil kuva-
takse hoiatus, on {ks vti mitu teie 
rehvidest mcrkimisvccrselt mada-
lama rthuga. Madala rehvirthuga 
rehvi mcrguande puhul ncidatakse 
mcrgutulega cra madala rehvirt-
huga rehv.

Kui kumbki mcrgutuli s{ttib, vchen-
dage kohe kiirust, vcltige jcrske 
kurve ja eeldage pikenenud peatu-
misteekonda. Peatage esimesel vti-
malusel auto ja kontrollige auto 
rehvid {le. Tcitke rehvid ntutava 
rthuni, mis on kirjas auto rehvirth-
kude kleebisel (see on kinnitatud 
juhipoolse keskpiilari vclispaneelile). 
Seejcrel lchtestage TPMS vastavalt 
toimingule.

Kui te ei jtua rehvituukotta vti kui 
rehv ei hoia lisatud thku, vahetage 
madalrthuga rehv varurehvi vastu.

Madala rehvirthu mcrgutuli jccb 
ptlema ja TPMS-i rikke mcrgutuli 
vtib {he minuti vilkuda ja seejcrel 
jccda ptlema, kuni lastele madala 
rthuga rehvi parandada ja stidukil 
vclja vahetada.

ETTEVAATUST
Talvel vti k{lma ilma puhul vtib 
madalrthu mcrgutuli s{ttida, kui 
rehvirthk reguleeriti soovituslikule 
rthule soojas ilmas. See ei tchenda 
seda, et auto rehvirthu kontrolls{s-
teemis oleks hcire. Pthjuseks on 
hoopis rthu alanemine rehvis tem-
peratuurilanguse ttttu.
Kui stidate soojast piirkonnast 
k{lma piirkonda vti k{lmast piirkon-
nast sooja piirkoda, vti kui vclistem-
peratuur on palju ktrgem vti 
madalam, tuleb kontrollida reh-
virthku ja reguleerida rehvid soovi-
tuslikule rehvirthu vccrtusele.
Seejcrel lchtestage TPMS vastavalt 
toimingule.
TPMS ei pruugi allolevatel tingimus-
tel tigesti kalibreerida.

TPMS ei ole tigesti lchtestatud.
Te ei kasuta originaalrehve.
Stidate lumistel vti libedatel tee-
del.
Kiirendate, aeglustate vti puu-
rate jcrsult rooli.
Stidate liige kiiresti vti aeglaselt.
Rehvidel on raskem ja eba{htlane 
koormus.

OCDMH060046R
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Kasutatakse varurehvi vti lume
kette.

HOIATUS
Madala rthu kahjustused
Kui rthk on rehvides liiga madal, vtib 
auto muutuda ebastabiilseks ning 
raskesti juhitavaks, lisaks vtib pike
neda ka pidurdusteekond.
Pidev madala rehvirthuga stitmine 
vtib pthjustada rehvide {lekuume
nemise ja ttrkeid.

Ratta vahetamine (varurattaga 
automudelid) (mtnel mudelil)

Tungraud ja tuuriistad

5-uksega

Mahtuniversaal

OCDW069018

OCDW068018
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Ratta vahetamine (varurattaga automudelid)

Luukpcra

Linnamaastur

Tungraud, tungraua kcepide ja rat
tavtti asuvad pagasiruumis pthja
katte all.

Ttstke nendeni jtudmiseks pagasi
ruumi pthjakatet.
1. Tungraua kcepide
2. Tungraud
3. Ratta mutrivtti

Tungraua kasutamise juhised

Tungraud on ette nchtud ainult 
ratta vahetamiseks hcdaolukorras.

Et tungraud ei saaks stidu ajal koli
seda, tuleks see korralikult kinni
tada.

Jcrgige tungraua kasutamise juhi
seid, et vchendada kehavigastuste 
vtimalikku ohtu.

HOIATUS
Rehvide vahetamine

Crge p{{dke kunagi stidukit 
parandada avalike teede vti 
maanteede stiduradadel.
Liigutage stiduk enne rehvi vahe
tamist alati teelt tcielikult maha, 
teepeenrasse. Tungrauda tuleb 
kasutada tugeval, tasasel pinnal. 
Kui te ei leia teelt ktrval tugevat, 
tasast pinda, kutsuge pukseerimi
sabi.
Kasutage alati tigeid eesmiseid ja 
tagumisi tungraua asendeid; crge 
kasutage kunagi ptrkeraudu vti 
muid stiduki osi tungraua toeks.
Stiduk vtib tungraualt maha vee
reda, pthjustades ttsiseid vigas
tusi vti surma.
Crge minge stiduki alla, mida toe
tab tungraud.
Crge kcivitage ega kcitage moo
torit, kui stiduk on tungraual.
Crge laske kellelegi stidukisse 
jccda, kui stiduk on tungraual.
Veenduge, et lapsed oleksid eemal 
teest ja tungrauaga ttstetavast 
stidukist.

OCDW069035
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Varurehvi eemaldamine ja hoiusta
mine

Varuratta vabastamiseks keerake 
varuratta polti vastupceva. Hoius
tage rehvi eemaldamisele vastupidi
ses jcrjekorras.

Et varurehv ja tuuriistad stidu ajal ei 
logiseks, kinnitage need korralikult.

HOIATUS
Kontrollige, et varuratta kinnitus on 
ratta keskosaga korrektselt joonda
tud, vastasel juhul vtib varuratas 
logisema hakata.
Varuratas vtib sel juhul kandurilt 
alla kukkuda ja tnnetuse pthjus
tada.

Rehvide vahetamine

1. Parkige tasasele pinnale ja raken
dage tcielikult seisupidur.

2. L{litage sisse tagasikcik R 
(manuaalkcigukastiga autol).

3. Aktiveerige ohutuled.

4. Eemaldage stidukist rattavtti, 
tungraud, tungraua kcepide ja 
varurehv.

5. Blokeerige tungraua asendile dia
gonaalis vastas oleva ratta esi- ja 
tagaosa.

OSK3068040NR
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HOIATUS
Rehvi vahetamine

Stiduki liikumise vcltimiseks rehvi 
vahetamise ajal rakendage alati 
tcielikult seisupidur ja blokeerige 
alati ratas, mis on diagonaalis 
vastu vahetatavat ratast.
Soovitame stiduki rehvid kiiludega 
kinnitada ning et tungrauaga tts
tetavas stidukis ei viibiks kedagi.

6. Vabastage rattamutrid vastu
pceva {he puurde kaupa, aga crge 
eemaldage {htegi mutrit kuni 
rehv on maast lahti ttstetud.

7. Paigutage tungraud vahetatavale 
rehvile ktige lchemale asuvasse 
eesmisesse (1) vti tagumisse (2) 
kinnituskohta. Asetage tungraud 
raami alla mccratud kohtadesse. 
Tungraua asendid on raami k{lge 
keevitatud plaadid, millel on kaks 
sakki ja suurendatud tcpp 
tungrauaga osutamiseks.

HOIATUS
Tungraua asukoht
Vtimalike vigastuste vcltimiseks 
kasutage ainult stidukiga kaasas
olevat tungrauda ja tiges tungraua 
asendis; crge kasutage tungraua 
toena kunagi mtnda stiduki muud 
punkti

8. Sisestage tungraua kcepide 
tungrauda ja keerake seda pcri
pceva, ttstes stidukit kuni rehv 
on maast lahti. See mttt on ligi
kaudu 30 mm. Enne rattamutrite 
eemaldamist veenduge, et stiduk 
on stabiilne ja et puuduks liiku
mis- vti libisemisvtimalus.

OCDW069019
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9. Keerake rattamutrid lahti ja 
eemaldage strmedega. Libistage 
ratas tikkpoltidelt maha ja ase
tage see tasaselt, et see ei saaks 
minema veereda. Ratta rummule 
asetamiseks ttstke varurehv {les, 
joondage augud tikkpoltidega ja 
libistage ratas neile peale.
Kui see on raske, kallutage ratast 
kergelt ja seadke ratta {lemine 
ava {lemisse tikkpolti. Seejcrel lii
gutage ratast edasi-tagasi, kuni 
ratta saab libistada {le teiste pol
tide.

HOIATUS
Velgede servad vtivad olla teravad. 
Kcsitlege neid vtimalike vigastuste 
vcltimiseks ettevaatlikult. Enne 
ratta kohale asetamist veenduge, et 
rummul ega rattal pole midagi ees 
(nt muda, ttrv, kruus jne), mis takis
taks rattal kindlalt vastu rummu 
kinnitumist.
Kui on, eemaldage see. Kui ratta ja 
rummu vahel ei ole paigaldamisel 
head {hendust, vtivad rattamutrid 

lahti tulla ja pthjustada ratta kaota
mise. Ratta kaotamine vtib pthjus
tada stiduki {le juhitavuse 
kaotamise. See vtib pthjustada 
ttsiseid vigastusi vti surma.

10.Ratta uuesti paigaldamiseks 
hoidke seda tikkpoltidel, pange 
rattamutrid poltidele ja keerake 
need strmedega kinni. Liigutage 
ratast, veendumaks, et see on 
tcielikult paigas ja seejcrel kinni
tage mutrid strmedega nii ktvasti 
kui suudate.

11.Langetage stiduk maapinnale, 
keerates rattavttit vastupceva.

Seejcrel asetage vtti nagu joonisel 
ncidatud ja kinnitage rattamut
rid. Veenduge, et pesa on tcielikult 
{le mutri. Crge seiske vttme kce
pidemel ega kasutage pikendus
toru. Pingutage ktik ratta mutrid. 
Seejcrel kontrollige iga mutri tihe
dust. Pcrast ratta vahetamist 
laske s{steemi kontrollida kvali
fitseeritud asjatundjal. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

OCDW069022
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Rattamutri pingutusmoment:

Terasratas ja alumiiniumsulast 
ratas:

11 13 kgf m

Kui teil on rehvi manomeeter, 
eemaldage ventiilikork ja kontrollige 
rthku. Kui rthk on soovituslikust 
madalam, stitke aeglaselt lchimasse 
rehvituukotta ja tcitke sobiva 
rthuni. Kui see on liiga ktrge, regu-
leerige tige vccrtuseni. Paigaldage 
alati pcrast kontrollimist vti reh-
virthu reguleerimist ventiilikork. Kui 
korki tagasi ei panda, vtib thk 
hakata rehvist vcljuma. Ventiilikorgi 
kaotamisel ostke uus ja paigaldage 
see vtimalikult kiiresti.

Pcrast rataste vahetamist kinnitage 
t{hi rehv oma kohale ja pange 
tungraud ning tuuriistad nende 
hoiustamiskohtadele.

ETTEVAATUST
Teie stiduk on rattapoltidel ja mutri-
tel meeterkeermed. Veenduge ratta 
eemaldamisel, et paigaldatakse 
samad mutrid, mis eemaldati, vti et 
vcljavahetamisel kasutatakse mee-
terkeermete ja sama sooniga mut-
reid. Mitte-meeterkeermetega 
mutri paigaldamine meeterkeerme-
tega poldile ja vastupidi ei kinnita 
ratast ntuetekohaselt rummule ja 
kahjustab tikkpolti nii, et see tuleb 
vclja vahetada.

Pange tchele, et enamikul ratta-
mutritel ei ole meeterkeermeid. 
Kontrollige alati vcga tcpselt jcrel-
turu rattamutrite ja rataste keer-
meid. Kahtluse korral puurduge 
kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Tikkpoltide kahjustumisel vtivad 
need kaotada oma vtime ratast 
kinni hoida. See vtib viia ratta lahti-
tulemise ja kokkuptrkeni, pthjusta-
des ttsiseid vigastusi.

Et tungraud, tungraua kcepide, rat-
tavtti ja varurehv stidu ajal ei logi-
seks, kinnitage need korralikult.

HOIATUS
Ebapiisav varurehvi rthk
Kontrollige rehvirthku esimesel vti-
malusel pcrast varurehvi paigalda-
mist. Vajaduse korral reguleerige 
mccratud rthule. Tcpsem teave 
"Rehvid ja veljed (5 uksega, univer-
saalkerega auto, luukpcra)" lehek{l-
jel 9-7, "Rehvid ja veljed 
(linnamaastur)" lehek{ljel 9-8.
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Oluline  ajutise varuratta kasuta-
mine (mtnel mudelil)

Teie stiduk on varustatud {he aju-
tise varurehviga. Varurehv vttab 
vchem ruumi kui tcismttdus rehv. 
See rehv on tavalisest rehvist vcik-
sem ja mteldud ainult ajutiseks 
kasutamiseks.

ETTEVAATUST
Ajutise varurehviga tuleb stita 
ettevaatlikult. Ajutine varurehv 
tuleb esimesel vtimalusel tava-
mttdus rehvi vastu vclja vahe-
tada.
Soovitame mitte kasutada kor-
raga rohkem kui {hte ajutist 
varuratast.

HOIATUS
Ajutine varurehv on vaid hcdaolu-
kordadeks. Crge kcitage oma stidu-
kit ajutise varurehviga kiiremini kui 
80 km/h. Originaalrehv tuleb esime-
sel vtimalusel cra parandada vti 
asendada, et vcltida varurehvi rik-
kest tulenevad f{{siliste vigastuste 
vti surma ohtu.

Varurehvi rehvirthk peab olema 
vchemalt 420 kPa.

ETTEVAATUST
Kontrollige rehvirthku pcrast rehvi 
paigaldamist. Vajaduse korral regu-
leerige see mccratud rthule.

Varurehvi kasutamisel puurake 
tchelepanu jcrgmistele ohutusabi-
ntudele.

Crge mingil juhul stitke ajutise 
varurehviga kiiremini kui 80 km/h, 
sest nii vtib rehv viga saada.
Veenduge, et stidate piisavalt 
aeglaselt ktikide ohtude vcltimi-
seks. Augud, teele kukkunud 
praht jms vtivad ajutist varurehvi 
ttsiselt kahjustada.
Rehv vtib ajutise varuratta pika-
ajalisel kasutamisel puruneda, 
pthjustades juhitavuse kaotuse 
ning tuues kaasa vigastusi.
Crge koormake autot {le ega {le-
tage ajutise varuratta rehvil nci-
datud kandevtimet.
Vcltige {le takistuste stitmist. 
Ajutise varuratta rehv on vcik-
sema lcbimttduga kui normaal-
mtttu rehv. Seettttu on auto 
kere umbes 2,5 cm vtrra madala-
mal ja vtib kergesti viga saada.
Crge minge automaatsesse auto-
pesulasse, kui autole on paigalda-
tud ajutine varuratas.
Crge kasutage varurehvil rehvi-
kette. Vciksema mttdu pcrast ei 
ole rehvikett sellele sobilik. See 
vtib stidukit kahjustada ja viia 
keti kaotamiseni.



Mida teha hcdaolukorras

267

Ratta vahetamine (varurattaga automudelid)

Kui peate stitma lumel vti jccl, ei 
tohiks ajutist varuratast esisillal 
kasutada.
Crge kasutage oma ajutist varu-
ratast {helgi teisel stidukil, sest 
see on valmistatud spetsiaalselt 
teie auto jaoks.
Ajutise varurehvi turvise eluiga on 
l{hem kui tavarehvil. Kontrollige 
ajutist varurehvi regulaarselt ning 
asendage kulunud rehv sama 
mtttu ja samasuguse ehitusega 
rehviga, paigaldades selle samale 
veljele.
Ajutise varuratta rehvi ei tohiks 
kasutada {helgi teisel veljel. 
Samuti ei tohi ajutise varuratta 
veljele paigaldada normaalmtttu 
rehve, talverehve, rattakilpe jms. 
Selle {ritamisel vtivad ilmneda 
nende osade vti teiste auto kom-
ponentide kahjustused.
Crge kasutage korraga rohkem 
kui {hte ajutist varuratast.
Crge vedage haagist, kui autole on 
paigaldatud ajutine varuratas.
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Tungraua silt

T{{p A

T{{p B

T{{p C

* Tegelik tungraua silt vtib pildil kujutatud sildist erineda. Tcpsed andmed 
leiate tungrauale kinnitatud sildilt.

1. Mudeli nimetus
2. Suurim lubatud koormus
3. Tungraua kasutamise ajaks tuleb 

rakendada seisupidur.
4. Tungraua kasutamise ajaks tuleb 

mootor vclja l{litada.
5. Crge minge stiduki alla, mida toe-

tab tungraud.
6. Kasutage tungraua jaoks ette 

nchtud toetuspunkte raami all.

7. Stiduki toetamisel peab tungraua 
alusplaat olema vertikaalselt tts-
tepunkti all.

8. Manuaalkcigukastiga autol l{li-
tage sisse tagurduskcik.

9. Tungrauda tuleb kasutada tuge-
val, tasasel pinnal.

10.Tungraua tootja
11.Tootmiskuupcev
12.Esindaja firma ja aadress

OSK3068044NR

OSK3068043NR

OSK3068045NR
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E[ vastavusdeklaratsioon tungrauale

OUM074110L



29

7

7

Mida teha hcdaolukorras Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga
autod)

Rehvi parandamine (rehviparan
duskomplektiga autod) (mtnel 
mudelil)

5-uksega

Mahtuniversaal

Luukpcra

Linnamaastur

Enne rehviparanduskomplekti kasu
tamist lugege lcbi jcrgmised juhised.
1. Kompressor
2. Tihendusaine pudel

Rehviparanduskomplekt on rehvi 
ajutine abintu ja laske pcrast paran
damist esimesel vtimalusel rehv 
kvalifitseeritud asjatundjal {le vaa
data. Kia soovitab puurduda Kia voli
tatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

OCDW069004

OCDW068004

OCDW069031

OCDW069041
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ETTEVAATUST
Hermeetikupudel
Kui kaks vti enam rehvidest on t{h-
jad, crge kasutage rehviparandus-
komplekti enam kui {he t{hja 
rehviga.

HOIATUS
Rehvisein
Crge kasutage rehviparanduskomp-
lekti rehvi k{lgede parandamiseks. 
See vtib rehvittrke ttttu tnnetuse 
pthjustada.

HOIATUS
Ajutine parandus
Laske rehv vtimalikult kiiresti 
parandada. Rehvi rthk vtib peale 
rehvirthukomplektiga parandamist 
vcheneda.

ETTEVAATUST
Jclgige, et peale hermeetiku kasu-
tamist ei jccks hermeetiku jccgid 
rehvi ja velje siseosa k{lge. Kui 
hermeetikut ei eemaldata, vtib 
tekkida m{ra vti vibratsioon.
Soovitame kasutada Kia originaal-
hermeetikut.
Kui TPMS hoiatustuli ptleb peale 
rehviparanduskomplekti kasuta-
mist, laske oma autot kvalifitsee-
ritud asjatundjal kontrollida. Kia 

soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

Sissejuhatus

Rehviparanduskomplekt (TMK) vti-
maldab lcbitorgatud rehviga stitu 
jctkata.

Kompressorist ja hermeetikupude-
list koosneva paranduskomplektiga 
on vtimalik tthusalt ja mugavalt 
tihendada enamikku stiduauto rehvi 
torgetest, mille on pthjustanud nael 
vms, ning rehvi seejcrel tcis pum-
bata.

Purunenud rehvi korraliku tihenda-
mise jcrel stitke ettevaatlikult (kuni 
200 km) kuni 80 km/h kiirusega lchi-
masse auto- vti rehvihoolduspunkti 
ning laske rehv cra parandada vti 
cra vahetada.

Suuri torkeid ei pruugi olla vtimalik 
paranduskomplektiga tihendada.

Rehvirthu alanemine vtib rehvi sti-
duomadusi tuntavalt halvendada.

OCDW069005
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Seepcrast tuleks vcltida jcrske 
puurdeid ja muid ckilisi manuuvreid, 
eriti kui veate rasket koormat vti 
jcrelhaagist.

TMK ei ole ette nchtud p{siva rehvi-
parandusmeetodina ja seda tohib 
kasutada vaid {he korra.

Jcrgnevalt kirjeldatakse sammhaa-
val, kuidas auk rehvis ajutiselt vcga 
lihtsalt ja usaldusvccrselt cra 
parandada.

Lugege jaotist "Rehviparandus-
komplekti ohutu kasutamine" lehe-
k{ljel 7-36.

HOIATUS
Crge kasutage rehviparanduskomp-
lekti, kui rehv on tugevalt viga saa-
nud seettttu, et t{hja vti peaaegu 
t{hja rehviga on stitu pikemat aega 
jctkatud.
Rehviparanduskomplektiga saab 
parandada ainult neid torkeauke, 
mis on tekkinud rehvi protektorisse.
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Rehviparanduskomplekti (TMK) (t{{p A) osad

1. Kiirusepiirangu kleebis
2. Tihendusaine pudel
3. Tcitevoolik (hermeetiku pudeli {hendamiseks rehvi ventiiliga)
4. Pistikud ja kaabel toitepistiku otse {hendamiseks
5. Hermeetikupudeli hoidja
6. Kompressor
7. Sisse/vclja l{liti
8. Manomeeter rehvirthu mtttmiseks
9. L{liti rehvirthu vchendamiseks

Toitejuhet ja {hendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.

ODE066039L
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Rehviparanduskomplekti (TMK) (t{{p B) osad

1. Kiirusepiirangu kleebis
2. Tihendusaine pudel
3. Tcitevoolik (hermeetiku pudeli {hendamiseks rehvi ventiiliga)
4. Pistikud ja kaabel toitepistiku otse {hendamiseks
5. Hermeetikupudeli hoidja
6. Kompressor
7. Sisse/vclja l{liti
8. Manomeeter rehvirthu mtttmiseks
9. L{liti rehvirthu vchendamiseks

Toitejuhet ja {hendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.

ODE067044
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HOIATUS
Lugege enne paranduskomplekti 
kasutamist hermeetikupudelil too
dud juhiseid!
Eemaldage pudelilt kleebis suurima 
lubatud kiirusega ning kleepige see 
roolile.
Crge unustage vaadata pudelile 
mcrgitud hermeetiku scilivusaega.

Rehviparanduskomplekti kasuta
mine
1. Eemaldage hermeetikupudelilt (2) 

kiirusepiirangu kleebis (1) ja pai
galdage see autos juhi vaatevclja 
(nt roolile), meenutamaks juhile, 
et ta ei tohi liiga kiiresti stita.

2. Hermeetikuga tcitmine Jcrgige 
tcpselt allpool toodud juhiseid. 
Vastasel korral vtib surve all olev 
hermeetik pudelist vclja purskuda.

3. Loksutage hermeetikupudelit.

4. Keerake tcitevoolik (3) hermeeti
kupudel,i (A) k{lge.

5. Veenduge, et miski ei vajuta 
kompressori nuppu (9).

6. Eemaldage katkiselt rehvilt ventiili 
kork ja kinnitage ventiilile her
meetikupudeli tcitevoolik (3).

7. Sisestage hermeetikupudel p{sti
selt kompressori korpusesse, nii 
et pudel jccks p{sti (B).

8. Veenduge, et kompressor on vclja 
l{litatud, asendis 0.

9. [hendage kaabli ja pistikute abil 
kompressor ja auto pistikupesa.

MCRKUS
Kasutage ainult kaasstitjapoolset 
pistikupesa.

OCDW069046

OCDW069005

OCDW069006
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10.Sissel{litatud s{{tega vti kui 
ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) l{liti asendil on 
(sees). L{litage kompressor sisse 
ja laske sellel umbes 3 minutit 
tuutada, et pumbata hermeetik 
rehvi. Rehvirthk pole hermeetiku 
pumpamisel oluline.

11.L{litage kompressor vclja.
12.Keerake voolikud hermeetikupu-

deli ja ventiili k{ljest lahti.

Hermeetiku {htlustamine rehvis
Selleks, et hermeetik rehvis {htla-
selt jaotuks, stitke kohe umbes 7
10 km.

Paigaldage rehviparanduskomplekt 
oma kohale autos.

HOIATUS
Kui lasete mootoril tuutada puudu-
liku ventilatsiooniga kohas (nt hoo-
nes), vtite saada surmava 
vingum{rgituse.

ETTEVAATUST
Crge {letage kiirust 60 km/h. Vti-
maluse korral crge laske kiirusel lan-
geda allapoole kui 20 km/h.
Kui tunnete stidu ajal ebatavalist 
vibratsiooni, mcrkate muutusi auto 
kcitumises vti kostab m{ra, vchen-
dage kiirust ja stitke ettevaatlikult 
esimese turvalise teeccrse peatu-
miskohani. Helistage abi saamiseks 

autoabi- vti puksiirteenust osuta-
vale firmale.
Rehviparanduskomplekti kasutami-
sel vtib rehv hermeetikuga mccr-
duda. Seega eemaldage mccrdunud 
rehv ja laske stidukit kontrollida 
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

Rehvirthu kontrollimine
1. Kui olete lcbinud umbes 7 10 km, 

siis peatuge sobivas kohas.
2. [hendage tcitevoolik (3) otse 

kompressoriga (klambriga kinni-
tatav ots) ja {hendage seejcrel 
tcitevoolik (3) (teine ots) rehvi 
ventiiliga.

3. [hendage kaabli ja pistikute abil 
kompressor ja stiduki aku.

4. Viige rehvirthk vccrtusele 200 
kPa. L{litage mootor sisse ja toi-
mige jcrgnevalt.
Rehvirthu suurendamiseks: l{li-
tage kompressor sisse, asendis I. 
Hetkel rehvis oleva rthu kontrolli-
miseks l{litage kompressor kor-
raks vclja.

HOIATUS
Crge laske kompressoril tuutada 
korraga kauem kui 10 minutit, 
muidu vtib see {le kuumeneda ja 
kahjustuda.
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- Rehvi t{hjemaks laskmine: Vaju-
tage t{hjendusnuppu (9).

ETTEVAATUST
Kui rthk rehvis ei p{si ntutaval 
tasemel, stitke autoga veel teist 
korda, vt "Rehvirthu kontrollimine" 
lehek{ljel 7-35. Seejcrel korrake 
punkte 1 kuni 4.
Kui rehvi torge on suurem kui umbes 
4 mm, ei pruugi rehviparandus-
komplektist kasu olla.
Kui rehvi ei saa rehviparanduskomp-
lektiga parandada, puurduge kvali-
fitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Rehvirthk peab olema vchemalt 200 
kPa. Crge jctkake stitmist, kui see 
nii pole. Helistage abi saamiseks 
autoabi- vti puksiirteenust osuta-
vale firmale.

Rehviparanduskomplekti ohutu 
kasutamine

Parkige auto teeservas rehvipa-
randuskomplekti kasutamiseks 
ohutus kohas. Asetage ohukolm-
nurk silmapaistvasse kohta, et 
muuduvad stidukid oleksid teie 
asukohast teadlikud.
Auto veerema hakkamise vastu 
kindlustamiseks parkige tasasel 

pinnal ja rakendage alati seisupi-
dur.
Kasutage TMK-d ainult stiduau-
tode rehvide tihendamiseks/tcit-
miseks. Crge kasutage seda 
komplekti mootorrataste, jalgra-
taste vti mis tahes muud t{{pi 
rehvide jaoks.
Crge eemaldage rehvist torke 
pthjustanud vttrkeha (nael vti 
kruvi).
Lugege enne paranduskomplekti 
kasutamist hermeetikupudelil 
toodud juhiseid!
Kui auto on vcljas, jctke mootor 
tuule. Vastasel korral vtib aku 
kompressori tuutades t{hjaks 
saada.
Crge jctke rehvirthukomplekti 
kasutamise ajal tchelepanuta.
Crge laske kompressoril {le 10 
minuti jcrjest tuutada, sest nii 
vtib see {le kuumeneda.
Crge kasutage paranduskomplekti 
kui {mbritsev temperatuur on alla 
-30 /C (- 22/F).
Enda ohutuse tagamiseks crge 
kasutage rehviparanduskomp-
lekti, kui lisaks rehvile on viga saa-
nud ka ratta velg.
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Rehviparanduskomplekti tehnilised 
andmed

15/16 tolliste rehvide puhul (v.a lin-
namaastur)

Toitepinge: DC 12 V
Tuupinge: DC 10 15 V
Maksimaalne voolutugevus: 10 A
Temperatuur kasutamisel: -30 ~ 
+70/C
Maksimaalne tuurthk: 6 bar
Suurus
- Kompressor: 161 x 150 x 55,8 

mm
- Hermeetikupudel: 81 x 85,5 w 

mm
- Kompressori mass: 0,7 kg
- Hermeetikupudeli maht: 200 ml

17/18 tolliste rehvide puhul (sh 16/
18 tollised rehvid linnamaasturil)

Toitepinge: DC 12 V
Tuupinge: DC 10 15 V
Maksimaalne voolutugevus: 15 A
Temperatuur kasutamisel: -30 ~ 
+70/C
Maksimaalne tuurthk: 6 bar
Suurus
- Kompressor: 161 x 150 x 55,8 

mm
- Hermeetikupudel: 104 x 85 w 

mm
- Kompressori mass: 0,7 kg
- Hermeetikupudeli maht: 300 ml

* Hermeetiku ja varuosad saate osta 
volitatud esindajatelt ja rehvim{{-
jatelt. T{hjad hermeetikupudelid 

vtib kodus cra visata. Hermeetiku 
vedel jcck tuleb ktrvaldada teie 
stiduki- vti rehvim{{ja- vti koha-
like jcctmekcitluse eeskirjadele.
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Pukseerimine

Pukseerimine

Puksiirteenus

Kui hcdaolukorras pukseerimine on 
vajalik, soovitame seda lasta teha 
kas volitatud Kia edasim{{jal vti 
pukseerimisteenuse pakkujal. Ntu
tavad on korralikud ttstmis- ja puk
seerimistoimingud, et vcltida stiduki 
kahjustumist. Soovitame kasutada 
rataskcrusid (1) vti transpordialu
seid.

Auto pukseerimine maapinnal ole
vate tagaratastega (ilma ratasplat
vormita) ja {lesttstetud 
esiratastega on aktsepteeritav.

Kui mtni maapinnal olevatest ratas
test vti auto vedrustus on viga saa
nud vti kui autot pukseeritakse nii, 
et esirattad on maas, kasutage esi
rataste all ratasplatvormi.

Kui teid pukseerib kaubanduslik 
puksiirauto ning rataskcru ei kasu
tata, siis tuleks alati ttsta stiduki 
esiosa, mitte tagaosa.

ETTEVAATUST
Crge pukseerige stidukit tagur
pidi, esirattad maapinnal, sest see 
vtib stidukit kahjustada.
Crge pukseerige haakeseadisega. 
Kasutage rataste ttstealust vti 
tasapinnalist transportimisvarus
tust.

Auto pukseerimine hcdaolukorras ja 
ilma rataskcruta
1. puurake s{{tevtti asendisse ACC;
2. Seadke kcigukang asendisse N 

(neutraalne).
3. Vabastage seisupidur.

ETTEVAATUST
Kcigukangi neutraalasendisse (N) 
viimata jcrgmine vtib kcigukangi 
kahjustada.

OCDW069007

OCDW069008

OCDW069009
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Mida teha hcdaolukorras Pukseerimine

Eemaldatav pukseerimisaas (mtnel 
mudelil)

Ees

Taga (5 uksega)

Taga (mahtuniversaal)

Taga (universaalkerega auto)

Taga (CUV)

1. Avage tagaluuk ja vttke tuuriista
kastist pukseerimiskonks.

2. Eemaldage kaitseraualt puksiir
konksu ava kate, vajutades selle 
{laosa (ees) vti alaosa (taga).

3. Paigaldage pukseerimiskonks, 
keerates seda pcripceva auku 
kuni see on tcielikult kinnitatud.

4. Pcrast kasutamist keerake aas 
uuesti vclja ja pange ava kate 
tagasi kohale.

OCDW069010

OCDW069012

OCDW069047

OCDW069036

OCDW069032
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Pukseerimine

Pukseerimine hcdaolukorras

Ees

Taga (5 uksega)

Taga (universaalkerega auto)

Taga (mahtuniversaal)

Taga (CUV)

Kui pukseerimine on vajalik, soovi
tame seda lasta teha kas volitatud 
Kia edasim{{jal vti pukseerimistee
nuse pakkujal.

Kui pukseerimisteenus ei ole hcda
olukorras saadaval, vtib teie stidukit 
ajutiselt pukseerida stiduki ette (vti 
taha) kinnitatud hcdaolukorra puk
seerimiskonksule kinnitatud kaabli 
vti ketiga. Olge stiduki pukseerimi
sel vcga ettevaatlik. Juht peab 
olema stidukis selle juhtimiseks ja 
pidurite vajutamiseks.

OCDW069011

OCDW069017

OCDW069037

OCDW069029

OCDW069033
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Mida teha hcdaolukorras Pukseerimine

Sellisel viisil vtib pukseerida vaid 
ktva pinnaga teedel, l{hikest maad 
ja madalal kiirusel. Lisaks peavad 
rehvid, teljed, jtu{lekanded, rool ja 
pidurid olema ktik heas seisukorras.

Crge kasutage pukseerimis-
konkse stiduki vcljattmbamiseks 
mudast, liivast ja muudest tingi-
mustest, millest stiduk omal jtul 
vclja ei stida.
Crge pukseerige stidukit, mis on 
raskem kui pukseeriv stiduk.
Mtlema stiduki juhid peavad tei-
neteisega pidevas kontaktis 
olema.

ETTEVAATUST
Kinnitage pukseerimiskonksule 
pukseerimisrihm.
Pukseerimiseks muu stiduki osa 
kui pukseerimiskonksude kasuta-
mine vtib kahjustada teie stiduki 
kere.
Kasutage ainult stidukite puksee-
rimiseks mteldud kaablit vti ketti. 
Kinnitage kaabel vti kett turvali-
selt pukseerimiskonksule.
Kiirendage vti aeglustage aegla-
selt ja jcrkjcrguliselt, hoides puk-
seerimiskuis vti kett stidu 
alustamisel vti stitmisel pingul. 
Vastasel juhul vtite pukseerimis-
konksu vti autot kahjustada.

Kontrollige enne hcdaolukorras 
pukseerimist, kas pukseerimis-
konks on terve.
Kinnitage pukseerimiskaabel vti -
kett turvaliselt pukseerimiskonk-
sule.
Crge kiskuge konksu. Rakendage 
see rahulikult ja pideva jtuga.
Konksu kahjustamise vcltimiseks 
crge ttmmake k{ljelt vti verti-
kaalse nurga all. Ttmmake alati 
otse eest.

HOIATUS
Olge stiduki pukseerimisel vcga 
ettevaatlik.

Vcltige jcrske kcivitusi vti ebare-
gulaarseid stidumanuuvreid, mis 
vtivad rakendada liigset pinget 
hcdaabi pukseerimiskonksule ja 
pukseerimiskaablile vti -ketile. 
Konks ja pukseerimiskaabel vti -
kett vtivad puruneda ja pthjus-
tada ttsiseid vigastusi vti kahjus-
tusi.
Kui katkist stidukit pole vtimalik 
liigutada, crge jctkake jtuga puk-
seerimist. Soovitame puurduda 
volitatud Kia edasim{{ja vti puk-
seerimisteenuse pakkuja poole.
Pukseerige stidukit nii otse kui 
vtimalik.
Hoidke stidukist pukseerimise ajal 
eemale.
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Pukseerimine

Kasutage l{hemat kui 5 m puk-
seerimisrihma. Kinnitage rihma 
keskele paremaks nchtavuseks 
valge vti punane riie (kuskil 30 cm 
laiune).
Stitke ettevaatlikult, et pukseeri-
misrihm pukseerimise ajal ei ltd-
veneks.
Autos peab pukseerimisel roolimi-
seks ja pidurdamiseks olema juht 
ning teisi stitjaid ei tohi autos olla.

Hcdaolukorras pukseerimise ette-
vaatusabintud

L{litage s{{tel{liti asendisse ACC, 
et rool ei lukustuks.
Seadke kcigukang asendisse N 
(neutraalne).
Vabastage seisupidur.
Autot peab pukseerima kiirusel 
kuni 25 km/h kuni 20 km.
Vajutage piduripedaali harilikust 
tugevamini, kuna pidurijtudlus on 
kahanenud.
Kuna roolis{steem on vclja l{lita-
tud, ntuab roolimine rohkem 
jtudu.
Kui stidate pikast mcest alla, vti-
vad pidurid {lekuumeneda ja pidu-
rite jtudlus kahaneda. Peatuge 
tihti ja laske piduritel jahtuda.
Stidukit tuleb pukseerida kiirusel 
kuni 25 km/h maksimaalselt 20 
km kaugusele (manuaalkcigukasti 
ja nutika manuaalkcigukastiga 
stidukid).
Selleks, et vcltida Automaatkci-
gukast/topeltsiduriga kcigukast 
ttsist kahjustamist, piirake puk-
seerides auto kiirust kuni vccrtu-
seni 15 km/h ja stitke vchem kui 
1,5 km (automaatkcigukasti ja 
topeltsiduriga kcigukastiga stidu-
kid).

OCDW069013

OCDW069014
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Mida teha hcdaolukorras Turvapakett

ETTEVAATUST
Automaatkcigukast/topeltsiduriga 
kcigukast

Kui stidukit pukseeritakse nii, et 
ktik neli ratast on maas, saab 
seda pukseerida ainult eest. 
Veenduge, et kcigukang on neut-
raalasendis. Veenduge, et rool ei 
lukustatud, seades s{{tel{liti 
asendisse ACC. Juht peab olema 
stidukis selle juhtimiseks ja pidu-
rite vajutamiseks.
Kontrollige enne pukseerimist 
automaatkcigukasti/topeltsidu-
riga kcigukasti vedeliku lekete 
suhtes. Kui automaatkcigukast/
topeltsiduriga kcigukast lekivad, 
tuleb kasutada transpordialust vti 
rataskcru.

Turvapakett (mtnel mudelil)

Autos on hcdaolukordade tarvis 
mtned abivahendid, mis aitavad teil 
hcdaolukorrale reageerida.

Tulekustuti (mtnel mudelil)

Kui tulekahju on piisavalt vcike ja te 
suudate tulekustutit kasutada, siis 
jcrgige hoolikalt allpool toodud juhi-
seid.
1. Eemaldage tulekustuti {laosast 

splint, mis ei lase hooba kogemata 
vajutada.

2. Suunake tulekustuti pihusti tule-
koldesse.

3. Vajutage kustuti vabastamiseks 
hooba, seistes leekidest umbes 
2,5 m kaugusel. Kui vabastate 
kcepideme, siis pihustamine kat-
keb.

4. Liigutage pihustit tulekolde juures 
edasi-tagasi. Kui tundub, et leegid 
on kustunud, siis jclgige tulekollet 
hoolikalt, sest tulekahju vtib 
uuesti puhkeda.

Esmaabikomplekt (mtnel mudelil)

Autoapteegis on kccrid, side, plaast-
rid jms esmaabi osutamiseks vigas-
tatutele.

Ohukolmnurk (mtnel mudelil)

Kui olete sunnitud mis tahes prob-
leemi ttttu tee ccres seisma, siis 
asetage teele ohukolmnurk, et hoia-
tada muudujaid.
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Turvapakett

manomeeter rehvirthu mtttmi-
seks (mtnel mudelil)

Rehvidest lekib normaalsel kasuta-
misel veidi thku, seega tuleb neid 
aeg-ajalt pumbata. See ei ole harili-
kult mcrk lekkivast rehvist, vaid 
harilik kulumine. Kontrollige reh-
virthku alati siis, kui rehvid on k{l-
mad, kuna temperatuuri ttusmisel 
ttuseb ka rehvirthk.

Rehvirthu kontrollimiseks tehke 
jcrgmist.
1. Keerake lahti veljel asuv ventiili-

kork.
2. Vajutage manomeeter rehvi 

ventiili vastu ja hoidke selles 
asendis. Selle kcigus lekib ventiilist 
veidi thku. Kui surute manomeet-
rit liiga trnalt, lekib rehvist palju 
thku.

3. Tugev thukindel vajutus paneb 
manomeetri tuule.

4. Vaadake manomeetri ncitu, et 
saada teada, kas rthk on liiga 
madal vti ktrge.

5. Reguleerige rehvi rthk mccratud 
rthule. Tcpsem teave "Rehvid ja 
veljed (5 uksega, universaalkerega 
auto, luukpcra)" lehek{ljel 9-7, 
"Rehvid ja veljed (linnamaastur)" 
lehek{ljel 9-8.

6. Keerake ventiili kork tagasi kinni.
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Mootoriruum

Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

* Tegelik mootoriruum vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak
2.Mootoritli lisamise ava
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4. thufilter
5. Kaitsmete karp
6. Aku miinusklemm
7. Aku plussklemm

8.Mootoritli mtttevarras
9. Radiaatorikork
10.Klaasipesuvedeliku paak

OCDMH070001

OCD070001
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Mootoriruum

Smartstream G1.5 T-GDi

Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

* Tegelik mootoriruum vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak
2.Mootoritli lisamise ava
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4. thufilter
5. Kaitsmete karp
6. Aku miinusklemm
7. Aku plussklemm
8.Mootoritli mtttevarras
9. Radiaatorikork
10.Klaasipesuvedeliku paak

OCD070002

OCD070003
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Hooldus Mootoriruum

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

* Tegelik mootoriruum vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak
2.Mootoritli lisamise ava
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4. thufilter
5. Kaitsmete karp
6. Aku miinusklemm
7. Aku plussklemm
8.Mootoritli mtttevarras
9. Radiaatorikork
10.Klaasipesuvedeliku paak

OCD078081
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Mootoriruum

(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

* Tegelik mootoriruum vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak
2.Mootoritli lisamise ava
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4. thufilter
5. Kaitsmete karp
6. Aku miinusklemm
7. Aku plussklemm
8.Mootoritli mtttevarras
9. Radiaatorikork
10.Klaasipesuvedeliku paak

OCD078100
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Hooldus Mootoriruum

Smartstream D1.6 MHEV

* Tegelik mootorikate vtib joonisel ncidatust erineda.
1.Mootori jahutusvedeliku paak
2.Mootoritli lisamise ava
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4. thufilter
5. Kaitsmete karp
6. Aku miinusklemm
7. Aku plussklemm
8.Mootoritli mtttevarras
9. Radiaatorikork
10.Klaasipesuvedeliku paak

OCDMH079002
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Tehnohooldus

Tehnohooldus

Auto kahjustamise ja iseenda vigas-
tamise vcltimiseks olge igasuguste 
hooldus- ja kontrolltoimingute ise-
seisval lcbiviimisel alati ccrmiselt 
ettevaatlik.

Puudulik, asjatundmatu vti ebapii-
sav hooldus vtib pthjustada prob-
leeme auto tuus, mille ttttu vtib 
stiduk kahjustuda, juhtuda avarii vti 
inimesed viga saada.

Omaniku vastutus

MCRKUS
Auto tigeaegse hooldamise eest 
ning hooldust ttendava dokumen-
tatsiooni scilitamise eest vastutab 
auto omanik.

Laske stidukit hooldada kvalifitsee-
ritud asjatundjatel. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Dokumente, mis ttendavad auto 
ntuetekohast hooldamist vastavalt 
kcesoleva peat{ki hooldegraafikule, 
tuleb alles hoida.

Vajate seda teavet, et teha kindlaks, 
kas jcrgite oma stiduki garantiide 
teenindus- ja hooldusntudeid.

[ksikasjalikku teavet garantiide 
kohta leiate garantii- ja hooldusraa-
matust.

Vccrast ja puudulikust hooldusest 
tingitud parandusi ja kohandusi ei 
kata garantii.

Ettevaatusabintud omanikupoolsel 
hooldusel

Vale vti ebatcielik teenindamine 
vtib pthjustada probleeme. Selles 
jaotises antakse juhiseid ainult 
nende hooldus,elementide kohta, 
mida on lihtne teosta,da.

MCRKUS
Omaniku tehtud vale hooldamine 
garantiiperioodi jooksul vtib mtju-
tada garantii katvust. Lisateabe 
saamiseks lugege autoga kaasas-
olevat garantii- ja hooldusraamatut. 
Kui te ei ole teenindus- vti hooldus-
toimingu osas kindel, laske s{steemi 
hooldada kvali,fitseeritud asjatund-
jal. Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri poole.
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HOIATUS
Hooldustuud

Stidukile hooldustuude tegemine 
vtib olla ohtlik. Mtne hooldustoi-
mingu tege,misel vtite ttsiselt 
viga saada. Kui teil puuduvad auto 
hooldamiseks vajalikud teadmi-
sed ja kogemused vti vahendid, 
jctke s{steemi hooldamine kvali,
fitseeritud asjatundjatele. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Tuutava mootoriga kapoti all 
tegutsemine on ohtlik. See muu-
tub veelgi ohtlikumaks, kui kan-
nate ehteid vti avaraid rtivaid. 
Need vtivad liikuvatesse osadesse 
kinni jccda ja pthjustada vigas-
tusi.
Seega, kui mootor peab kapoti all 
toimetades tuutama, eemaldage 
kindlasti ktik ehted (eriti strmu-
sed, kcevtrud, kellad ja kaelakeed) 
ja ktik kaelarctid, sallid ning sar-
nased avarad rtivad enne mootori 
jahutusventilaatorite lchedusse 
minemist.

ETTEVAATUST
Crge paigaldage mootorikattele 
(kui kuulub varustusse) vti k{tu-
ses{steemi osadele raskeid ese-
meid ega rakendage liigset jtudu.
K{tuses{steemi kontrollimiseks 
(k{tusevoolikud ja sissepritse-
seadmed) soovitame puurduda 
kvalifitseeritud asjatundja poole. 
Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri 
poole.
Crge mootorikatteta (kui kuulub 
varustusse) pikaajaliselt stitke.
Crge mootoriruumi kontrollimisel 
olge tule lcheduses. K{tus, pesu-
vedelik ja teised ptlemisohtlikud 
vedelikud vtivad pthjustada tule-
kahju.
Enne aku, s{{tekaablite vti elekt-
rijuhtmestiku puudutamist tuleb 
aku  klemmist lahti {hendada. 
Vtite elektrivoolust elektriluugi 
saada.
Sisepaneeli katte lamedaotsalise 
kruvikeerajaga eemaldamisel jcl-
gige, et te katet ei kahjusta.
Olge pirnide vahetamisel ja 
puhastamisel ettevaatlik, et hoi-
duda ptletustest ning elektriluu-
gist.
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Omanikupoolne hooldus

Allpool on loetletud hoolduselemen-
did, mida tuleb auto turvalisuse ja 
usaldusvccrsuse tagamiseks tea-
tava sagedusega kontrollida.

Kui nende toimingute kcigus ilmneb 
mtni probleem, puurduge selle 
lahendamiseks esimesel vtimalusel 
volitatud teeninduse poole.

Need omaniku tehtavad hooldus-
kontrollid ei ole harilikult garantii-
dega kaetud ja teil vtib olla vaja 
tasuda kasutatud tuujtu, osade ja 
mccrdeainete eest.

Omaniku hooldusgraafik

Kui olete peatunud tankimiseks
Kontrollige jahutusvedeliku taset 
jahutusvedeliku mahutis.
Kontrollige klaasipesuvedeliku 
taset.
Kontrollige rehve t{hjenemise 
osas.

HOIATUS
Olge mootori jahutusvedeliku kont-
rollimisel ettevaatlik, kui mootor on 
kuum. Tulikuum jahutusvedelik ja 
aur vtivad rthu alt vclja pritsida. See 
vtib pthjustada ptletusi ja muid 
ttsiseid vigastusi.

Stiduki kcsitsemise ajal
Pange tchele, ega vcljalaskes{s-
teemist kostvad helid pole muu-
tunud ning ega autosse ei tungi 
heitgaaside lthna.
Jclgige, ega rool ei vibreeri. Pange 
tchele mis tahes suurenenud roo-
limisjtudu vti lttvust vti muutust 
otseasendis.
Pange tchele, kui teie stiduk kal-
dub pidevalt vti "kisub" {hele k{l-
jele, kui stidate sujuval, tasasel 
teel.
Kui pidurdate, kuulake hoolega, 
ega ei kosta mingeid ebatavalisi 
helisid, ja jclgige, ega auto ei kisu 
{hele k{ljele, ega piduripedaali 
vajutamine pole muutunud raske-
maks ning ega seda ei pea vaju-
tama s{gavamale kui tavaliselt.
Kui kcigukasti tuus esineb libise-
mist vti muudatusi, kontrollige 
kcigukasti tlitaset.
Kontrollige manuaal,kcigukasti, 
sealhulgas siduri toimimist.
Kontrollige seisupidurit.
Kontrollige, ega auto all ei esine 
vedelike lekkeid (vee tilkumine 
konditsioneerist selle kasutamise 
ajal vti pcrast seda on nor-
maalne).



15

8

8

Hooldus Omanikupoolne hooldus

Vchemalt kord kuus.
Kontrollige jahutusvedeliku taset 
jahutusvedeliku mahutis.
Kontrollige ktigi vcliste lampide 
toimimist, sealhulgas pidurituled, 
suunatuled ja ohutuled.
Kontrollige rthku ktikides rehvi-
des, k.a varuratta rehvis (kui on), 
ning rehvide {ldist seisundit  kas 
need pole liigselt vti eba{htlaselt 
kulunud vti viga saanud.
Kontrollige rattamutrite pingu-
tust.

Vchemalt kaks korda aastas (nt igal 
kevadel ja s{gisel).

Kontrollige radiaatori, soojendi ja 
kliimas{steemi voolikuid lekete 
vti kahjustuste suhtes.
Kontrollige klaasipesuvedeliku 
pihusti ja klaasipuhasti toimimist. 
Puhastage klaasipuhastid puhta, 
klaasipuhastusvedelikuga niisuta-
tud lapiga.
Kontrollige esitulede joondumist.
Kontrollige summutit, vcljalaske-
torusid ja klambreid.
Kontrollige s{le-/tlarihmasid 
kulumise ja toimimise suhtes.

Vchemalt kord aastas.
Puhastage kere ja uste cravoo-
luavad.
Mccrige uste hingi ja fiksaatoreid 
ning kapoti hingi.
Mccrige ukse ja kapoti lukke ja 
riive.

Mccrige ukse kummist ,tihtimis-
ribasid.
Kontrollige kliimaseadet.
Puhastage akut ja klemme.
Kontrollige pidurivedeliku taset.
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Tchtajaline hooldus

Tchtajalise hoolduse abintud

Jcrgige harilikku hooldusgraafikut, 
kui stidukit kasutatakse peamiselt 
kohas, kus ei kehti {kski jcrgmis,
test tingimustest. Kui kehtib mtni 
jcrgmistest tingimustest, jcrgige 
raskete kasutustingimuste kohast 
hooldamist.

Pidev l{hikeste vahemaade stit-
mine (alla 8 mk) normaalse ilmaga 
vti alla 16 mk k{lma ilmaga.
Pidev mootori t{hikcigul hoid-
mine vti pika vahemaa aeglasel 
kiirusel lcbimine.
Stidetakse ktvakatteta, konarli-
kel, tolmustel, poristel, kruusaga 
kaetud vti soolatatud teedel.
Teed, millele puistatakse soola vti 
muid korrodeerivaid aineid, vti 
vcga k{lm ilm
Vcga tolmustes tingimustes stit-
mine
Tihedas liikluses stitmine
Sageli stidetakse mcgiteedel 
(korduvalt mckke ja mcest alla).
Kasutamine pukseerimiseks vti 
matkamiseks ja katusel oleva 
koormaga stitmiseks.
Kasutatakse patrullauto vti tak-
sona, muuks critegevuseks (nt 
kaubaveoks) vti pukseerimiseks.
SSage stitmine suure kiiruse vti 
kiire kiirenduse/aeglustusega.
Sageli stidetakse tihedat peatu-
mist ntudvates tingimustes.

Kasutatakse mootoritli, mis ei ole 
soovitatud (mineraaltli, pools{n-
teetiline, madalama klassi tehni-
liste andmetega tli jne).

Kui teie stidukit kasutatakse mista-
hes eelnevalt loetletud tingimustes, 
peate autoosi kontrollima, need 
vajaduse korral uutega asendama ja 
lisama vedelikke sagedamini, kasu-
tades hariliku hooldusgraafiku ase-
mel raskete tingimuste 
hooldusgraafikut.
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Harilik hooldusgraafik  Euroopa jaoks (v.a Venemaa)

Hea heitekontrolli ja -jtudluse tagamiseks tuleb teha jcrgmised hooldustuud. 
Garantii katkemise vcltimiseks hoidke alati ktik teostatud hoolduste arved 
ja kviitungid alles. Kus on kuvatud nii lcbistit kui aeg, mccratakse hoolduse 
sagedus vastavalt sellele, kumb toimub esimesena.

Nr. ELEMENT MCRKUS

* 1 Mootoritli ja tlifilter

Kuna mootoritli tarbimine stidu ajal on normaalne, tuleb moo-
toritli kogust regulaarselt kontrollida.
Mootoritli vahetamine tavatingimustel stltub soovitatud moo-
toritli spetsifikatsioonidest. Juhul kui soovitatud mootoritli spet-
sifikatsiooni ei jcrgita, siis vahetage mootoritli vastavalt 
ccrmuslike tuutingimuste hooldusgraafikule.

* 2
Mootoritli ja tlifilter 
(diiselmootorid)

Kui soovitatavat tli ei ole saadaval, siis laske mootoritli ja tlifiltrit 
vahetada iga 30 000 km vti 12 kuu tagant.
Mootori tlitaset tuleb regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral 
tli lisada. Madal tlitase vtib mootorit kahjustada. Selliseid kah-
justusi ei kata ka garantii.
See hooldusgraafik stltub k{tuse kvaliteedist. See kehtib vaid 
kvalifitseeritud k{tuse <"EN590 vti samavccrne"> kasutamisel. 
Kui diislik{tuse spetsifikatsioonid ei vasta EN590-le, tuleb seda 
vahetada vastavalt raskete tingimuste hooldusgraafikule.

* 3 Jahutusvedelik (mootor)

Kasutage jahutusvedeliku lisamiseks ainult deioniseeritud vti peh-
met vett ning crge kunagi lahjendage originaaljahutusvedelikku 
kareda veega. Sobimatu jahutusvedeliku lahus vtib mootorit kah-
justada vti pthjustada selle tuus ttsiseid hcireid.

* 4
Generaatoririhmad 

(mootor)

Reguleerige generaatorit, veepumpa ja thukonditsioneeri rihma. 
Kontrollige ja vajadusel korrigeerige vti asendage.
Kontrollige rihmapingutit, t{hikcigu rihmaratast ja generaatori 
rihmaratast.

* 5 Klapivahe

Kontrollige liiga suure klapi m{ra ja/vti mootori vibratsiooni suhtes 
ja vajaduse korral reguleerige. Sel juhul laske s{steemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

* 6 S{{tek{{nlad
Teie enda mugavuse huvides vtib seda vahetada tavahooldusega 
samade intervallidega.

* 7

Manuaalkcigukasti 
vedelik/intelligentse 

manuaalkcigukasti (iMT) 
s{steemi ajamivedelik

Manuaalkcigukasti ja intelligentse manuaalkcigukasti vedelikku 
tuleks vahetada alati pcrast vette sukeldamist.

* 8
Topeltsiduriga kcigu-

kasti (DCT) tli
Topeltsiduriga kcigukasti (DCT) tli tuleks vahetada alati, kui kcigu-
kast on vees olnud.
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* 9
K{tuselisandid (bensiini-

mootor)

Kia soovitab kasutada k{tust oktaaniarvuga (RON) vchemalt 95 vti 
detonatsiooniindeksiga (AKI) vchemalt 91 (Euroopas) vti oktaaniar-
vuga (RON) vchemalt 91 vti detonatsiooniindeksiga (AKI) vchemalt 
87 (vcljaspool Euroopat).
Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga k{tust, sealhulgas k{tuseli-
sandeid, ja kellel on raskusi mootori kcivitamisega vti kelle stiduki 
mootor ei tuuta sujuvalt, peavad lisama pudeli k{tuselisandit iga 15 
000 km jcrel (Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa) / 10 000 km 
jcrel (v.a Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa, Brasiilia) / 5 000 km 
jcrel (Brasiilia). K{tuselisandeid leiate koos nende kasutusinfoga 
kvalifitseeritud tuukojast. Kia soovitab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole. Crge segage neid teiste lisanditega.

* 10
K{tusefiltri elementi 

(diiselmootor)

See hooldusgraafik stltub k{tuse kvaliteedist. See kehtib vaid kvali-
fitseeritud k{tuse <"EN590 vti samavccrne"> kasutamisel. Kui diis-
lik{tuse spetsifikatsioonid ei vasta EN590-le, tuleb seda lisada 
tihedamini. Kui mootorisse ei jtua piisavalt k{tust, kui mootori 
vtimsus langeb, kui mootor kcivitub raskesti vti kui ilmneb mis 
tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske filterelement 
viivitamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust ja vttke {hen-
dust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.

Nr. ELEMENT MCRKUS
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K: Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage vti asendage.

V: Asendage vti muutke.

HOOLDEVAHEMIK /
HOOLDUSELEMENT

Harilik hooldusgraafik  Euroopa jaoks (v.a Venemaa)

Kuud vti vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192

MiilV1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

KmV1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Mootoritli ja tlifilter *1

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartst-
ream G1.0 T-GDi 
MHEV

Vahetage iga 15 000 km vti 12 kuud jcrel

Smartstream G1.5 
T-GDi / Smartst-
ream G1.5 T-GDi 
MHEV

Vahetage iga 15 000 km vti 12 kuud jcrel

(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

Vahetage iga 15 000 km vti 12 kuu jcrel

Diisel-
mootor *2

Smartstream D1.6 
MHEV

V V V V V V V V

Jahutusvedelik (moo-
tor) *3

Bensiinimootor, diiselmootor
Esimene kord vahetage 210 000 km vti 120 kuu 

jcrel,
seejcrel iga 30 000 km vti 24 kuu jcrel

Veorihmad (mootor) 
*4

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV /
Smartstream G1.5 
T-GDi MHEV

Kontrollige alati pcrast 15 000 km lcbimist 
vti 12 kuu muudumist ning vahetage pcrast iga 
105 000 km lcbimist vti 84 kuu muudumist.

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartst-
ream G1.5 T-GDi /
(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

Esimene kontroll 90 000 km lcbimise vti 72 kuu 
jcrel, seejcrel iga 30 000 km lcbimise vti 24 kuu 

jcrel

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

Esimene kontroll 90 000 km lcbimise vti 48 kuu 
jcrel, seejcrel iga 30 000 km lcbimise vti 24 kuu 

jcrel

Hammasrihm
Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

Kontrollige iga 120 000 km jcrel

Hammasrihma s{s-
teem (hammasrihm, 
tlirihm, pinguti, pingu-
tusrull)

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

Vahetage iga 240 000 km jcrel

Klapivahe *5
Bensiini-
mootor

(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

K K -
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Aurusti voolikud ja 
ventilatsiooni voolikuid

Bensiinimootor K K K K K K K K

S{{tek{{nlad *6
Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartst-
ream G1.0 T-GDi 
MHEV

Vahetage iga 75 000 km jcrel

Smartstream G1.5 
T-GDi / Smartst-
ream G1.5 T-GDi 
MHEV

Vahetage iga 75 000 km jcrel

(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

Vahetage iga 75 000 km jcrel

Manuaalkcigukasti 
vedelik *7

Bensiinimootor, diiselmootor - K K K K

iMT-s{steemi siduri-
toru ja -voolik *7

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV / 
Smartstream G1.5 
T-GDi MHEV V V V V V V V V

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

iMT-s{steemi siduri-
toru ja -voolik

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV / 
Smartstream G1.5 
T-GDi MHEV K K K K K K K K

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

Topeltsiduriga kcigu-
kasti (DCT) tli (kui 
kuulub varustusse) *8

Bensiinimootor, diiselmootor - K K K K

Veovtllid ja kaitsekat-
ted

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

K{tuselisandid (ben-
siinimootor) *9

Bensiinimootor Iga 15 000 km vti 12 kuu jcrel

K{tusetorud, -vooli-
kud ja {hendused

Bensiinimootor K K K K

Diiselmootor K K K K K K K K

K{tusepaagi thufilter 
(mtnel mudelil)

Bensiinimootor, diiselmootor - K K K K

HOOLDEVAHEMIK /
HOOLDUSELEMENT

Harilik hooldusgraafik  Euroopa jaoks (v.a Venemaa)

Kuud vti vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192

MiilV1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

KmV1 000 30 60 90 120 150 180 210 240
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K{tusepaagi tuulutus 
ja kork (bensiinimoo-
tor)

Bensiinimootor K K K K

K{tusefiltri element 
(diiselmootor)

Diiselmootor K K K K

Karbamiidilahuse voo-
lik ja {hendused 
(mtnel mudelil)

Diiselmootor K K K K K K K K

Karbamiidilahuse tan-
keluuk (mtnel mudelil)

Diiselmootor K K K K

K{tusefiltri element 
(diiselmootor) *10

Diiselmootor K V K V K V K V

Thupuhastusfilter Bensiinimootor, diiselmootor K V K V K V K V

Vahejahuti, sisse- ja 
vcljalaskevoolik, thu 
sissevttuvoolik

Bensiini-
mootor

T-GDI KTIK Kontrollige iga 15 000 km vti 12 kuu jcrel

Heitgaasis{steem Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Jahutuss{steem Bensiinimootor, diiselmootor - K K K K K K K

Kliimaseadme komp-
ressor/k{lmaine

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Kliimaseadme thufil-
ter

Bensiinimootor, diiselmootor V V V V V V V V

Pidurikettad ja -klot-
sid

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Piduritorud, -voolikud 
ja {hendused

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Piduri-/sidurivedelik 
(mtnel mudelil)

Bensiinimootor, diiselmootor
Kontrollige iga 15 000 km vti 12 kuu jcrel, 
vahetage iga 30 000 km vti 24 kuu jcrel

Seisupidur (kcsipidur) Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Roolireduktor, -hoo-
vastik ja kaitsekatted

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Vedrustuse kuulliigen-
did

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Rehvide rthk ja kulu-
mine

Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Aku (12V) seisukord Bensiinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

HOOLDEVAHEMIK /
HOOLDUSELEMENT

Harilik hooldusgraafik  Euroopa jaoks (v.a Venemaa)

Kuud vti vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192

MiilV1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

KmV1 000 30 60 90 120 150 180 210 240
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K{tusefilter (bensiinimootor): k{tusefiltrit peetakse hooldusvabaks, kui 
perioodiline kontrollimine on soovitatav, selle hooldusgraafik stltub 
k{tuse kvaliteedist.
- Kui mootorisse ei jtua piisavalt k{tust, kui mootori vtimsus langeb, kui 

mootor kcivitub raskesti vti kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohus-
tav probleem, siis laske filterelement viivitamata vahetada, hoolimata 
hooldegraafikust ja vttke {hendust Kia volitatud m{{giesindajaga.
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Hooldus rasketes kasutustingimustes  Euroopas (v.a Venemaal)

Hooldustoiming

K: Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige, parandage, puhastage vti asendage.

V: Asendage vti muutke.

HOOLDUSELEMENT
HOOLDUSTOI-

MING
HOOLDUSVCLBAD

STIDUTIN-
GIMUSED

Mootoritli ja tlifilter
Bensiinimootor V

Iga 7 500 km vti 
6 kuu jcrel A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, 
K, LDiiselmootor V

Iga 15 000 km vti 12 kuu 
jcrel

S{{tek{{nlad Bensiinimootor V
Vahetage sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

B, H, I, K

Automaatkcigu-
kasti vedelik

Bensiinimootor V Iga 90 000 km lcbimise jcrel
A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Manuaalkcigukasti 
vedelik

Bensiinimootor, 
diiselmootor

V Iga 120 000 km lcbimise jcrel
C, D, E, F, G, 

H, I, J

Topeltsiduriga kci-
gukasti (DCT) tli

Bensiinimootor, 
diiselmootor

V Iga 120 000 km lcbimise jcrel
C, D, E, F, G, 

H, I, J

Veovtllid ja kaitse-
katted

Bensiinimootor, 
diiselmootor

K
Kontrollige sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Thupuhastusfilter
Bensiinimootor, 
diiselmootor

V
Vahetage sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, E

Kliimaseadme thu-
filter

Bensiinimootor, 
diiselmootor

V
Vahetage sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, E, G

Pidurikettad, -klot-
sid

Bensiinimootor, 
diiselmootor

K
Kontrollige sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, D, E, G, H

Seisupidur (kcsipi-
dur)

Bensiinimootor, 
diiselmootor

K
Kontrollige sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, D, G, H

Roolireduktor, -
hoovastik ja kaitse-
katted

Bensiinimootor, 
diiselmootor

K
Kontrollige sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, D, E, F, G

Vedrustuse kuullii-
gendid

Bensiinimootor, 
diiselmootor

K
Kontrollige sagedamini kui 

tavaliselt, stltuvalt tingimus-
test.

C, D, E, F, G
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Rasked stidutingimused

A: Pidevalt lcbitakse ainult l{hikesi 
vahemaid: plusskraadidel alla 8 km, 
miinuskraadidel alla 16 km korraga.

B: Pidev mootori t{hikcigul hoidmine 
vti pika vahemaa aeglasel kiirusel 
lcbimine.

C: Konarlikel, tolmustel, mudastel, 
sillutamata, kruusa vti soolaga tee-
del stitmine.

D: Stitmine piirkondades, kus kasu-
tatakse soola vti muid suuvitavaid 
aineid vti vcga k{lma ilmaga

E: Vcga tolmustes tingimustes stit-
mine.

F: Tihedas liikluses stitmine

G: Korduvalt mcest {les, mcest alla 
vti mcgistel teedel stitmine.

H: Kasutamine pukseerimiseks vti 
matkamiseks ja katusel oleva koor-
maga stitmiseks.

I: Stitmine patrullautona, taksona 
vti muu kommertslik stiduki puk-
seerimine.

J: Sage suurel kiirusel vti kiire kiiren-
dusega/aeglustamisega stitmine.

K: Sagedane peatumine ja kohalt-
vttt.

L: Kasutatakse mootoritli, mis ei ole 
soovitatud (mineraaltli, pools{ntee-
tiline, madalama klassi tehniliste 
andmetega tli jne).

Selgitusi regulaarset hooldust 
vajavate osade kohta

Mootoritli ja tlifilter

Mootoritli ja tlifiltrit peab vahetama 
vastavalt hooldusgraafikus toodud 
intervallidele. Kui stidukit juhitakse 
rasketes tingimustes, tuleb tli ja 
filtrit sagedamini vahetada.

Veorihmad

Kontrollige ktiki veorihmu ltigete, 
pragude, kulumise vti tli k{llastu-
mise osas ja vahetage vajaduse kor-
ral vclja. Veorihmu tuleb tige pinge 
suhtes kontrollida peri,oodiliselt ja 
vajadusel reguleerida.

ETTEVAATUST
Rihma kontrollimisel keerake s{{-
tel{liti LOCK/OFF vti ACC asendisse.

Kontrollige k{tusefiltri elementi 
(diiselmootor)

Ummistunud k{tusefilter vtib pii-
rata auto stidukiirust, kahjustada 
vcljalaskes{steemi ning pthjustada 
raskusi kcivitamisel. Kui k{tusepaaki 
on kogunenud rohkelt jcckaineid ja 
sadestisi, tuleks filtrit sagedamini 
vahetada.

Kcitage pcrast uue filtri panemist 
mtned minutid mootorit ja kontrol-
lige lekete ja {henduste osas. Laske 
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k{tusefilter vahetada kvalifitseeri-
tud asjatundjatel. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

K{tusefilter (bensiinimootor)

Kia bensiinimootoriga stidukid on 
varustatud eluaegse k{tusefiltriga, 
mis on integreeritud k{tusepaaki. 
Regulaarne hooldus vti vahetamine 
ei ole vajalik, aga see stltub k{tuse 
kvaliteedist. Kui mootorisse ei jtua 
piisavalt k{tust, kui mootori vtim-
sus langeb, kui mootor kcivitub ras-
kesti vti kui ilmneb mis tahes muu 
turvalisust ohustav probleem, siis 
laske filterelementi kontrollida ja 
vajadusel vahetada.

Laske k{tusefilter kontrollida vti 
vahetada kvalifitseeritud asjatund-
jatel. Kia soovitab puurduda Kia voli-
tatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

K{tusetorud, -voolikud ja {hendu-
sed

Kontrollige, ega k{tusetorud, -vooli-
kud ja {hendused ei leki ning ega 
need pole viga saanud. Laske k{tu-
sevoolikud, -torud ja {hendused 
vahetada kvalifitseeritud asjatund-
jal. Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Ainult diisel
Crge kunagi hooldage pritseseadet, 
kui mootor tuutab vti mootori seis-
kamisest on muudas vchem kui 30 
sekundit. Ktrgsurvepumbas, sis-
selasketorustikus, pihustites ja 
ktrgsurvetorudes on ktrge rthk, 
isegi pcrast mootori seiskamist. 
Lekke korral pritseseadmest vclja 
purskuv k{tusejuga vtib tekitada 
raskeid vigastusi. S{damestimulaa-
torit kandvad inimesed peavad 
mootori tuutamise ajal hoidma 
mootori juhtplokist (ECU) vti juht-
mestikust mootoriruumis vchemalt 
30 cm kaugusele, kuna {hisanum-
s{steemis olev tugev vool tekitab 
mcrkimisvccrset magnetvclja.

Auruvoolik (bensiinimootorile) ja 
k{tusepaagi kork

Auruvoolikut ja k{tusepaagi korki 
peab kontrollima vastavalt hool-
dusgraafikus toodud intervallidele. 
Veenduge, et uus auruvoolik vti 
k{tusepaagi kork on tigesti paigal-
datud.

Vaakumkarteri ventilatsioonivooli-
kud (mtnel mudelil)

Kontrollige voolikute pinda kuumuse 
ja/vti mehaaniliste kahjustuste suh-
tes. Ktva ja habras kumm, pragune-
mine, rebenemine, ltiked, 
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marrastused ja liigne paisumine vii-
tavad kulumisele. Erilist tchelepanu 
tuleb puurata nende voolikute 
pindade kontrollimisele, mis on lchi-
mad soojusallikatele, nciteks vclja-
lasketorule.

Kontrollige vooliku marsruuti, veen-
dumaks, et voolikud ei puutu kokku 
{hegi soojusallikaga, teravate ser-
vadega ega liikuvate osadega, mis 
vtivad pthjustada soojuskahjustusi 
vti mehaanilist kulumist. Kontrollige 
ktiki vooliku{hendusi, nagu klamb-
reid ja liitmikke, veendumaks, et 
need on pingul ja et ei esine lekkeid. 
Voolikud tuleb kulumise vti kahjus-
tuste ilmnemisel viivitamatult vclja 
vahetada.

Thupuhastusfilter

Laske thupuhasti filter vahetada 
kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

S{{tek{{nlad (bensiinimootoritel)

S{{tek{{nalde asendamisel jclgige, 
et kasutaksite tcpselt samade teh-
niliste ncitajatega uusi s{{tek{{n-
laid.

Osade kokkupanemisel p{hkige 
kindlasti s{{tepooli kontakti pthja 
sisemust ja vclispinda ning s{{te-
k{{nla isolaatorit pehme lapiga, et 
vcltida s{{tek{{nla isolaatori saas-
tumist.

HOIATUS
Crge {hendage s{{tek{{nlaid lahti 
ega kontrollige neid kuuma mooto-
riga. Vtite enda ptletada.

Klapivahe

Kontrollige liiga suure klapi m{ra ja/
vti mootori vibratsiooni suhtes ja 
vajaduse korral reguleerige. Rikke 
korral laske s{steemi kontrollida 
kvalifitseeritud tuukojas. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

Jahutuss{steem

Otsige jahutuss{steemi osadelt (nt 
radiaatorilt, jahutusvedeliku mahu-
tilt, voolikutelt ja {hendustelt) lek-
keid ja kahjustusi. Asendage ktik 
kahjustatud osad uutega.

Jahutusvedelik

Jahutusvedelikku peab vahetama 
vastavalt hooldusgraafikus toodud 
intervallidele.

Manuaalkcigukasti vedelik (mtnel 
mudelil)

Kontrollige manuaalkcigukasti vede-
likku vastavalt hooldusgraafikule.
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Nutika manuaalkcigukasti s{steemi 
tciturivedelik (mtnel mudelil)

Kontrollige nutika manuaalkcigu-
kasti s{steemi tciturivedelikku vas-
tavalt hooldusgraafikule.

Topeltsiduriga kcigukasti vedelik 
(mtnel mudelil)

Kontrollige topeltsiduriga kcigukasti 
tli vastavalt hooldegraafikule.

Automaatkcigukasti vedelik (mtnel 
mudelil)

Automaatkcigukasti ei ole harilikel 
kasutustingimustel tarvis kontrol-
lida. Soovitame lasta automaatkci-
gukasti tli vahetada kvalifitseeritud 
asjatundjal, jcrgides eespool toodud 
hooldusgraafikut. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/teenu-
separtneri poole.

MCRKUS
Automaatkcigukasti vedelik on pthi-
mttteliselt punane.
Stidukiga stitmisel hakkab auto-
maatkcigukasti vede,lik tumenema. 
See on normaalne seisund ja vede-
liku vahetamise vajadust ei tohi hin-
nata muutunud vcrvi alusel.

ETTEVAATUST
Tcpsustamata vedeliku kasutamine 
vtib pthjustada kcigukasti talitlus-
hcireid ja riket.

Kasutage ainult spetsiifilist auto-
maatkcigukasti vedelikku. (Tcpsem 
teave "Soovituslikud mccrdeained ja 
nende kogused" lehek{ljel 9-13.)

Pidurivoolikud ja -torustik

Vaadake {le, kas ktik voolikud ja 
torud on tiges asendis ning ega neil 
ei ole pragusid, katki httrdunud 
kohti vti muid kahjustusi ning ega 
need ei leki. Asendage ktik kahjus-
tunud osad kohe uutega.

Piduri-/sidurivedelik (mtnel mude-
lil)

Kontrollige piduri-/sidurivedeliku 
anuma vedelikutaset. Tase peab 
jccma mahuti "MIN" ja "MAX" mcr-
kide vahele. Kasutage ainult stan-
dardile DOT 4 vastavat h{dropiduri/
-sidurivedelikku.

Seisupidur

Kontrollige seisupiduri s{steemi, sh 
hooba vti pedaali, trosse jms.

Pidurikettad, -klotsid.

Kontrollige klotse ja kettaid kulu-
mise suhtes ning sadulaid vedeliku-
lekete suhtes.

Lisateavet piduriklotside vti httrd-
katte kahjustumise piirangu osas 
soovitame vaadata Kia veebilehelt.

(www.kia-hotline.com)
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Mootoritli (bensiinimootor)

Vedrustuse kinnituspoldid

Kontrollige {le vedrustuse {hendu
sed  kas need on korralikult kinni 
ega ole kahjustunud. Pinguldage 
need vajadusel ntutava pingutus
momendini.

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitse
katted, alumise hoova kuulliigend

Kontrollige seisatatud mootoriga 
stidukis roolil on {lemccrast vaba
kciku.

Kontrollige hoovastiku paindumise 
vti kahjustuste suhtes. Kontrollige, 
ega tolmukatetel ja kuulliigenditel 
pole pragusid ega muid kahjustusi. 
Asendage ktik kahjustatud osad 
uutega.

Veovtllid ja kaitsekatted

Kontrollige, kas veovtllid, nende 
kaitsekatted ja kinnitused on terved 
 kas neil pole pragusid ega muid 

kahjustusi. Vahetage vclja ktik kah
justatud osad ja vajaduse korral 
mccrige uuesti.

Konditsioneeri k{lmaaine (mtnel 
mudelil)

Kontrollige, ega konditsioneeri 
torustik ja {hendused ei leki ning 
ega need pole viga saanud.

Mootoritli (bensiinimootor)

Mootori tlitaseme kontrollimine

Mootoritli kasutatakse mootori eri
nevate h{draulikakomponentide 
mccrimiseks, jahutamiseks ja kcita
miseks. Mootoritli tarbimine stit
mise ajal on normaalne ning 
mootoritli kogust tuleb korrapcra
selt kontrollida ja vajaduse korral 
lisada. Samuti kontrollige ja lisage tli 
soovitusliku hooldusgraafiku raa
mes, et vcltida tli jtudluse halvene
mist.

Kontrollige tlitaset jcrgmise toimin
guga.

Smartstream G1.0 T-GDi

OCDMH070005L
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Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

Smartstream G1.5 T-GDi

Smartstream G1.5T-GDi MHEV

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

1. Veenduge, et stiduk on {htlasel 
tasapinnal.

2. Kcivitage mootor ja laske sellel 
saavutada tavapcrane tuutempe
ratuur.

3. L{litage mootor vclja, eemaldage 
tli tcitekork ja ttmmake tlivarras 
vclja. Oodake 15 minutit, et lasta 
tlil tagasi tlivanni valguda.

4. P{hkige tlivarras puhtaks ja 
sisestage uuesti.

5. Ttmmake mtttevarras uuesti 
vclja ning kontrollige tlitaset. 
Kontrollige, kas tlitase on vahe
mikus F L ja kui tlitase on allpool 

OCD070004

OCD070005

OCD070006

OCDW079084

OBD078124L
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Mootoritli (bensiinimootor)

L-joont, lisage juurde, et see 
jtuaks F-jooneni.

HOIATUS
Radiaatorivoolik
Olge vcga ettevaatlik, et te ei puu-
dutaks mootoritli lisamisel radiaa-
torivoolikut, kuna see vtib olla 
piisavalt kuum, et teid ptletada.

ETTEVAATUST
Kasutage tlitaseme ncidiku p{hki-
miseks kuiva lappi. Saastega sega-
mine vtib mootorit kahjustada.

Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

Smartstream G1.5 T-GDi /
Smartstream G 1.5 T-GDi MHEV

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

OCDMH070006L

OCD070013

OCDMH070007L

OCD078087
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(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

Lisage pcrast mootorikatte eemal-
damist mootoritli. (Mootorite 
Smartstream G1.0 T-GDi, Smartst-
ream G1.0 T-GDi MHEV, Smartst-
ream G1.5 T-GDi, Smartstream 
G1.5 T-GDi MHEV puhul)

Kasutage lehtrit.
Kasutage ainult ettenchtud mooto-
ritli. (Tcpsem teave "Soovituslikud 
mccrdeained ja nende kogused" 
lehek{ljel 9-13.)

Olge mootoritli lisamisel ja vahe-
tamisel ettevaatlik, et te tli {le 
ccre ei ajaks ega maha ei loksu-
taks. Kui mootoritli tilgub vti lok-
sub kogemata maha, p{hkige see 
otsekohe cra.
Mootoritli tarbimine vtib uue sti-
duki sissestitmisel suureneda ja 
see stabiliseerub 6 000 km (4 000 
miili) lcbimisel.
Mootoritli tarbimist vtivad mtju-
tada stiduharjumused, kliimatin-
gimused, liiklustingimused, tli 
kvaliteet jne. Seettttu on soovita-
tav mootori tlitaset regulaarselt 

kontrollida ja vajadusel uuesti 
tcita.

Mootoritli ja tlifiltri vahetamine

Laske mootoritli filter vahetada 
kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Mootoritli vahetusintervalli {leta-
misel vtib mootori jtudlus halve-
neda ja see vtib mtjutada 
mootori seisukorda. Seettttu 
vahetage mootoritli hooldusgraa-
fiku jcrgi.
Mootori optimaalse seisukorra 
scilitamiseks kasutage soovita-
tud mootoritli ja filtrit. Kui soovi-
tuslikku mootoritli ja filtrit ei 
kasutata, vahetage mootoritli 
vastavalt ccrmuslikes tingimustes 
kasutatava stiduki hooldusgraafi-
kule.
Mootoritli vahetamise hool-
dusgraafiku eesmcrgiks on vcltida 
tli kvaliteedi halvenemist ning see 
ei puuduta tli tarbimist. Kontrol-
lige ja lisage mootoritli korrapcra-
selt.

HOIATUS
Kasutatud mootoritli vtib pthjus-
tada nahacrritust vti -vchki, kui see 
jccb pikemaks ajaks nahaga kokku 
puutuma. Kasutatud mootoritli 
sisaldab kemikaale, mis on laboriloo-
madel vchki pthjustanud. Kaitske 
oma nahka pcrast kasutatud tli 
kcsitlemist, pestes kced vtimalikult 
kiiresti seebi ja sooja veega tcielikult 

OBD078125L
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Mootoritli (diiselmootor)

puhtaks. Kasutatud mootoritli ei 
tohi jctta lastele kcttesaadavasse 
kohta.

MCRKUS
Smartstreami mootori puhul
Kui tlirthk on ebapiisava mootoritli 
ttttu madal, s{ttib mootori tlirthu 
( ) hoiatustuli. Lisaks on akti-
veeritud mootori tciustatud kaitse-
s{steem, mis piirab mootori 

vtimsust, ja rikke mcrgutuli ( ) 

s{ttib ptlema, kui stidukiga sellises 
olekus pidevalt stidetakse. 
Tlirthu taastamisel kustub mootori 
tlirthu hoiatustuli ja mootori vtim-
sus ei ole enam piiratud.

ETTEVAATUST
Mootoritli on pcrast stidukiga stit-
mist vcga kuum ja vtib vahetamisel 
ptletusi pthjustada. Vahetage moo-
toritli pcrast seda, kui tli on jahtu-
nud. 

Mootoritli (diiselmootor)

Mootori tlitaseme kontrollimine

Mootoritli kasutatakse mootori eri-
nevate h{draulikakomponentide 
mccrimiseks, jahutamiseks ja kcita-
miseks. Mootoritli tarbimine stit-
mise ajal on normaalne ning 
mootoritli kogust tuleb korrapcra-
selt kontrollida ja vajaduse korral 
lisada. Samuti kontrollige ja lisage tli 
soovitusliku hooldusgraafiku raa-
mes, et vcltida tli jtudluse halvene-
mist.

Kontrollige tlitaset jcrgmise toimin-
guga.

Smartstream D1.6 MHEV

1. Veenduge, et stiduk on {htlasel 
tasapinnal.

2. Kcivitage mootor ja laske sellel 
saavutada tavapcrane tuutempe-
ratuur.

3. L{litage mootor vclja, eemaldage 
tli tcitekork ja ttmmake tlivarras 
vclja. Oodake 15 minutit, et lasta 
tlil tagasi tlivanni valguda.

OCDW079005
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Hooldus Mootoritli (diiselmootor)

4. P{hkige tlivarras puhtaks ja 
sisestage uuesti.

5. Ttmmake mtttevarras uuesti 
vclja ning kontrollige tlitaset. Tli-
tase peab jccma C-vahemikku. D-
vahemiku korral lisage piisavalt 
tli, et saavutada vajalik vahemik.

HOIATUS
Radiaatorivoolik
Olge vcga ettevaatlik, et te ei puu-
dutaks mootoritli lisamisel radiaa-
torivoolikut, kuna see vtib olla 
piisavalt kuum, et teid ptletada.

ETTEVAATUST
Kasutage tlitaseme ncidiku p{hki-
miseks kuiva lappi. Saastega sega-
mine vtib mootorit kahjustada.

Smartstream D1.6 MHEV

Kasutage ainult ettenchtud mooto-
ritli. (Tcpsem teave "Soovituslikud 
mccrdeained ja nende kogused" 
lehek{ljel 9-13.)

Olge mootoritli lisamisel ja vahe-
tamisel ettevaatlik, et te tli {le 
ccre ei ajaks ega maha ei loksu-
taks. Kui mootoritli tilgub vti lok-
sub kogemata maha, p{hkige see 
otsekohe cra.
Mootoritli tarbimine vtib uue sti-
duki sissestitmisel suureneda ja 
see stabiliseerub 6 000 km (4 000 
miili) lcbimisel.
Mootoritli tarbimist vtivad mtju-
tada stiduharjumused, kliimatin-
gimused, liiklustingimused, tli 
kvaliteet jne. Seettttu on soovita-
tav mootori tlitaset regulaarselt 
kontrollida ja vajadusel uuesti 
tcita.

Vahemaa Mootoritli tase

A
Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja poole.

B Crge tli lisage.

C
Vtite lisada tli seni kuni 
tlitase ei {leta C-vahe-

mikku.

D
Peate tli lisama ja jclgima, 
et tlitase oleks C-vahemi-

kus.

OCDW079006
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Mootoritli (diiselmootor)

Mootoritli ja tlifiltri vahetamine

Laske mootoritli filter vahetada 
kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Mootoritli vahetusintervalli {leta-
misel vtib mootori jtudlus halve-
neda ja see vtib mtjutada 
mootori seisukorda. Seettttu 
vahetage mootoritli hooldusgraa-
fiku jcrgi.
Mootori optimaalse seisukorra 
scilitamiseks kasutage soovita-
tud mootoritli ja filtrit. Kui soovi-
tuslikku mootoritli ja filtrit ei 
kasutata, vahetage mootoritli 
vastavalt ccrmuslikes tingimustes 
kasutatava stiduki hooldusgraafi-
kule.
Mootoritli vahetamise hool-
dusgraafiku eesmcrgiks on vcltida 
tli kvaliteedi halvenemist ning see 
ei puuduta tli tarbimist. Kontrol-
lige ja lisage mootoritli korrapcra-
selt.

HOIATUS
Kasutatud mootoritli vtib pthjus-
tada nahacrritust vti -vchki, kui see 
jccb pikemaks ajaks nahaga kokku 
puutuma. Kasutatud mootoritli 
sisaldab kemikaale, mis on laboriloo-
madel vchki pthjustanud. Kaitske 
oma nahka pcrast kasutatud tli 
kcsitlemist, pestes kced vtimalikult 
kiiresti seebi ja sooja veega tcielikult 
puhtaks. Kasutatud mootoritli ei 

tohi jctta lastele kcttesaadavasse 
kohta.

MCRKUS
Smartstreami mootori puhul
Kui tlirthk on ebapiisava mootoritli 
ttttu madal, s{ttib mootori tlirthu 
( ) hoiatustuli. 
Lisaks on aktiveeritud mootori 
tciustatud kaitses{steem, mis piirab 
mootori vtimsust, ja rikke mcrgutuli 

( ) s{ttib ptlema, kui stidukiga 

sellises olekus pidevalt stidetakse. 
Tlirthu taastamisel kustub mootori 
tlirthu hoiatustuli ja mootori vtim-
sus ei ole enam piiratud.

ETTEVAATUST
Mootoritli on pcrast stidukiga stit-
mist vcga kuum ja vtib vahetamisel 
ptletusi pthjustada. Vahetage moo-
toritli pcrast seda, kui tli on jahtu-
nud. 
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Mootori jahutusvedelik

Ktrgsurve jahutuss{steemil on 
mahuti, mis on aasta lcbi tcidetud 
antifriisi jahutusvedelikuga. Paak on 
jahutusvedelikuga tcidetud juba 
tehases.

Kontrollige jahutusvedeliku k{lma
kindlust ja taset vchemalt kord aas
tas, enne talve algust ning enne 
k{lmemasse kliimasse stitmist.

ETTEVAATUST
Kui mootor madala jahutusvede
liku taseme ttttu {lekuumeneb, 
siis vtib ckiline jahutusvedeliku 
lisamine mootorisse pragusid 
tekitada. Kahjustuste vcltimiseks 
lisage jahutusvedelikku aeglaselt 
ja vcikeste koguste kaupa.
Crge stitke ilma mootori jahutus
vedelikuta. See vtib pthjustada 
veepumba rikkeid ja mootori kok
kujooksmist jne.

Jahutusvedeliku taseme kontrolli
mine

ETTEVAATUST
Radiaatorikorgi 
eemaldamine
Crge p{{dke radiaa
tori,korki eemal
dada tuutava vti 

kuuma mootoriga. See vtib pthjus
tada jahutuss{steemi ja mootori 
kahjustumist. Kuuma k{lmaaine 
juga vtib pthjustada ttsiseid keha
vigastusi.
L{litage mootor vclja ja oodake kuni 
see jahtub. Olge radiaatori korgi 
eemaldamisel vcga ettevaatlik. 
Mchkige selle {mber paks rctik ja 
keerake vastupceva esimese peatu
seni. Astuge samm tahapoole ja 
oodake, kuni {lerthk on jahutuss{s
teemist vcljunud.
Kui olete kindel, et kogu rthk on 
vabastatud, vajutage paksu rctiku 
abil korgile ja jctkake selle eemalda
miseks vastupceva keeramist.
Isegi kui mootor ei tuuta, crge 
eemaldage radiaatori korki ega vcl
jalaskekorki, kui mootor vti radiaa
tor on kuumad. Kuum jahutusvedelik 
ja aur vtivad rthu alt vclja pritsida, 
pthjustades ttsiseid vigastusi.
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Mootori jahutusvedelik

HOIATUS
Elektrilist mootorit 
(jahutusventilaator) 
reguleerib mootori 
jahutusvedeliku 
temperatuur, k{l

maaine rthk ja stiduki kiirus. See 
vtib tuutada isegi siis, kui mootor ei 
tuuta. Olge jahutusventilaatori lche
duses tuutades vcga ettevaatlik, et 
puurlevad labad teid ei vigastaks. 
Mootori jahutusvedeliku jahtumisel 
l{litub elektriline mootor automaat
selt vclja. See on normaalne, tegu 
pole hcirega.
Elektriline mootor (jahutusventilaa
tor) vtib tuutada aku negatiivse 
kaabli lahti{hendamiseni.

Smartstrea G1.0 T-GDi / 
Smartstream G1.0 T-GDi MHEV / 

Smartstream G1.5 T-GDi / 
Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

Smartstream D1.6 MHEV / 
(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

Kontrollige ktikide jahutus- ja k{t
tes{steemi ltdvikute seisundit ja 
{hendusi. Vahetage paisunud vti 
kahjustunud voolikud vclja.

Jahutusvedeliku tase peab olema 
k{lma mootoriga jahutusvedeliku 
paagi MAX ja MIN (F ja L) mcrkide 
vahel.

Kui jahutusvedeliku tase on madal, 
lisage piisavalt destilleritud (deioni
seeritud) vti pehmet vett. Tooge 
tase kuni MAX-ini (F), kuid crge 
tcitke {le.

OCD070007

OCDW079108

OCDW079009
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Hooldus Mootori jahutusvedelik

Kui jahutusvedelikku on vaja lisada 
tihti, laske s{steem kvalifitseeritud 
asjatundjal {le kontrollida. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

MCRKUS
Peale jahutusvedelikuga tcitmist 
kontrollige, et jahutusvedeliku paagi 
kork oleks korralikult suletud. Vas
tasel juhul vtib mootor stidu ajal 
{lekuumeneda.

1. Kontrollide, kas radiaatori korgi 
silt on otse ees.

Mootoriruumi eestvaade  
Smartstream D 1.6 MHEV

2. Kontrollige, et jahutus,vedeliku 
korgi vcikesed vcljaulatavad osad 
oleksid korrektselt suletud.

Mootoriruumi tagantvaade  
Smartstream D1.6 MHEV / 
(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

Soovituslik mootori jahutusvedelik
Kasutage jahutusvedeliku lisami
seks ainult deioniseeritud vti peh
met vett ning crge kunagi 
lahjendage originaaljahutusvede
likku kareda veega. Sobimatu 
jahutusvedeliku lahus vtib mooto
rit kahjustada vti pthjustada selle 
tuus ttsiseid hcireid.
Teie auto mootor sisaldab alumii
niumosi, mida tuleb et{leengl{
kool koos fosfaadiga baasil 
valmistatud jahutusvedelikuga 
k{lmumise ja korrosiooni eest 
kaitsta.
CRGE KASUTAGE alkoholi ega 
metanooli jahutusvedelikku ega 
segage neid mccratud jahutusve
delikuga.
Crge kasutage lahust, mis sisal
dab rohkem kui 60% antifriisi vti 
vchem kui 35% antifriisi, mis 
vchendaks lahuse tthusust.

OCDW079116
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Segu protsendi kohta vt jcrgmist 
tabelit.

Smartstrea G1.0 T-GDi / 
Smartstream G1.0 T-GDi MHEV / 

Smartstream G1.5 T-GDi / 
Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

Smartstream D1.6 MHEV / 
(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

HOIATUS
Radiaatorikork
Crge eemaldage 
radiaatori korki, kui 
mootor ja radi,
aator on kuumad. 

Tulikuum jahutusvedelik ja aur vti
vad rthu alt vclja pritsida, pthjusta
des ttsiseid vigastusi.

Vclistempe
ratuur

Segu protsent (maht)

Antifriis Vesi

-15 /C 35 65

-25 /C 40 60

-35 /C 50 50

-45 /C 60 40

OCD070008

OCDW079109

OCDW079114
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Jahutusvedeliku vahetamine

Laske jahutusvedelik vahetada kva
lifitseeritud asjatundjatel. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Enne kui valate radiaatorisse jahu
tusvedelikku, pange radiaatori tcite
kaela {mber paks riidelapp, et liigne 
jahutusvedelik ei saaks tcitekaelast 
vclja voolates mootoriruumi osa
dele (nt generaatorile) sattuda.

HOIATUS
Jahutusvedelik

Crge kasutage pesuvedeliku 
mahutis radiaatori jahutusvede
likku ega anti,friisi.
Radiaatori jahutusvedelik vtib 
tuuleklaasile pritsides varjata 
nchtavust ja pthjustada stiduki 
{le kontrolli kadumist ning kahjus
tada vcrvi ja keredetaile.

Piduri-/sidurivedelik (mtnel 
mudelil)

Piduri-/sidurivedeliku taseme kont
rollimine

Kontrollige perioodiliselt mahutis 
olevat vedeliku taset. Tase peab 
jccma mahuti MIN ja MAX mcrkide 
vahele.

1. Enne mahuti korgi eemaldamist ja 
piduri-/sidurivedeliku lisamist 
puhastage mahuti korgi {mber 
olev ala, et vcltida piduri-/siduri
vedeliku saastumist.

2. Kontrollige korrapcraselt, kas 
pidurivedeliku tase mahutis on 
mcrkide MIN ja MAX vahel. Vedeli
kutase alaneb lcbistidu suurene
misel. See on tavaline seisund, mis 
on seotud piduri httrdkatete 
kulumisega.
Kui vedeliku tase on eriti madal, 
laske s{steemi kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esin
daja/teenusepartneri poole.

OCDW079011
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Piduri-/sidurivedelik

Kasutage ainult mccratud pidurive-
delikku. (Tcpsem teave "Soovitusli-
kud mccrdeained ja nende kogused" 
lehek{ljel 9-13.)

Crge segage eri t{{pi vedelikke.

HOIATUS
Piduri-/sidurivedeliku kaotus
Kui piduri-/sidurivedelikku tuleb 
sageli lisada, soovitame lasta s{s-
teemi kontrollida kvalifitseeritud 
asjatundjal. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

HOIATUS
Piduri-/sidurivedelik
Kcsitsege piduri-/sidurivedelikku 
selle vahetamisel ja lisamisel ette-
vaatlikult. Crge laske sel silmadega 
kokku puutuda. Kui piduri-/sidurive-
delik puutub kokku teie silmadega, 
peske neid kohe suurtes kogustes 
kraaniveega. Laske oma silmad esi-
mesel vtimalusel arsti juures {le 
kontrollida.

ETTEVAATUST
Crge laske piduri-/sidurivedelikul 
kokku puutuda stiduki kerevcrviga, 
kuna see kahjustab vcrvi. Piduri-/
sidurivedelikku, mis on olnud pikka 
aega thu kces, ei tohi kasutada, 
kuna selle kvaliteeti pole vtimalik 
tagada. See tuleb ntuetekohaselt 
hcvitada. Crge pange valet vede-
likku. Paar tilka mineraaltli, nciteks 
mootoritli, teie piduri-/siduris{s-
teemis vtib s{steemi osi kahjus-
tada.

ETTEVAATUST
Stiduki piduris{steemi ja ABS/ESC-
s{steemi parima jtudluse scilitami-
seks kasutage Kia originaal-piduri-
vedelikku vastavalt 
spetsifikatsioonile. (Klassifikat-
sioon: SAE J1704 DOT4 LV, ISO4925 
CLASS-6, FMVSS116 DOT-4)
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Klaasipesuvedelik

Klaasipesuvedeliku taseme kontroll

Pesuvedeliku anum on lcbipaistev, 
et vedelikutaset oleks vtimalik 
visuaalselt kontrollida.

Kontrollige vedeliku taset pesuve
deliku mahutis ja vajaduse korral 
lisage. Kui spetsiaalset klaasipe
suvedelikku ei ole kohe kcepcrast, 
vtib kasutada ka tavalist vett.
K{lmas kliimas tuleb jcctumise 
vcltimiseks kasutada k{lmumis
vastaste omadustega pesuvahen
dit.

HOIATUS
Jahutusvedelik

Crge kasutage pesuvedeliku 
mahutis radiaatori jahutusvede
likku ega anti,friisi.
Radiaatori jahutusvedelik vtib 
tuuleklaasile pritsides varjata 
nchtavust ja pthjustada stiduki 
{le kontrolli kadumist ning kahjus
tada vcrvi ja keredetaile.
Tuuleklaasi pesuvedelikud sisalda
vad teatud koguses alkoholi, mis 
vtib teatud tingimustes tuleohtlik 
olla. Crge laske scdemetel ega 
leegil puutuda kokku pesuvedeli
kuga ega selle mahutiga. Stiduk 
vtib kahjustada vti stitjad saada 
kahju.
Tuuleklaasi pesuvedelik on ini
mestele ja loomadele m{rgine. 
Crge jooge ega puutuge pesuve
delikuga kokku. See vtib pthjus
tada ttsiseid vigastusi vti surma.

OCDW079012
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iMT-s{steemi tciturivedelik

iMT-s{steemi tciturivedelik

iMT-s{steemi tcituri vedeliku kont
rollimine

Smartstream G1.0 T-GDi MHEV / 
Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

Smartstream D1.6 MHEV

Tavalistes stidutingimustes ei 
vchene tciturivedelik kiiresti.

Kuid tlitarbimise mccr vtib stiduki 
lcbistidu suurenedes ttusta ja tci
turiga seotud osades olev leke vtib 
pthjustada iMT-s{steemi tcituri tli 
suurenenud tarbimist. Kontrollige 
regulaarselt, et iMT-s{steemi tcitu

rivedeliku tase oleks MIN- ja MAX-
mcrkide vahel.

Kui tlitase on MIN-mcrgist madala
mal, laske stidukit kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

Kui vedeliku tase on eriti madal, 
laske s{steemi kvalifitseeritud asja
tundjal kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

Kasutage ainult mccratud iMT-s{s
teemi tciturivedelikku. (Vt "Soovi
tuslikud mccrdeained ja nende 
kogused" lehek{ljel 9-13.) Crge 
segage eri t{{pi vedelikke.

MCRKUS
iMT-s{steemi tciturivedeliku kadu
Kui iMT-s{steemi tciturivedelikku 
tuleb sageli lisada, soovitame lasta 
s{steemi kontrollida kvalifitseeritud 
asjatundjal.
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

OCD070012

OCDMH079405L
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Hooldus Seisupidur

MCRKUS
iMT-s{steemi tciturivedelik
Olge iMT-s{steemi tciturivedeliku 
vahetamisel ja lisamisel ettevaatlik.
Crge laske sel silmadega kokku puu
tuda.
Kui iMT-s{steemi tciturivedelik 
puutub kokku teie silmadega, peske 
neid viivitamata suurtes kogustes 
kraaniveega.
Laske oma silmad esimesel vtimalu
sel arsti juures {le kontrollida.

ETTEVAATUST
Crge laske iMT-s{steemi tciturive
delikul kokku puutuda stiduki kere
vcrviga, kuna see kahjustab vcrvi.
Pikka aega thu kces olnud iMT-s{s
teemi tciturivedelikku ei tohi kasu
tada, kuna selle kvaliteeti ei ole 
vtimalik tagada. See tuleb ntuete
kohaselt hcvitada.
Crge pange valet vedelikku. Paar 
tilka mineraaltli, nciteks mootoritli, 
teie iMT-s{steemi tcituris vtib iMT-
s{steemi tcituri osi kahjustada.

Seisupidur

Seisupiduri kontrollimine

Kontrollige seisupiduri tuukciku, 
loendades kuuldavate kltpsa
tuste arvu, kui rakendate selle 
tciesti vabastatud asendist.
Seisupidur {ksi peab hoidma sti
dukit turvaliselt {sna jcrsul ast
mel. Kui kcik on ettenchtust 
suurem vti vciksem, laske kvali
fitseeritud asjatundjal s{steemi 
hooldada. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse
partneri poole.

Kcik: 5 7 kltpsatust, rakendades 
jtudu 20 kg (196 N).

OCDW059130
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K{tusefilter (diiselmootor)

K{tusefilter (diiselmootor)

K{tusefiltrist vee vcljalaskmine

Diiselmootori k{tusefilter mcngib 
olulist rolli vee eraldamisel k{tusest 
ja vee kogunemisel selle pthja.

Kui k{tusefiltrisse koguneb vesi, 
s{ttib s{{tel{liti asendisse ON 
(SEES) l{litamisel mcrgutuli.

Kui see mcrgutuli s{ttib, siis 
soovitame lasta kvalifitseeri-
tud asjatundjal autot kontrol-

lida ja vee-eraldaja t{hjendada. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Kui k{tusefiltrisse kogunenud vett ei 
t{hjendata tigeaegselt, vtib vee 
lcbiimbumine k{tusefiltris kahjus-
tada tchtsaid osi nagu k{tuses{s-
teem.

Filterelemendi vahetamine

MCRKUS
K{tusefiltri elemendi vahetamiseks 
kasutage kvalifitseeritud asjatund-
jalt saadud osasid. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

OCDW079013
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thufilter

Filtrielemendi vahetamine

Filter tuleb vajadusel vclja vahetada 
ja seda ei tohi pesta.

Thupuhasti elemendi kontrollimisel 
saate filtri puhastada.

Puhastage filter suruthu abil.

1. Ltdvendage thupuhasti katte 
klambrid ja avage kate.

2. P{hkige thupuhasti sisemust.
3. Asendage filtrielement uuega.
4. Lukustage kate kinnitusklambri

tega.

MCRKUS

Sisestage liigend (1) ja kinnitage 
thufiltri katte paigaldamisel klamb
rid.

OCDW079014
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Kliimaseadme thufilter

Vahetage filtrit hooldusgraafiku 
kohaselt.

Kui stidukit kasutatakse vcga tol
mustes vti liivastes tingimustes, 
tuleb elementi vahetada tihedamini, 
kui soovituslik vahemik. (Tcpsem 
teave "Hooldus rasketes kasutustin
gimustes  Euroopas (v.a Vene
maal)" lehek{ljel 8-23.)

ETTEVAATUST
Crge stitke eemaldatud thupu
hastiga; see pthjustab suuremat 
mootori kulumist.
Olge thupuhasti filtri eemaldami
sel ettevaatlik, et tolm ega mus
tus ei pccseks thu sissevtttu, see 
vtib pthjustada kahjustusi.
Kasutage varuosi kvalifitseeritud 
asjatundjalt. Kia soovitab puur
duda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

Kliimaseadme thufilter

Filtri kontroll

Kliimaseadme thufiltrit tuleb vahe
tada vastavalt hooldusgraafikule. 
Kui stidukit kasutatakse vcga saas
tatud thuga linnades vti tolmustel 
eba{htlastel teedel vcga pikka aega, 
tuleb seda kontrollida tihedamini ja 
vahetada varem. Toimige kliima
seadme thufiltri vahetamisel jcrg
miselt ja vcltige teiste osade 
kahjustamist.
1. Avage kindalaegas ja eemaldage 

selle k{lgedel asuvad stopperid.

2. Hoides kindalaeka avatuna ttm
make piirajat (1).

OCDW079017
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Hooldus Kliimaseadme thufilter

3. Eemaldage filtri kate, ttmmates 
selle mtlemalt katte k{ljelt vclja.

4. Vahetage kliimaseadme thufilter 
vclja.

5. Pange ktik osad oma kohale 
tagasi eemaldamisele vastupidi
ses jcrjekorras.

MCRKUS
Paigaldage kliimas{steemi thufilter 
tigesti. Vastasel juhul vtib s{steemi 
tekitada m{ra ja filtri tthusus vche
neb.

OCDW079018
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Klaasipuhastid

Klaasipuhastid

Klaasipuhastite kontroll

MCRKUS
Automaatsetes autopesulates 
kasutatavad kaubanduslikud kuu-
mad vahad raskendavad teadaole-
valt tuuleklaasi puhastamist.

Tuuleklaasi vti klaasipuhastite saas-
tamine erinevate ainetega vtib 
vchendada klaasipuhastite tthu-
sust. Mccrdumise tavalisemateks 
pthjusteks on putukad, puutolm ja -
vaik ning kuumvahatuutlus, mida 
mtned autopesufirmad kasutavad. 
Kui klaasipuhastid ei p{hi korralikult, 
puhastage nii aken kui klaasipuhas-
tid hea puhastusvahendi vti maheda 
pesuvahendiga ja loputage pthjali-
kult puhta veega.

ETTEVAATUST
Klaasipuhastiharjade kahjustamise 
vcltimiseks crge kasutage bensiini, 
petrooleumi, vcrvilahustit ega muid 
lahusteid nende peal ega lcheduses.

Klaasipuhastite vahetamine

Kui klaasipuhasti harjad ei puhasta 
enam tthusalt, vtivad harjad olla 
kulunud vti pragunenud ja vajavad 
vahetamist.

ETTEVAATUST
Vcltimaks klaasipuhasti hoova vti 
muude komponentide kahjustamist, 
crge p{{dke neid kcsitsi liigutada.

ETTEVAATUST
Mccratlemata klaasipuhasti harja 
kasutamine vtib pthjustada klaa-
sipuhasti talitlushcireid ja riket.

ODEEV098012NR
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Hooldus Klaasipuhastid

Esiklaasipuhasti hari

Seadke esiklaaspuhastid teenindu
sasendisse.

Peale mootori vcljal{litamist liigu
tage klaasipuhasti l{liti 20 sekundi 
jooksul {hekordse p{hkimise (MIST) 
asendisse ja hoidke l{litit {le 2 
sekundi kuni hari on tciseti p{stises 
asendis.

ETTEVAATUST
Crge laske klaasipuhasti harjahoo
val klaasile kukkuda, sest nii vtib 
klaas viga saada.

1. Ttstke klaasipuhastaja vars {les.

2. Ttstke klaasipuhasti harja klam
ber {les. Seejcrel ttmmake harja 
koost {les ja eemaldage see.

3. Paigaldage uus hari.
4. Asetage klaasipuhastaja vars 

klaasile.
5. L{litage s{{de "ON" asendisse ja 

klaasipuhastid naasevad tavaa
sendisse.

OCDP079110 ODEEV098016NR
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Tagaklaasipuhasti hari
1. Ttstke klaasipuhasti hoob {les ja 

ttmmake klaasipuhasti harja.

2. Paigaldage uus klaasipuhasti hari, 
sisestades keskmise osa klaasipu
hasti hoova sisse, kuni see kohale 
kltpsatab.

3. Veenduge, et harja koost on 
ktvasti kinnitatud, p{{des seda 
kergelt ttmmata.

Vcltimaks klaasipuhasti hoova ja 
teiste komponentide kahjustumist, 
laske klaasipuhasti hari vahetada 
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soo
vitab puurduda Kia volitatud esin
daja/teenusepartneri poole.

Aku

Parimaks aku toimimiseks

Hoidke aku kindlalt kinnitatuna.
Hoidke aku pealispind puhta ja 
kuivana.
Hoidke klemmid ja {hendused 
puhtad, pingutatud ja kaetuna 
vaseliini vti klemmimccrdega.
Loputage maha loksunud elekt
rol{{t akult kohe vee ja suu
gisooda lahusega.
Kui stidukit pikema aja jooksul ei 
kasutata, lahutage ktik akukaab
lid.

MCRKUS
Tehases paigaldatud aku on hool
dusvaba. Kui teie stiduk on varusta
tud akuga, mille k{ljele on mcrgitud 
LOWER (ALUMINE) ja UPPER ([LE
MINE), saate kontrollida elektrol{{di 
taset. Elektrol{{di tase peaks olema 
LOWER (ALUMINE) ja UPPER ([LE
MINE) vahel. Kui elektrol{{tide tase 
on madal, tuleb lisada destilleeritud 
(demineraliseeritud) vett (crge 

OCDW079117
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lisage kunagi vccvelhapet vti muud 
elektrol{{ti). Tcites olge ettevaatlik, 
et mitte pritsiga akut ja {mbritse-
vaid osi. Crge tcitke akuelemente 
{le. See vtib teistel osadel korro-
siooni pthjustada. Veenduge, et ele-
mentide korgid on pingutatud.
Puurduge kvalifitseeritud asja-
tundja poole. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

HOIATUS
Aku ohtlikkus

Aku kcsitlemisel lugege 
hoolikalt jcrgmiseid juhi-
seid.
Hoidke s{{datud suitsud ja 
muud leegid vti scdemed 
akust eemal.
Akuelementides on alati 
vesinikku, vcga kergs{ttivat 
gaasi, mis vtib s{ttimisel 

plahvatada.
Hoidke akud lastele kctte-
saamatus kohas, sest akud 
sisaldavad vcga suuvitavat 
VCCVELHAPET. Crge laske 

akuhappel kokku puutuda oma naha, 
silmade, riietega ega vcrviviimistlu-
sega.

Kui elektrol{{t satub teile 
silma, loputage silmi puhta 
veega vchemalt 15 minutit 

ja puurduge kohe arsti poole.

Kui elektrol{{t satub teie nahale, 
peske nahk pthjalikult puhtaks. Kui 
tunnete valu vti ptletustunnet, 
puurduge kohe arsti poole.

Kandke laadimisel vti aku 
lchedal tuutades silmakait-
set. Tagage suletud alal 
tuutades ventilatsioon.
Valesti ktrvaldatud patarei 
vtib kahjustada keskkonda 
ja inimeste tervist. Ktr-
valda aku kasutusest vas-

tavalt kohalikele seadustele vti 
mccrustele.

Aku sisaldab pliid. Crge 
visake seda pcrast kasuta-
mist cra. Puurduge kvali-
fitseeritud asjatundja 

poole. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.

Plastkorpusega aku ttstmisel vtib 
liigne pinge korpusel pthjustada 
akuhappe lekkimist, pthjustades 
kehavigastusi. Ttstke akuhoidiku 
vti kctega eri nurkadest.
Crge p{{dke akut uuesti laadida, 
kui akukaablid on {hendatud.
Elektriline s{{tes{steem tuutab 
ktrgepingega. Crge puudutage 
neid osi liikuva mootori vti sis-
sel{litatud s{{tel{liti puhul.

[laltoodud hoiatuste eiramine vtib 
pthjustada ttsiseid kehavigastusi 
vti surma.
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ETTEVAATUST
Kui te autot pikka k{lmas piirkon-
nas aega ei kasuta, eemaldage 
aku ja hoidke seda siseruumis.
Laadige alati aku tcis, et vcltida 
selle k{lma ilmaga kahjustamist.
Kui {hendate akuga volitamata 
elektroonikaseadmed, vtib aku 
t{hjeneda. Crge kasutage volita-
mata seadmeid.

Aku mahtuvuse silt

Ncide

* Stidukis olev aku silt vtib joonisel 
ncidatust erineda.

1. CMF 68L-DIN: Kia aku mudeli nimi
2. 68Ah (20HR): Nominaalmaht 

(ampertundides)
3. 110RC: nominaalne varuvtimsus 

(min)
4. 12V: nominaalpinge
5. 600 CCA (SAE): k{lmkatse vool 

amprites SAE
6. 480A (EN): k{lmtestimispinge 

amprites (EN)

Aku laadimine

Teie stidukil on hooldusvaba kaltsiu-
mipthine aku.

Kui aku t{hjeneb l{hikese aja 
jooksul (sest nt esituled vti sise-
valgustid jceti ptlema, kui stiduk 
ei olnud kasutuses), laadige seda 
aeglase laadimisega 10 tundi.
Kui aku t{hjeneb aeglaselt suure 
elektrikoormuse ttttu samal ajal 
kui stidukit kasutatakse, laadige 
seda 20 30 A kaks tundi.

HOIATUS
Aku laadimine
Jcrgige aku laadimisel jcrgmiseid 
abintusid.

Aku tuleb stidukist eemaldada ja 
asetada hea ventilatsiooniga alale.
Crge lubage aku lchedusse suitse, 
scdemeid ega leeke.
Jclgige akut laadimise ajal ja pea-
tage vti vchendage laadimiskii-
rust, kui akuelemendid hakkavad 
tugevalt aurama (keema) vti kui 
mis tahes elemendi elektrol{{di 
temperatuur {letab 49 /C (120 
/F).
Kandke laadimise ajal aku kontrol-
limiseks silmakaitset.
Lahutage akulaadija jcrgmises jcr-
jestuses.
1. L{litage akulaadija peal{liti 

vclja.
2. Eemaldage negatiivne klamber 

negatiivselt akuklemmilt.

OCDMH079160
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3. Eemaldage positiivne klamber 
positiivselt akuklemmilt.

HOIATUS
Enne aku hooldamist vti laadi-
mist l{litage ktik tarvikud vclja ja 
seisake mootor.
Aku lahti{hendamisel tuleb nega-
tiivne akukaabel eemaldada esi-
mesena ja paigaldada viimasena.
Akuga seotud tuud peab viima lcbi 
kvalifitseeritud asjatundja. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Kaitske akut vee ja muude vede-
like eest.
Ohutuse tagamiseks kasutage 
varuosi kvalifitseeritud asjatund-
jalt. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

ETTEVAATUST
AGM-aku (kui kuulub varustusse)

Absorbeeritud klaasmatt-akud 
(AGM) on hooldusvabad ja laske 
seda hooldada kvalifitseeritud 
asjatundjal. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenuse-
partneri poole.
Laadige sellist akut ainult tcisau-
tomaatse akulaadijaga, mis on 

ette nchtud AGM-akude laadimi-
seks.
Klaasmatt-akude vahetamisel 
kasutage kvalifitseeritud asja-
tundjalt saadud osi. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
Crge avage eemaldage aku {la-
osas olevat korki. Nii vtib elekt-
rol{{t akust vclja pccseda ja 
raskeid vigastusi tekitada.

[ksuste lchtestamine

[ksused tuleb lchtestada, kui aku on 
t{hjenenud vti kui aku on lahti 
{hendatud.

Automaatne {les/alla aken
Katuseluuk
Trip Computer (Teekonna kom-
puuter)
Kliimaseadme s{steem
Integreeritud mclus{steem
Heli
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Rehvid ja veljed

Rehvide korrashoid

Maksimaalse vastupidavuse, ohu-
tuse ja k{tuse kokkuhoiu tagami-
seks peate scilitama rehvides alati 
soovitatud rehvirthke ning kinni 
pidama oma auto jaoks soovitatud 
koormuspiirangutest (kandevti-
mest) ja raskusjaotusest.

Soovitatav rehvirthk k{lmades 
rehvides

Rthku tuleb ktikides rehvides (k.a 
varuratta rehvis) kontrollida siis, kui 
rehvid on k{lmad. "K{lmad rehvid" 
tchendab, et stidukiga pole stidetud 
vchemalt kolm tundi vti on stidetud 
vchem kui 1,6 km.

Parima stidukogemuse, stiduki 
kcsitsemise ja rehvi minimaalse 
kulumise tagamiseks tuleb hoida 
soovitatavat rthku.

Soovitusliku rehvirthu leiate jaoti-
sest "Rehvid ja veljed (5 uksega, uni-
versaalkerega auto, luukpcra)" 
lehek{ljel 9-7, "Rehvid ja veljed (lin-
namaastur)" lehek{ljel 9-8.

Ktik {ksikasjad (suurused ja rthud) 
leiate stidukile kinnitatud sildilt.

HOIATUS
Alarthk
Tugev alarthk (70 kPa (10 psi) vti 
enam) vtib pthjustada ttsise sooju-
senergia kogunemise, pthjustades 
kummi lthkemist, turvise eraldu-
mist ja muid rehvirikkeid, mille taga-
jcrjeks vtib olla stiduki {le kontrolli 
kadumine, mis pthjustab ttsiseid 
vigastusi ja surma. See risk on palju 
suurem kuumadel pcevadel ja pik-
kade vahemaade stitmisel suurel 
kiirusel.

ETTEVAATUST
Alarthk pthjustab ka suuremat 
kulumist, halba kcsitlemist ja suu-
renenud k{tusekulu. Vtimalik on 
ka velje deformeerumine. Hoidke 
rehvirthk tigel tasemel. Kui rehvi 
peab tihti tcis pumpama, laske 
s{steemi kvalifitseeritud asja-

OUB071018
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tundjal kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
[lemccrane rthk pthjustab karmi 
stitmist, {lemccrast kulumist 
turvise keskel ja suuremat kahju 
liiklusohtudest.

ETTEVAATUST
Soojad rehvid {letavad harilikult 
soovitusliku rehvirthu 28 kuni 41 
kPa (4 kuni 6 psi) vtrra. Crge 
vabastage rehvirthu reguleerimi-
seks thku soojadest rehvidest, 
sest rehvid jccvad alarthuga.
Paigaldage kindlasti ventiilikorgid. 
Ilma ventiilikorgita vtib mustus vti 
niiskus sattuda ventiili s{damikku 
ja pthjustada thulekkeid. Kui 
ventiilikork puudub, paigaldage 
vtimalikult kiiresti uus.

HOIATUS
Rehvirthk
[lerthk ja alarthk vtivad l{hendada 
rehvi eluiga, mtjutada stiduki kcsit-
semist ja pthjustada ckilist rehvi-
ttrget. See vtib pthjustada stiduki 
{le kontrolli kaotamist ja potent-
siaalseid vigastusi.

ETTEVAATUST
Rehvirthk
Jcrgige alati jcrgnevat.

Kontrollige rehvirthku, kui rehvid 
on k{lmad. (Kui stiduk on seisnud 
vchemalt kolm tundi vti kui sel-
lega pole kcivitamisest alates sti-
detud rohkem kui 1,6 km.)
Kontrollige varurehvi rthku iga 
kord kui kontrollite teiste rthkude 
survet.
Crge koormage kunagi stidukit 
{le. Crge koormage kui kuulub 
varustusse stiduki pakiruumi {le.
Kulunud ja vanad rehvid vtivad 
tnnetusi pthjustada. Kui turvis on 
vcga kulunud vti kui rehvid on 
kahjustunud, vahetage need vclja.

Rehvirthu kontrollimine

Kontrollige rehve kord kuus vti tihe-
damini.

Kontrollige ka varurehvi rthku.

Kontrollimine

Kasutage rehvirthu kontrollimiseks 
kvaliteetset mttdikut. Rehve vaa-
dates ei ole vtimalik nende rthku 
mccrata. Radiaalrehvid vtivad ncida 
korralikult tcispumbatuna ka siis, kui 
nad on alarthuga.

Kontrollige rehvide rthku, kui reh-
vid on k{lmad. "K{lm" tchendab, 
et teie stiduk on seisnud vche-
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malt viimased kolm tundi vti pole 
stitnud rohkem kui 1,6 km.
Eemaldage rehvi ventiililt kork. 
Suruge rehvimanomeetri otsik 
rthuncidu saamiseks tugevalt 
ventiilile. Kui k{lma rehvi rthk 
vastab soovitatud rthule rehvil ja 
laadimisteabe sildil, ei ole tcienda-
vat reguleerimist vaja. Kui rthk on 
madal, lisage thku soovitatud 
taseme saavutamiseni.
Rehvi {letcitmisel vabastage thk, 
vajutades rehvi ventiili keskel ole-
vale metallvarrele. Kontrollige 
seejcrel rthku manomeetriga veel 
kord. Pange ventiilikorgid ventiili-
vardale tagasi. Need aitavad 
ennetada lekkeid, hoides mus-
tuse ja niiskuse eemal.

HOIATUS
Kontrollige tihti rehvirthku ning 
nende kulumist ja kahjustumist. 
Kasutage alati rehvi manomeetrit.
Liiga ktrge vti madala rthuga 
rehvid kuluvad ebavtrdselt, pth-
justades kehva kcsitlemist, sti-
duki {le kontrolli kaotamist ja 
ckilisi rehvittrkeid, mis pthjusta-
vad tnnetusi, vigastusi ja isegi 
surma. Stiduki soovitusliku reh-
virthu leiate sellest juhendist ja 
keskpiiralt, juhi poolel ausavalt 
rehvikleebiselt.
Kulunud rehvid vtivad tnnetusi 
pthjustada. Vahetage kulunud, 
eba{htlaselt kulunud vti kahjus-
tunud rehvid vclja.

Kontrollige ka varurehvi rthku. Kia 
soovitab kontrollida varurehvi 
rthku iga kord, kui kontrollite 
teiste rehvide rthku.

Rehvide rotatsioon

Turvise kulumise reguleerimiseks on 
soovituslik rehve {mber vahetada 
iga 10 000 km jcrel vti varem, kui 
esineb ebaregulaarselt kulumist.

Kontrollige {mber vahetamise rehve 
tige tasakaalu suhtes.

Vaadake ka seda, kas rehvidel on 
eba{htlase kulumise mcrke vti 
vigastusi. Ebatavalist kulumist pth-
justab reeglina vale rehvirthk, 
rataste ebatige joondamine ja tasa-
kaalustamatus, tugev pidurdamine 
vti jcrsud puurded. Kontrollige tur-
vist ja rehvi k{lge muhkude ja k{h-
mude osas. Nende leidmisel 
vahetage rehv vclja. Riie vti nuuri 
nchtavale tulemisel vahetage rehv 
vclja. Pcrast {mber vahetamist 
reguleerige eesmiste ja tagumiste 
rehvide rthk mccratuni ja kontrol-
lige rattamutrite pinget.

Tcpsem teave "Rehvid ja veljed (5 
uksega, universaalkerega auto, 
luukpcra)" lehek{ljel 9-7, "Rehvid ja 
veljed (linnamaastur)" lehek{ljel 9-8.
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Ilma varurehvita

Suunarehvid (kui kuulub varustusse)

Ketaspiduri klotse tuleb kontrollida 
kulumise suhtes iga kord, kui rehve 
{mber vahetatakse.

MCRKUS
Radiaalrehve, millel on as{mmeetri-
line turvisemuster, tuleb {mber 
vahetada ainult eest taha ja mitte 
paremalt vasakule.

HOIATUS
Crge kasutage varuratast rehvide 
{mber vahetamisel.
Crge mingil juhul vahetage oma-
vahel kaldturvisega ja radiaaltur-
visega rehve. See vtib pthjustada 
ebatavalisi kcitamisomadusi, mis 
vtivad pthjustada surma, raskeid 
vigastusi vti varalist kahju.

Ratta joondus ja rehvi tasakaal

Auto rattad on tehases korralikult 
tasakaalustatud ning suunang 
tigeks reguleeritud. Nii peavad reh-
vid kaua vastu ja on tagatud pari-
mad stiduomadused.

[ldiselt ei ole vaja rataste suunan-
gut uuesti reguleerida. Kui aga mcr-
kate rehvide ebatavalist kulumist vti 
kui auto kisub stitmisel kergelt 
{hele poole viltu, peab joondust ilm-
selt uuesti reguleerima.

Kui tunnete siledal teel stites auto 
pidevat vibreerimist, vajavad auto 
rattad ilmselt uuesti tasakaalusta-
mist.

ETTEVAATUST
Ebasobivad rehvikaalud vtivad sti-
duki alumiiniumrehve kahjustada. 
Kasutage ainult sellele autole heaks 
kiidetud rataste tasakaalustusvihte.

ODEEV098029NR
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Rehvide asendamine uutega

Kui rehv on {htlaselt kulunud, ilmub 
turvise kulumismcrk {htlase ribana 
{mber turvise.

See ncitab, et rehvil on jcrel veel alla 
1,6 mm paksune turvisekiht. Asen
dage rehv sellisel juhul uuega.

Crge oodake enne vahetamist, et 
riba ilmuks kogu turvisele.

MCRKUS
Soovitame rehvide vahetamisel, 
kasutada algselt stidukiga kaasas 
olnud rehvidega samas suuruses 
rehve. Kasutage ktigil neljal rattal 
ALATI sama t{{pi, suuruse, kauba
mcrgi, ehituse ja turvisemustriga 
rehve.
Vastasel juhul mtjub see stidukoge
must.

ETTEVAATUST
Rehvide {mber vahetamise jcrel 
kontrollige ja pingutage rattamut
reid pcrast ligikaudu 50 km lcbimist 
ja kontrollige uuesti pcrast 1 000 km 
lcbimist. Kui rool stidu ajal rapub vti 
stiduk vibreerib, on rehv tasakaalust 
vcljas. Reguleerige rehvi tasakaalu. 
Kui probleem ei lahene, puurduge 
kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

HOIATUS
Rehvide asendamine
Et vcltida rehvi purunemisest vti 
juhitavuse kaotusest tingitud ini
mohvritega tnnetust:

Vahetage kulunud, eba{htlaselt 
kulunud vti kahjustunud rehvid 
vclja. Kulunud rehvid vtivad auto 
pidurdusvtimet, juhitavust ja 
haarduvust halvendada.
Crge stitke liiga t{hjade vti liiga 
tcis rehvidega. Nii vtivad rehvida 
kuluda eba{htlaselt ja tekkida 
rehvikahjustused.
Crge paigaldage rehve vahetades 
kunagi samale autole radiaal- ja 
kaldturvisega rehve. Radiaalrehvi
delt kaldturvisega rehvidele lii
kude peate vahetama ktik rehvid 
(ka varurehvi).
Ktige parem on vahetada korraga 
ktik neli rehvi. Kui see ei ole vti
malik vti vajalik, siis vahetage 

Turvise kulumisindikaator
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paaridena eesmised vti tagumi-
sed rehvid.
[he rehvi vcljavahetamine vtib 
ttsiselt juhitavust mtjutada.
Crge kasutage oma autol muud 
mtttu vti t{{pi rehve vti velgesid, 
sest need vtivad mtjutada auto 
turvalisust ja sooritust ning pth-
justada inimohvritega tnnetuse.
Kia mccratlustele mittevastavad 
rehvid vtivad kehvasti sobida ja 
pthjustada stidukile kahju vti 
ebatavalisi kcitumisomadusi ja 
kehva juhitavust.
ABS-pidurid tuutavad rataste kii-
rust vtrreldes. Rehvisuurus mtju-
tab kiirust. Rehvide vahetamisel 
peavad ktik 4 olema originaalreh-
videga sama mtttu, t{{pi, ehi-
tuse ja turvisemustriga. Teises 
suuruses rehvide kasutamine vtib 
pthjustada ABS-pidurite (blokee-
rumisvastane piduris{steem) ja 
ESC (elektrooniline stabiilsuskont-
roll) ebaregulaarset tuud.

Vcikses mttdus varuratta rehvi 
vcljavahetamine. (mtnel mudelil)

Ajutiseks kasutamiseks mteldud 
vcikses mttdus varuratta rehvi tur-
vis peab vastu l{hemat aega kui 
tavamttdus rehvi turvis. Asendage 
rehv uuega, kui ncete rehvil kulumi-
sindikaatorite vuute. Uus rehv peab 
olema tcpselt samas mttdus ja 
sama t{{pi, nagu teie uue autoga 
kaasas olnud varuratta rehv, ning 

see tuleb paigaldada samale ajutise 
varuratta veljele. Kompaktvarurehvi 
ratas ei ole mteldud tavasuuruses 
velje jaoks ja kompaktvarurehvi velg 
ei ole mteldud tavasuurus rehvi 
jaoks.

Rataste asendamine

Kui mis tahes pthjusel vahetatakse 
metallvelgi, kontrollige, et uued vel-
jed oleksid tehases paigaldatud ori-

HOIATUS
Vales suuruses ratas vtib kahjus-
tada ratta ja laagri eluiga, pidurda-
mis- ja peatumisvtimet, 
kcsitsemisomadusi, kliirensit maa-
pinnast, kere ja rehvi vahelist kliiren-
sit, lumeketi kliirensit, spidomeetri ja 
hodomeetri kalibreerimist, esilater-
nate suunda ja ptrkeraua ktrgust.

Rehvide haardumine

Haardumine vtib halveneda, kui sti-
date tugevalt kulunud vti vale 
rthuni tcidetud rehvidega vti kui 
teekate on libe. Kulumisindikaatorite 
ilmumisel tuleb rehvid vclja vahe-
tada. Et mitte kaotada kontrolli sti-
duki {le, stitke vihmas, lumes vti 
jccl aeglasemalt.
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Rehvide hooldus

Lisaks tigele rehvirthule aitab reh-
vide kulumist vchendada ka rataste 
tige suunang. Kui mis tahes rehv on 
eba{htlaselt kulunud, siis laske kva-
lifitseeritud asjatundjal ratta seade-
nurkasid kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole.

Uute rehvide paigaldamisel veen-
duge, et need on tasakaalus. See 
lisab stidumugavust ja pikendab 
rehvide kasulikku tuuiga. Lisaks 
peab laskma rehve uuesti tasakaa-
lustada iga kord, kui need on veljelt 
eemaldatud.

Rehvi markeering rehvi k{ljel

See markeering annab infot rehvi 
pthiomaduste kohta ning sisaldab 
ka rehvi identifitseerimisnumbrit 
(TIN), millega saab ttendada rehvi 
vastavust ohutusstandardeile.

TIN-numbri abil saab rehve identi-
fitseerida ka tagasikutsumiskam-
paaniate korral.

1. Tootja vti kaubamcrgi nimi

Kuvatakse tootja vti kaubamcrgi 
nimi.

2. Rehvimttdu tchistus

Rehvi k{lgseinale on mcrgitud rehvi-
suuruse tchistus. Vajate seda teavet 
stidukile asendusrehvide valimisel. 
Jcrgnevalt kirjeldatakse, mida tched 
ja numbrid rehvimttdu tchistusel 
tchendavad.

Rehvimttdu markeeringu ncide

(See numbri- ja tchekombinatsioon 
on toodud ainult nciteks; teie auto 
rehvide markeering vtib olla sellest 
erinev.)

205/55R16 91H

205  rehvi laius millimeetrites.

55  proportsioonid. rehvi ristltike 
ktrguse suhe laiusesse protsentides

R  rehvikonstruktsiooni kood 
(radiaalne).

16  velje lcbimttt tollides.

91 - Rehvi koormusindeks (rehvi 
suurimat lubatud koormust tchis-
tav number)

H - Rehvi kiirusindeks vt kiirusklassi 
s{mbolite kohta lisainfo saamiseks 
selles osas olevat tabelit.

ODEEV098031NR
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Velje mttdu markeering
Ka veljed kannavad markeeringut, 
mida peate teadma, kui tekib vaja-
dus velje asendamiseks. Jcrgnevalt 
on selgitatud, mida tched ja numbrid 
velje mttdu markeeringus tchenda-
vad.
Velje mttdu markeeringu ncide: 
6,5J X 16
6,5  velje laius tollides.
J  velje serva profiil.
16  velje lcbimttt tollides.

Rehvi kiirusindeksid
Allolevas tabelis on toodud mitmed 
praegu stiduautode rehvide puhul 
kasutatavad erinevad kiirusin-
deksid. Kiirusindeks on osa rehvi 
suuruse tchistusest rehvi k{lgseinal. 
See s{mbol vastab rehvi maksi-
maalsele ohutule stidukiirusele.

3. Rehvi kasutusaja kontrollimine 
(TIN: Tire Identification Number ehk 
rehvi identifitseerimisnumber)

Ktik rehvid, mis on tootmiskuupce-
val pthinedes {le 6 aasta vanad (sh 
varurehv) tuleb uute vastu vahe-
tada. Leiate tootmiskuupceva rehvi 
k{lgseinalt (vtimalik, et rehvi seest), 
samuti DOT (USA transpordiameti) 
koodi. DOT-kood on numbrite jada 
rehvil, mis koosneb numbritest ja 
inglise tchtedest. Tootmiskuupcev 
on mcrgitud DOT-koodi viimase 
nelja numbriga (mcrgiga).

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-koodi esimene osa tchistab 
tehasekoodi numbrit, rehvi suurust 
ja turvisemustrit ja neli viimast 
numbrit tchistavad tootmisncdalat 
ja -aastat.

Nciteks:

DOT XXXX XXXX 1621 ncitab, et 
rehv on valmistatud 2021. aasta 16. 
ncdalal.

HOIATUS
Rehvi vanus
Rehvid lagunevad aja jooksul, isegi 
kui neid ei kasutata. Soovitame hoo-
limata jcrelejccnud turvisest vahe-
tada rehve ligikaudu kuue (6) aasta 
tavapcrase hoolduse jcrel. Kuum 
kliima vti sageli avalduv suur koor-
mus vtivad vananemist kiirendada. 
Selle hoiatuse eiramine vtib pthjus-

Kiirusklassi 
s{mbol

Maksimumkiirus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h
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tada ckilise rehvittrke, mis vtib viia 
juhitavuse kaotamiseni ja tnnetu-
seni, pthjustades raskeid vigastusi 
vti surma.

4. Rehvikihi koostis ja materjal

See number ncitab, mitmest kum-
miga kaetud tekstiili kihist rehv 
koosneb. Rehvide tootjad on kohus-
tatud avaldama ka rehvides kasuta-
tud materjalid, mille hulka kuuluvad 
teras, nailon, pol{ester jm. Tcht R  
tchendab radiaalkihti, tcht D  
tchendab diagonaal- vti kaldturvi-
sega materjali ja tcht B  tchendab 
diagonaal-vuukihti.

5. Maksimaalne lubatud rthk

See number ncitab suurimat rthku, 
milleni rehvi vtib thuga tcita. Crge 
seda maksimaalset rehvirthku {le-
tage. Tcpsem teave "Rehvide tehni-
liste andmete ja rthkude silt" 
lehek{ljel 9-19.

6. Maksimaalne koormusindeks

See number ncitab rehvi maksi-
maalset kandevtimet kilogrammi-
des ja naeltes. Stidukil olevate 
rehvide asendamisel kasutage ainult 
rehve, millel on sama koormusindeks 
kui tehases paigaldatud rehvidel.

7. [htne rehvi kvaliteedihinnang

Kvaliteediklassid on kui kuulub 
varustusse rehvi k{lgseinal turvise 
tla ja maksimaalse ltike laiuse vahel.

Nciteks:

TURVISE KULUMISMCRK 200

VEOJTUD AA

TEMPERATUUR A

Turvise kulumiskindlus (Tread 
wear)
Turvise kulumisklassi ncol on tegu 
suhtelise suurusega, mille aluseks 
on rehvi kulumise kiirus, mida mtt-
detakse kindlates tingimustes 
ametlikul testteel. Nciteks kulu-
misklassi 150 rehvide turvisekiht 
peab ametlikele katsetingimustele 
vastavates oludes poolteist korda 
kauem vastu kui klassi 100 rehvide 
turvis.
Rehvide tegelik kulumine stltub 
siiski kasutustingimustest ning vtib 
olenevalt stidumaneeridest, hooldu-
sest, teeoludest ja kliimast suurel 
mccral varieeruda.
Need hinded on vormitud stiduau-
tode k{lgseintele. Stiduki standard- 
vti lisavarustuses olevate rehvide 
hinded vtivad erineda.
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Haardumine (Traction)  AA, A, B ja 
C
Haardumisklassid ktrgemast mada-
lamani on AA, A, B ja C. Need hinded 
ncitavad rehvi vtimet peatuda mcr-
jal teel, mttdetuna kontrollitud tin-
gimustes mccratud valitsuse 
katserajal asfaldil ja betoonil. C-
mcrgistusega rehvil vtib olla kehv 
veojtu jtudlus.

Temperatuur  A, B ja C
Temperatuuri hinded on A (ktr-
geim), B ja C ning need esindavad 
rehvi vastupanuvtimet soojuse tek-
kimisele ja selle vtimet soojust haju-
tada, kontrollitud tingimustes 
mccratud siseruumi labori katserat-
tal kontrollides.
P{siv ktrge temperatuur vtib pth-
justada rehvi materjali lagunemist ja 
vchendada rehvi eluiga ning liigne 
temperatuur vtib pthjustada ckilise 
rehvittrke. Hinded B ja A tchistavad 
jtudluse ktrgemaid tasemeid labori 
katserattal, kui seadusega ntutud 
miinimum.

HOIATUS
Sellele rehvile mccratud hinne pthi-
neb otse pidurdamisel ja ei htlma 
kiirendust, kurvide lcbimist, vesiliugu 
ega veojtu tippomadusi.

HOIATUS
Rehvi temperatuur
Selle rehvi temperatuur on mteldud 
rehvile, mis on ntuetekohaselt tci-
detud ja mitte {lekoormatud. Liigne 
kiirus, alarthk vti {lekoormus, kas 
eraldi vti koos, vtivad pthjustada 
soojuse kogunemise ja vtimaliku 
ckilise rehvittrke. See vtib pthjus-
tada stiduki {le kontrolli kaotamise 
ja ttsiseid vigastusi vti surma.

Vcikese ristltikesuhtega rehv 
(mtnel mudelil)

Madala profiiliga rehve, mille profiil 
on madalam kui 50, on ette nchtud 
sportliku vclimuse jaoks.

Kuna madala profiiliga rehvid on 
optimeeritud kcsitsemiseks ja 
pidurdamiseks, vtib nendega stit-
mine olla ebamugav ja tavarehvi-
dega vtrreldes esineb rohkem m{ra.

ETTEVAATUST
Kuna madala profiiliga rehv on 
l{hem kui tavaline, on selle ratas ja 
velg kergemini kahjustatavad. Nii et 
jcrgige allolevaid juhiseid.

Stitke eba{htlastel teedel ja 
maastikul ettevaatlikult, sest reh-
vid ja veljed vtivad kahjustuda. Ja 
kontrollige pcrast stitmist rehve 
ja velgesid.
Stitke aukudest, lamavatest 
politseinikest, kanalisatsioonikae-
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vudest ja ccrekividest {le ette-
vaatlikult, et mitte kahjustada 
rehve ja velgesid.
Kui rehv on kahjustatud, kontrol-
lige rehvi vti vttke {hendust kva-
lifitseeritud asjatundjaga. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
Rehvi kahjustumise ennetami-
seks kontrollige rehvi seisundit ja 
rthku iga 3 000 km jcrel.

ETTEVAATUST
Rehvikahjustuste tuvastamine 
oma silmaga on keeruline. Kuid kui 
ilmneb vihje rehvikahjustuse 
kohta, isegi kui te ei nce kahjus-
tust oma silmaga, laske rehv 
kontrollida vti parandada, sest 
rehvikahjustus vtib pthjustada 
thu lekkimist rehvist.
Kui rehv kahjustub eba{htlastel 
teedel, maastikul, {le augu, kana-
lisatsioonikaevu vti ccrekivi stit-
misel, ei kata seda garantii.
Rehvi teabe leiate rehvi k{lgsei-
nalt.

Kaitsmed

Labat{{pi

Kassetit{{pi

Mitmikkaitse

BFT

* Vasak: tavaline, parem: lcbiptlenud

Kaitsmed kaitsevad auto elektris{s-
teemi elektrilise {lekoormuse poolt 
pthjustatud kahjustuste eest.

Teie autol on kaks vti kolm kaitsme-
karpi. [ks asub armatuurlaua juhi-

ODEEV098032NR
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poolses osas ja teised 
mootoriruumis aku lchedal.

Kui teie stiduki mtni lamp, tarvik vti 
juhik ei tuuta, kontrollige vastavat 
kaitset. Kui kaitse on lcbiptlenud, 
sulab kaitsme sees olev element.

Kui elektris{steem ei tuuta, kontrol-
lige ktigepealt juhipoolset kaitsme-
karpi.

Enne kaitse vahetamist {hendage 
lahti aku kerejuhe (-).

Asendage lcbiptlenud kaitse alati 
samasuguse voolutugevusega 
kaitsmega.

Kui asenduskaitse ptleb lcbi, viitab 
see elektriprobleemile. Vcltige seo-
tud s{steemi kasutamist ja puur-
duge kohe kvalifitseeritud 
asjatundja poole. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneri poole.

Kasutusel on kolme t{{pi kaitsmed: 
lamedat t{{pi madala pingega 
kaitsmed, kassettkaitsmed ja ktrge 
pingega mitmikkaitsmed.

HOIATUS
Kaitsmete asendamine

Crge vahetage kaitset mitte mil-
legi muu kui sama voolutugevu-
sega kaitsmega.
Tugevam kaitse vtib pthjustada 
kahjustusi ja tulekahju.
Crge paigaldage isegi ajutise 
meetmena kaitsme asemel traati 
vti fooliumit. See vtib pthjustada 
ulatusliku juhtmestiku kahjustu-
mise ja vtimaliku tulekahju.
Crge auto elektrijuhtmestikku 
muutke vti lisage.

ETTEVAATUST
Crge kasutage kaitsmete eemalda-
miseks kruvikeerajat ega muid 
metallesemeid, see vtib pthjustada 
l{hise ja s{steemi kahjustada.

MCRKUS
Kaitsme vahetamiseks keerake 
s{{de vclja, l{litage vclja ktigi 
elektriseadmete l{litid ja eemal-
dage seejcrel aku miinusklemm (-
).
Kaitsmete/releede tegelik paneeli 
silt vtib olla erinev.
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ETTEVAATUST
Veenduge lcbiptlenud kaitsme vti 
relee uue vastu vahetamisel, et 
uus relee sobib tihedalt klambri-
tele. Kaitsme vti relee ebapiisav 
kinnitamine vtib pthjustada sti-
duki juhtme- ja elektris{steemide 
kahjustumist ja vtimaliku tule-
kahju.
Crge eemaldage kaitsmeid, relee-
sid ega klemme, mis on kinnitatud 
poltide ja mutritega. Need vti-
dakse kinnitada ebapiisavalt ja 
pthjustada tulekahju. Kui poltide 
ja mutritega kinnitatud kaitsmed, 
releed vti klemmid on lcbiptlenud, 
soovitame puurduda kvalifitseeri-
tud asjatundja poole. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.
Crge sisestage klemmidele muid 
esemeid (nt draiverit ja juhtmes-
tikku) peale kaitsmete ja releede 
See vtib pthjustada {henduse 
rikke ja s{steemi talitlushcireid.
Crge sisestage kruvikeerajaid ega 
jcrelturu juhtmestikku klemmi-
dele, mis on mteldud ainult kaits-
metele ja releedele. Auto salongi 
elektris{steem ja juhtmestik vtib 
{hendusvea ttttu kahjustuda vti 
s{ttida.
[hendades juhtme otse tagatule-
dega vti vahetades pirni, mis ei 
ole haagisele ettenchtud, vtib 

sisemine {hendusplokk lcbi 
ptleda.

ETTEVAATUST
Kontrollige visuaalselt aku korki, 
veendumaks, et see on turvaliselt 
kinni. Kui aku kork ei ole tugevalt 
kinni, vtib niiskus s{steemi sattuda 
ja elektriosasid kahjustada.

MCRKUS
Ajutised juhtmed
Ajutiste juhtmeta kasutamise autos 
vtib olla ohtlik, tekitades rikkeid ja 
kahjustades auto jtudlust.
Ajutiste juhtmete AVN vti alarms{s-
teemi, kaugjuhtimisploki, autoraa-
dio jne parandamisel vtib 
kahjustada autot ja pthjustada tule-
kahju.

MCRKUS
[mberkujundamine on keelatud.
Crge p{{dke stidukit mingil viisil 
{mberkujundada. See on ebasea-
duslik ja vtib mtjutada stiduki jtud-
lust, vastupidavust ja turvalisust. 
[mberkujundamisest tekkinud 
probleemidele ei kehti ka garantii.
Pange tchele, et auto {mberkujun-
damine heakskiitmata elektrisead-
metega (lambid, pardakaamera, 
elektrilised seadmed, diagnostika-
seadmed, sideseadmed jne) pthjus-
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tab ohutusprobleeme. See vtib tuua 
kaasa auto rikkeid, juhtmestiku kah
justamist, aku t{hjenemist, konnek
tori kahjustusi vti pthjustada 
tulekahju.

MCRKUS
Akende toonimine
Akende toonimine (eriti metallki
lega) vtib pthjustada sidehcireid vti 
ntrga raadiosignaali ning auto
maatse valgustuss{steemi rikkeid 
auto salongi valgustuse liigse muu
tuse ttttu. Kasutatud lahendus vtib 
sattuda ka elektri-, elektroonika
seadmetesse ja pthjustada rikkeid.

Sisepaneeli kaitsmete vahetamine.
1. L{litage s{{tel{liti ja ktik {lejcc

nud l{litid vclja.
2. Avage kaitsmepaneeli kate.

3. Ttmmake kahtlustatav kaitse 
otse vclja. Kasutage mootori
ruumi kaitsmekarbis olevat 
eemaldusvahendit.

4. Vaadake eemaldatud kaitse {le: 
kui kaitse on lcbi ptlenud, asen
dage see uuega.
Varukaitsmed on salongi vti moo
toriruumi kaitsmekarbis.

5. Sisestage sama voolutugevusega 
uus kaitse ja veenduge, et see 
mahub tihedalt klambritesse.

Loksumise korral puurduge kvalifit
seeritud asjatundja poole. Kia soovi
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Kui teil ei ole varukaitset, kasutage 
sama voolutugevusega kaitset voo
luahleast, mida te stiduki juhtimi
seks ei vaja, nt sigaretis{{taja 
kaitse.

Kui kaitsmed on terved, kuid esitu
led, tagatuled, pidurituled, ohutuled, 
pcevatuled ei toimi, siis pidage ntu 
kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

OCDW079021
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Mootoriruumi kaitsmete vaheta
mine
1. L{litage s{{tel{liti ja ktik {lejcc

nud l{litid vclja.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, 

vajutades nagale ja ttmmates 
kaane {les.

Lapikkaitsme lahti{hendamisel 
eemaldage see mootoriruumi 
kaitsmekarbis asuva kaitsmeva
hetusklemmi abil. Peale eemalda
mist sisestage sama vccrtusega 
varukaitse.

3. Vaadake eemaldatud kaitse {le: 
kui kaitse on lcbi ptlenud, asen
dage see uuega. Kaitsme eemal
damiseks vti paigaldamiseks 
kasutage mootoriruumi kaits
meplokis asuvat kaitsmettmba
jat.

4. Sisestage sama voolutugevusega 
uus kaitse ja veenduge, et see 
mahub tihedalt klambritesse. 
Loksumise korral puurduge kvali
fitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
Pcrast mootoriruumi kaitsmepa
neeli kontrollimist paigaldage kaits
mepaneeli kate turvaliselt, kuuldava 
kltpsuheliga.
Kui seda ei ktla, vtivad esineda vee
kontaktist tekkivad elektririkked.

Mitmikkaitse

Kui mitmikkaitse ptleb lcbi, siis 
vahetage see jcrgmiselt.
1. [hendage lahti aku negatiivne 

juhe.
2. Eemaldage {lemisel pildil ncidatud 

mutrid.
3. Asendage kaitse sama vccrtusega 

uue kaitsmega.
4. Paigaldage uuesti eemaldamisele 

vastupidises jcrjekorras.

OCDW079023
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MCRKUS
Puurduge mitmikkaitsme lcbiptle
misel kvalifitseeritud asjatundja 
poole. Kia soovitab puurduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Peakaitse

Kui peakaitse ptleb lcbi, siis vahe
tage see jcrgmiselt.
1. Seisake mootor.
2. [hendage lahti aku negatiivne 

juhe.
3. Eemaldage {lemisel pildil ncidatud 

mutrid.
4. Asendage kaitse sama vccrtusega 

uue kaitsmega.
5. Paigaldage uuesti eemaldamisele 

vastupidises jcrjekorras.

Kui peakaitse on lcbiptlenud, kuigi 
mootoriruumi kaitsmepaneel ja 
sisemine kaitse pole lcbiptlenud, 
vtib peakaitse olla elektris{steemi 
mittekasutamisel lcbiptlenud. Pea
kaitse on {hendatud teiste osade ja 

s{steemiga. Puurduge kvalifitseeri
tud asjatundja poole. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole.

Aku kaitse

MCRKUS
Puurduge akukaitsme lcbiptlemisel 
kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
Kontrollige visuaalselt aku korki, 
veendumaks, et see on turvaliselt 
kinni. Kui aku kork ei ole korrektselt 
kinnitatud, vtib see s{steemi sat
tuva niiskuse ttttu kahjustada.

OCDW079025
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Kaitsme-/releepaneeli kirjeldus

Juhik{lje kaitsmepaneel

Mootoriruumi kaitsmepaneel

Mootoriruumi kaitsmepaneel 
(akuklemmi kate)

Leiate kaitsme-/releepaneeli kate
telt kaitsme/relee sildi selle nime ja 
vtimsusega.

MCRKUS
Ktik selles juhendis olevad kaitsme
paneeli kirjeldused ei pruugi raken
duda teie stidukile. See on 
printimise ajal tcpne. Oma stiduki 
kaitsmepaneeli uurides vaadake 
kaitsmepaneeli silti.

OCDW079027
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Juhik{lje kaitsmepaneel

OCDMH079159



Hooldus

728

Kaitsmed

Ncidikupaneel (juhik{lje kaitsmepaneel)

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

MCLU 1 10 A
Juhi IMS (integreeritud mclus{steemi) moodul, kliimas{s-
teemi juhtmoodul, elektrilise tagaluugi moodul

MODULE 1 10 A

Aktiivne thuklapp, andme{henduse konnektor, ncidiku-
teplokk, ohul{liti, ICM (integreeritud vooluahela moodul), 
releekapp (k{ljepeeglite kokku-/lahtiklappimise relee), 
automaatne valgus- ja fotoandur, konsooli l{liti, juhi/
kaasstitja elektroonilise vttme vclimine kcepide

TAGALUUK 10 A Tagaluugi relee

Parempoolsed 
elektrilised 

aknad
25 A

Elektriakende parem relee, juhi/kaasstitja elektriakende 
ohutusmoodul, tagaakende ohutusmoodul (parem)

Vasakpoolsed 
elektrilised 

aknad
25 A

Elektriakende vasak relee, juhi/kaasstitja elektriakende 
ohutusmoodul, tagaakende ohutusmoodul (vasak)

POWER SEAT 
DRIVER

25 A
Juhi IMS (integreeritud mclus{steemi) moodul, juhi istme 
kcsil{liti

MOODUL 4 7,5 A

Esikokkuptrke hoiatuss{steemi seade, stidurea hoidmise 
s{steemi seade, pimeda nurga hoiatuss{steemi seade 
vasak/parem, parkimisabi juhtmoodul, turvapolstri l{liti, 
IBU (integreeritud kere juhtseade), elektrilise seisupiduri 
l{liti, doseerimise juhtmoodul, aktiivne thuklapp

[leeuroopalise 
automaatse 
hcdaabiktne-

s{steem

10 A MTS (Mozen telemaatikas{steemi) e-ktne moodul

SEAT HEATER 
REAR

20 A Tagumise istmesoojenduse juhtmoodul

SOOJENDU-
SEGA PEEGEL

10 A
Juhi/kaasstitja elektriline k{ljepeegel, kliimas{steemi 
juhtmoodul, ECM (mootori juhtmoodul) / PCM (jtu{le-
kande juhtmoodul)

SEAT HEATER 
FRONT

20 A
Esiistme soojenduse juhtmoodul, esiistme ventilatsiooni 
juhtmoodul

AMP 25 A
Madala DC (alalisvoolu) - DC (alalisvoolu) konverter (AMP 
(vtimendi)), AMP (vtimendi)

MULTIMEEDIA 15 A
Madala DC (alalisvoolu) - DC (alalisvoolu) konverter (Heli/
AMP (vtimendi)), heli, heli/video ja navigatsiooni pthi-
seade

MEMORY
1

MODULE
1

RH

LH

DRV

MODULE
4

E-CALL

REAR

FRT

AMP

MULTI
MEDIA
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MOODUL 5 10 A

Tagumise istmesoojenduse juhtmoodul, MTS (Mozen 
telemaatikas{steemi) e-ktne moodul, elektrokroom pee-
gel, heli, heli/video ja navigatsiooni pthiseade, automaat-
kcigukasti kcigukangi valgustus, kliimaseadme 
juhtmoodul, madala alalisvoolu/alalisvoolu konverter (heli/
AMP (vtimendi)), eesmise istmesoojenduse juhts{steem, 
eesmise istme thuventilatsiooni juhts{steem, Juhi IMS 
(integreeritud mclus{steemi) moodul, vasak/parem esi-
tuli

TAGUMINE 
KOJAMEES

15 A
Tagaklaasi puhasti mootor, ICM (integreeritud vooluahela 
moodul), releekarp (tagaklaasi puhasti relee)

UKSE LUKK 20 A Ukse lukustamise/avamise relee

IBU 1 15 A IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

BRAKE SWITCH 10 A IBU (integreeritud kere juhtimise seade), piduritule l{liti

POWER SEAT 
PASSENGER

10 A
Esiistme soojenduse juhtmoodul, esiistme ventilatsiooni 
juhtmoodul

IG 1 25 A
Mootoriruumi stlmplokk (kaitse  ECU5, SENSOR4, ABS3, 
TCU2)

WIPER 10 A

Mootoriruumi stlmplokk (esiklaasi puhasti (madal) relee), 
esiklaasi puhasti mootor, IBU (integreeritud kere juhtimise 
seade), ECM (mootori juhtmoodul)/PCM (jtu{lekande 
juhtmoodul)

AIR CONDITIO-
NER 1

7,5 A
Mootoriruumi stlmplokk (COOLING FAN 3 relee, PTC HEA-
TER 2 relee, BLOWER relee, PTC HEATER 1 relee, PTC 
HEATER 3 relee), kliimas{steemi juhtmoodul

AIR BAG 2 10 A SRS (tciendava turvas{steemi) juhtmoodul

WASHER 15 A Mitmeotstarbeline l{liti

MDPS-seade 7,5 A MDPS (mootori juhitud roolivtimendi) seade

MOODUL 7 7,5 A

Tagumise istmesoojenduse juhtmoodul, eesmise ist-
mesoojenduse juhtmoodul, eesmise istme thuventilat-
siooni juhtmoodul, pihusti soojendus, mootoriruumi 
stlmplokk (HEAD LAMP HIGH relee, DCU (doseerimise 
juhtseade) relee), jahutusventilaatori mootor

SUNROOF 2 20 A Panoraamkatuseluugi mootor

SUNROOF 1 20 A Panoraamkatuseluugi mootor

NCIDIKUPLOKK
NCIDI-

KUPLOKK
7,5 A Ncidikuplokk

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

MODULE
1

IBU
1

BRAKE
SWITCH

PASS

IG1

LO/HI

A/C
1

2

1

MODULE
7

2

1
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MODULE 3 7,5 A Sportre iimi l{liti, piduritule l{liti

START 7,5 A

ICM (integreeritud vooluahela moodul), releekarp (var-
gaalarmi relee), kciguvahemiku l{liti, mootoriruumi 
stlmplokk, (PDM 3 (IG1) relee), IBU (integreeritud kere 
juhtimise seade), ECM (mootori juhtmoodul), PCM (jtu{le-
kande juhtmoodul)

IBU 2 7,5 A IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

AIR BAG 
INDICATOR

7,5 A Ncidikuteplokk, ohul{liti

MODULE 6 7,5 A IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

MODULE 2 10 A

Heli, heli/video ja navigatsiooni pthiseade, madala alalis-
voolu/alalisvoolu konverter (heli/AMP (vtimendi)), IBU 
(integreeritud kere juhtimise seade), MTS (Mozen tele-
maatikas{steemi) e-ktne moodul, juhtmevaba laadija, 
mootoriruumi stlmplokk (POWER OUTLET relee), AMP 
(vtimendi), elektriliste k{ljepeeglite l{liti

AIR BAG 1 15 A SRS (tciendava turvas{steemi) juhtmoodul

AIR CONDITIO-
NER 2

10 A
Mootoriruumi stlmplokk (BLOWER relee), kliimas{steemi 
juhtmoodul, puhuri takisti, ECM (mootori juhtmoodul)/ 
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)

LDC (B+) 15 A
Heli, heli/video ja navigatsiooni pthiseade, ncidikuteplokk, 
kliimas{steemi juhtmoodul, madala DC (alalisvoolu) - DC 
(alalisvoolu) konverter (Heli/AMP (vtimendi))

Pistikupesa 20 A Eesmine pistikupesa, vasakpoolne pistikupesa

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

MODULE
3

IBU
2

IND

MODULE
6

MODULE
2

1

A/C
2

LDC
(B+)

POWER
OUTLET
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Mootoriruumi kaitsmepaneel

OCDMH079158
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Mootoriruumi kaitsmepaneel (akuklemmi kate)

Mootoriruumi kaitsmepaneel

OCDW079033

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

ALTERNATOR ALT
150 (180 /
200) A

Kaitsmed: BURGLAR ALARM, HEAD LAMP HIGH, ABS1, 
ABS2, DCU1, POWER TAIL GATE MODULE, POWER OUT-
LET1, generaator

MDPS 80 A MDPS (mootori juhitud roolivtimendi) seade

BATTERY 5 60 A
Kaitsmed: COOLING FAN1, REAR HEATED, PTC HEATER2, 
PTC HEATER3, FUEL HEATER, mootori juhtrelee

BATTERY 2 60 A Ncidikupaneeli stlmplokk

BATTERY 3 60 A Ncidikupaneeli stlmplokk

BATTERY 4 50 A

Ncidikupaneeli stlmplokk (kaitsmed: TAIL GATE, POWER 
WINDOW RH, POWER WINDOW LH, POWER SEAT DRIVER, 
SEAT HEATER FRONT, AMP, POWER SEAT PAS,SENGER, 
SUNROOF2, SUNROOF1)

1

5

2

3

4
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JAHUTUSVEN-
TILAATOR 1

60(50) A COOLING FAN 2 relee, COOLING FAN 1 relee

TAGUMINE 
SOOJENDI

40 A REAR HEATED relee

PUHUR 40 A BLOWER relee

IG1 40 A S{{tel{liti, PDM 3 (IG1) relee, PDM 2 (ACC) relee

IG2 40 A S{{tel{liti, START relee, PDM 4 (IG2) relee

GLOW 80 A Httgk{{nlad

PTC HEATER 1 50 A PTC HEATER 1 relee

PTC HEATER 2 50 A PTC HEATER 2 relee

PTC HEATER 3 50 A PTC HEATER 3 relee

FUEL HEATER 30 A FUEL HEATER relee

PISTIKUPESA 3 20 A Tagumine pistikupesa

POWER 
OUTLET 2

20 A Eesmine pistikupesa, parempoolne pistikupesa

DCU 2 20 A Doseerimise juhtmoodul

TCU 1 15 A TCM (kciguvahetuse juhtmoodul)

VAAKUMPUMP 20 A Vaakumpump

K{tusepump 20 A FUEL PUMP relee

COOLING FAN 2 40 A COOLING FAN 3 relee, COOLING FAN 2 relee

BATTERY 1 40 A
Ncidikupaneeli stlmplokk (LONG TERM LOAD LATCH 
RELAY, kaitsmed: MODULE1, SEAT HEATER REAR, DOOR 
LOCK, IBU1, BRAKE SWITCH, AIR BAG2)

DCT 1 40 A TCM (kciguvahetuse juhtmoodul)

DCT 2 40 A TCM (kciguvahetuse juhtmoodul)

BURGLAR 
ALARM

10 A Vargaalarmi relee

HEAD LAMP 
HIGH

10 A HEAD LAMP HIGH relee

ABS 1 40 A ESC (elektroonilise stabiilsuskontrolli) juhtmoodul

ABS 2 60 A ESC (elektroonilise stabiilsuskontrolli) juhtmoodul, EPB

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

1

IG1

IG2

PTC
HEATER
1

PTC
HEATER
2

PTC
HEATER
3

POWER
OUTLET

3

POWER
OUTLET

2

DCU
2

T1

VACUUM
PUMP

FUEL
PUMP

2

1

DCT
1

DCT
2

1

1

2
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DCU 1 40 A DCU (doseerimise juhtseadme) relee

TAGALUUGI 
TOITEMOODUL

30 A Tagaluugi toitemoodul

POWER 
OUTLET 1

40 A POWER OUTLET relee

DCU 4 20 A Doseerimise juhtmoodul

DCU 3 15 A Doseerimise juhtmoodul

SENSOR 2 10 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] kliimas{steemi kompressori relee, t{hjendamise 
solenoidklapp, RCV juhtimise solenoidklapp, COOLING FAN 
1 relee, tli juhtimise klapp (sisse-/vcljalase)
[Smartstream G1.5 T-GDi / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] kliimas{steemi kompressori relee, t{hjendamise 
solenoidklapp, RCV juhtimise solenoidklapp, COOLING FAN 
1 relee, tli juhtimise klapp (sisse-/vcljalase)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] t{hjendamise solenoidklapp, 
sissevttu solenoidklapp, COOLING FAN 3 relee, COOLING 
FAN 2 relee, tli juhtklapp (sisse-/vcljalase)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] tliklapp #1/#2, CCV, jahutus-
ventilaator 2 relee, PCSV, RCV

ECU 2 10 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] ECM (mootori juhtmoodul)/
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul)

ECU 1 20 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] ECM (mootori juhtmoodul)/
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul)

K{tusepihusti 15 A [(Bensiinimootor) 1.6 MPI] Injector #1~#4

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

DCU
1

POWER
OUTLET

DCU
4

DCU
3

S1

E2

E1

INJECTOR
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SENSOR 1 15 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] hapnikuandur ({les), hapnikuandur (alla)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] hapnikuandur ({les), hapnikuandur (alla)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] hapnikuandur ({les), hapniku-
andur (alla)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul), 
hapnikuandur ({les/alla)

S[[TEPOOL 20 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] s{{tepool #1 #3
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] s{{tepool #1 #4
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] s{{tepool #1 #4, kondensaa-
tor
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] s{{tepool #1 #4, konden-
saator

ECU 3 15 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] ECM (mootori juhtmoodul)/
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul)

AIR CONDITIO-
NER

10 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] kliimaseadme kompressor
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] kliimaseadme kompressor
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] kliimaseadme kompressor

ECU 5 10 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] ECM (mootori juhtmoodul)/
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul)

SENSOR 4 15 A
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] vaakumpump

ABS 3 10 A
[KTIK] ESC (elektroonilise stabiilsuskontrolli) juhtmoodul, 
siduri peasilinder

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

S1

IGN
COIL

E3

A/C

E5

S4

3
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TCU 2 15 A

[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] elektriline vaakumpump
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] TCM (kciguvahetuse juhtmoodul), kciguvahemiku 
l{liti
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] kciguvahemiku l{liti
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] stiduki kiirusandur, kciguva-
hemiku l{liti, TCM (kciguvahetuse juhtmoodul)

ANDUR 3 10 A

[Kappa 1.4L MPI] FUEL PUMP relee
[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] K[TUSEPUMBA relee
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] K[TUSEPUMBA relee
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] K[TUSEPUMBA relee
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] K[TUSEPUMBA relee

ECU 4 15 A

[Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[Smartstream G1.5 T-GDi] / Smartstream G1.5 T-GDi 
MHEV] ECM (mootori juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 MPI] ECM (mootori juhtmoodul)/
PCM (jtu{lekande juhtmoodul)
[(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi] ECM (mootori juhtmoodul)

WIPER 25 A [KTIK] tagaklaasipuhasti relee

Signaal 15 A [KTIK] Signaali relee

Kaitsme nime-
tus

S{mbol
Kaitsme 
vtimsus

Kaitstavad vooluahelad

T2

S3

E4
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Relee Lambipirnid

Pirnide vahetamise ettevaatusabi-
ntud

Valmistage hcdaolukorraks ette 
samale standardile vastavad pirnid. 
Tcpsem teave "Lampide vtimsu-
sed" lehek{ljel 9-5.

Pirni vahetamisel peatuge ohutus 
kohas, l{litage vclja mootor, raken-
dage seisupidur ja vttke lahti aku 
negatiivne (-) klemm.

HOIATUS
Tulede kallal tuutamine
Enne tulede kallal tuutamist raken-
dage seisupidur, tagage, et s{{tel{-
liti on asendis LOCK (LUKUS) ja 
l{litage tuled vclja, et vcltida stiduki 
ckilist liikumist ja strmede ptleta-
mist vti elektriluuki.

Kasutage ainult mccratud vtimsu-
sega pirne.

HOIATUS
Vahetage lcbiptlenud pirn sama 
vtimsushinnanguga pirni vastu. 
Vastasel juhul vtib see pthjustada 
ulatuslikku juhtmete kahjustumist ja 
vtima,liku tulekahju.

ETTEVAATUST
Kui Teil puuduvad pirnide vahetami-
seks vajalikud tuuriistad, tiged pirnid 

Relee nimi S{mbol T{{p

COOLING FAN 3 relee MIKRO

PTC HEATER 2 relee MIKRO

COOLING FAN 2 relee MIKRO

PDM 3 (IG1) relee MIKRO

START relee MIKRO

FUEL HEATER relee MIKRO

PDM 4 (IG2) relee MIKRO

FUEL PUMP relee MIKRO

PDM 2 (ACC) relee MIKRO

COOLING FAN 1 relee MINI

BLOWER relee MINI

PTC HEATER 1 relee MIKRO

REAR HEATED relee MIKRO

PTC HEATER 3 relee MIKRO

POWER OUTLET relee MIKRO

HEAD LAMP HIGH relee MIKRO

DCU relee MIKRO

3

PTC
HEATER
2

2

(IG1)3

1

(IG2)4

FUEL
PUMP

(ACC)2

1

PTC
HEATER
1

PTC
HEATER
3

POWER
OUTLET

DCU
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vti oskused, siis puurduge kvalifit-
seeritud asjatundja poole. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.
Paljudel juhtudel on stiduki lambipir-
nide vahetamine keeruline, kuna pir-
nini jtudmiseks tuleb eemaldada 
teisi stiduki osi. See kehtib eriti, kui 
peate pirnideni pccsemiseks eemal-
dama esitulede koostu. Esitulede 
koostu eemaldamine/paigaldamine 
vtib stidukit kahjustada.

ETTEVAATUST
Ebasobivate osade vti mitte stan-
dardsete pirnide kasutamine vti 
tuua kaasa kaitsme lcbiptlemise 
ja rikke ning vigastada juhtmes-
tikku.
Crge paigaldage stidukile lisa-
lampe ega LED-valgusteid. Lisa-
lampide paigaldamine vtib 
pthjustada lampide talitlushcireid 
vti valgustite vilkumist. Lisaks 
vtivad kahjustada kaitsmekarp ja 
juhtmestik.

Valgustivtrgu rike

Esituled, tagatuled ja udutuled vti-
vad s{ttida, kui esitulede l{liti on 
asendis ON (SEES) ja mitte s{ttida, 
kui tagatulede vti udutulede l{liti on 
asendis ON (SEES). Selle pthjuseks 
vtib olla vtrgurike vti hcire auto 
elektrivarustuse juhts{steemis. 

Probleemi korral laske s{steemi 
kontrollida kvalifitseeritud tuukojas. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Lambi osa rike elektri kontrolls{s-
teemi stabiliseerimise ttttu

Normaalselt toimiv lamp vtib het-
keks vilkuda. See toimub stiduki 
elektroonikas{steemi stabiliseeri-
mise ttttu. Kui normaalne valgus 
taastub, ei ole teenindus vajalik.

Kuid kui lamp vilkumise jcrel kustub 
vti vilkumine jctkub, laske s{steemi 
kontrollida kvalifitseeritud asjatund-
jal. Kia soovitab puurduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
Kui lambipirn vti lambi konnektor 
on elektriliselt sissel{litatavast 
lambist eemaldatud, vtib kaits-
mekarbi seade tuvastada rikke. 
Seega vtidakse kaitsmekarbi 
diagnostika veakoodi (DTC) talle-
tada lambi talitlushcire.
Tuutava lambi vilkumine aeg-ajalt 
on tavaline. Kuna selle pthjuseks 
on stiduki elektroonika juhtse-
adme stabiliseerimisfunktsioon, 
siis lambi peale ajutist vilkumist 
ptlemas{ttimisel ei ole stidukiga 
probleeme.
Kuid kui lamp jctkab vilkumist 
mitu korda vti l{litub tciesti vclja, 
vtib stiduki elektroonika juhtse-
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admes olla viga. Sellisel juhul laske 
stidukit kohe kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab puurduda Kia volitatud esin-
daja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
Pcrast avariid vti esitulede koostu 
vahetamist laske esituled kvalifit-
seeritud asjatundjal reguleerida. Kia 
soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

MCRKUS
Liikluskorralduse muutus (Euroopa 
mudelid)
Lchitulede valgus jaotub as{m-
meetriliselt. Kui autoga stidetakse 
parempoolse liiklusega riigist vasak-
poolse liiklusega riiki vti vastupidi, 
pthjustab selline as{mmeetriline 
valgusjaotus vastutulijate pimesta-
mist. Pimestamise vcltimiseks nce-
vad Euroopa Majanduskomisjoni 
(ECE) eeskirjad ette mitmete eri 
tehniliste lahenduste kasutamist (nt 
automaatne valgusre iimi {mberl{-
litus, tuledele kleebitavad katted, 
valguse suunamine alla jne). Tcnu 
oma erilisele ehitusele sellised auto 
esituled vastutulijaid ei pimesta. 
Seega peate vastassuunalise liiklu-
sega riigis muutma esitulede sea-
distust.

MCRKUS
Pcrast tugevas vihmas stitmist vti 
pesemist vtivad esi- ja tagatulede 
hajutiklaasid tunduda hcrmas. See 
tuleb temperatuurierinevusest 
lambi sees ja vcljas. See sarnaneb 
vihma ajal akende sisek{ljele tekkiva 
kondensaadiga ja ei viita stiduki 
probleemile. Kui aga laternasse on 
kogunenud vesi, siis laske autot kva-
lifitseeritud asjatundjal kontrollida. 
Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Lambipirnide asend (ees)

Esilatern  5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (t{{p A)

OCDW079034
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Esilatern  5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (t{{p B)

Esilatern  5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (t{{p C)

Esilatern  linnamaastur

Pcevatulelatern  5 uksega, mahtuni-
versaal

Esiudutuli ja puuramistuli  5 uksega, 
mahtuniversaal

Esiudutuli  5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (GT-liin)

OCDW079035

OCDW079036

OCDW079071

OCDW079037
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Esiudutuli  CUV

1. Esituled (lchituled) (pirni t{{pi)
2. Esituled (kaugtuled) (pirni t{{pi)
3. Esisuunatuli (pirni t{{pi)
4. Gabariidituli (pirni t{{pi)
5. Pcevatuli/gabariidituli (LED-t{{pi)
6. Esituled (lchi-/kaugtuled) (LED-

t{{pi)
7. Eesmine suunatuli (LED-t{{pi)
8. Pcevatuli (pirni t{{pi)
9. Esiudutuli ja puuramistuli (pirni 

t{{pi)
10.Esiudutuli (pirni t{{pi)

Lambipirni asend (taga)

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p A)

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p A)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p B)

OCDW079122

OCDW079040

OCDW079041
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Tagumine kombineeritud valgusti  
luukpcra

Tagumine kombineeritud valgusti  lin
namaastur

Tagumine udutuli  linnamaastur

Tagurdamistuli  mahtuniversaal

Tagurdamistuli  linnamaastur

Numbrituli

OCD078101

OCDW079072

OCDMH070002

OCDW079099

OCDMH070004

OCDW079042
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Lisapidurituli  5 uksega, mahtuniver
saal, linnamaastur

Lisapidurituli  luukpcra

1. Tagurdamistuli (pirni/LED-t{{pi) 
(5 uksega, mahtuniversaal, linna
maastur: pirn, luukpcra (kaas
stitja k{lg): LED)

2. Tagumine suunatuli (pirni t{{pi)
3. Tagatuli (pirni t{{pi)
4. Piduri- ja tagatuli (pirni t{{pi)
5. Tagaudutuli (pirni t{{pi)
6. Tagatuli (LED-t{{pi)
7. Piduri- ja tagatuli (LED-t{{pi)
8. Pidurituli (LED-t{{pi)
9. Tagumine udutuli (LED-t{{pi) 

(mahtuniversaal ja linnamaastur: 
juhipoolne lamp)

10.Tagumine suunatuli (LED-t{{pi)
11.Numbrituli (pirni t{{pi)
12.Lisapidurituli (LED-t{{pi)

Lambipirnide asend (k{ljel)

T{{p A

1. K{ljesuunatuli (LED-t{{pi)

T{{p B

2. K{ljesuunatuli (pirni-/LED-t{{pi)

OCDW079043

OCDW079105
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Esitulede (lchitulede) pirni vaheta
mine  esituled 5 uksega, mahtuni
versaal, luukpcra (t{{p A, B) (mtnel 
mudelil)

1. Avage kapott.
2. Eemaldage pirni kate, puurates 

seda vastupceva.
3. Eemaldage vastav pirnipesa, puu

rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

4. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa esitulede 

koostu, seades selle nagad koostu 
sclkudega kohakuti.
Suruge pesa esitulede koostu ja 
puurake seda pcripceva.

7. Paigaldage pirni kate, puurates 
seda pcripceva.

Esitulede pirn

HOIATUS
Halogeenlambid

Halogeenlambid sisaldavad sur
vestatud gaasi, mis tekitab puru
nemisel lendavaid klaasit{kke.
Kcsitsege neid alati ettevaatlikult 
ja vcltige kriimustusi ja httrdu
misi. Kui lambid ptlevad, vcltige 
nende kokkupuudet vedelikega. 
Crge puudutage lambi klaasi 
kunagi paljaste kctega. Jccktli 
vtib pthjustada lambi {lekuume
nemist ja purunemist, kui see 
ptleb.
Pirni tuleb kcsitseda vaid esitu
lesse paigaldamisel.
Kui pirn saab kahjustada vti pra
guneb, vahetage see kohe vclja ja 
ktrvaldage see ettevaatlikult.
Kandke pirni vahetamisel silma
kaitset. Laske pirnil enne selle 
kcsitlemist jahtuda.

OCDW079044
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Esitulede (kaugtulede) pirni vahe
tamine  esituled 5 uksega, mahtu
niversaal, luukpcra (t{{p A, B) 
(mtnel mudelil)

1. Avage kapott.
2. Eemaldage pirni kate, puurates 

seda vastupceva.
3. Eemaldage vastav pirnipesa, puu

rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

4. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa esitulede 

koostu, seades selle nagad koostu 
sclkudega kohakuti.
Suruge pesa esitulede koostu ja 
puurake seda pcripceva.

7. Paigaldage pirni kate, puurates 
seda pcripceva.

Esitulede pirn

HOIATUS
Halogeenlambid

Halogeenlambid sisaldavad sur
vestatud gaasi, mis tekitab puru
nemisel lendavaid klaasit{kke.
Kcsitsege neid alati ettevaatlikult 
ja vcltige kriimustusi ja httrdu
misi. Kui lambid ptlevad, vcltige 
nende kokkupuudet vedelikega. 
Crge puudutage lambi klaasi 
kunagi paljaste kctega. Jccktli 
vtib pthjustada lambi {lekuume
nemist ja purunemist, kui see 
ptleb.
Pirni tuleb kcsitseda vaid esitu
lesse paigaldamisel.
Kui pirn saab kahjustada vti pra
guneb, vahetage see kohe vclja ja 
ktrvaldage see ettevaatlikult.
Kandke pirni vahetamisel silma
kaitset. Laske pirnil enne selle 
kcsitlemist jahtuda.

OCDW079045
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Esisuunatulede pirni (pirni t{{p) 
vahetamine  esituled 5 uksega, 
mahtuniversaal, luukpcra (t{{p A, 
B)

1. Avage kapott.
2. Eemaldage vastav pirnipesa, puu

rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

3. Eemaldage pirn pesast, surudes 
seda sissepoole ja puurates vas
tupceva, kuni selle nagad jtuavad 
kohakuti pirnipesa sclkudega.
Seejcrel ttmmake pirn pesast 
vclja.

4. Sisestage pessa uus pirn ja puu
rake seda kuni lukustumiseni.

5. Paigaldage pirnipesa esitulede 
koostu, seades selle nagad koostu 
sclkudega kohakuti.
Suruge pirnipesa esitulede koostu 
ja puurake seda pcripceva.

Esisuunatulede pirni (pirni t{{p) 
vahetamine  esituled 5 uksega, 
mahtuniversaal, luukpcra (t{{p A)

1. Avage kapott.
2. Eemaldage pirni kate, puurates 

seda vastupceva.
3. Ttmmake vastav pirn pesast 

vclja.
4. Ttmmake vastav pirn pesast 

vclja.
5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirni pesa esilater

nasse.
7. Paigaldage pirni kate, puurates 

seda pcripceva.

OCDW079046

OCDW079047
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Gabariiditulede/pcevatulelaterna 
(LED-t{{pi) vahetamine  esituled 
5 uksega, mahtuniversaal, luukpcra 
(t{{p B).

Kui gabariidi- ja pcevatulede LED-
tuled (1) ei tuuta, laske oma autot 
kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe-
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab 
gabariidituled ja pcevatuled (LED) 
kontrollima vti vahetama.

Esitulede (LED-t{{pi) vahetamine  
esituled 5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (t{{p C), linnamaastur

Esilatern  5 uksega, mahtuniversaal, 
luukpcra (t{{p C)

Esilatern  linnamaastur

Kui lchi-/kaugtuli (1), esisuunatuli 
(2), pcevatuli/gabariidituli (3) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe-
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus.

OCDW079048

OCDW079049

OCDW079073
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LED-lampe peab vahetama {ksu-
sena. Kvalifitseeritud mehaanik 
peab esituld (LED) kontrollima vti 
vahetama.

Pcevatulede (pirni t{{pi) pirnide 
vahetamine  5 uksega, mahtuni-
versaal

Kui pcevatuli (pirni t{{pi) (1) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soo-
vitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

Tagaudutule pirni vahetamine

5 uksega, mahtuniversaal

5 uksega, mahtuniversaal, luukpcra 
(GT-liin)

Linnamaastur

Kui esiudutuli (1) ei tuuta, laske oma 
autot kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart-
neri poole.

OCDW079050

OCD078051

OCD078052

OCDW079124



93

8

8

Hooldus Lambipirnid

K{ljesuunatule pirni (LED t{{pi) 
vahetamine (mtnel mudelil)

Kui k{ljesuunatuli (LED-tuled) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab k{l
jesuunatule (LED) kontrollima vti 
vahetama.

K{ljesuunatule pirni (pirni t{{pi) 
vahetamine

1. Eemaldage suunatuli, kangutades 
selle serva.

2. [hendage lahti pistik.
3. Eemaldage pirnipesa, puurates 

seda vastupceva, kuni selle nagad 
jtuavad kohakuti suunatule sclku
dega.

4. Ttmmake lambipirn otse pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa.
7. [hendage pistik.
8. Paigaldage suunatuli.

OCDW079111 OCDW079119
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Tagasuunatulede pirni (pirni t{{pi) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p A, B), 
mahtuniversaal (t{{p A)

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.
3. Keerake kruvid ristpea kruvikee

rajaga lahti.

4. Eemaldage tagalatern.
5. [hendage tagalaterna {hendus 

lahti.

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p A, B)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p A)

6. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

7. Vttke lamp pesast vclja, vajuta
des seda sissepoole ja keerates 
vastupceva, kuni lambi k{ljes ole
vad hambad on kohakuti pesas 
olevate sclkudega.
Selleks vajutage seda sissepoole ja 
keerake vastupceva, kuni lambi 
k{ljes olevad hambad on kohakuti 
pesas olevate sclkudega.

OCDW079053

OCDW079054

OCDW079055
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8. Sisestage pessa uus pirn ja puu
rake seda kuni lukustumiseni.

9. Paigaldage pirnipesa koostu, sea
des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

10.Paigaldage tagalatern auto 
kerele.

11.Paigaldage hooldusklapp.

Tagumine suunatuli (LED-t{{pi)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  
luukpcra

Tagumine kombineeritud valgusti  
linnamaastur

Kui suunatuli (1) ei tuuta, laske oma 
autot kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

Piduri- ja tagatulede (pirni t{{p) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p A), 
mahtuniversaal (t{{p A)

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.
3. Keerake kruvid ristpea kruvikee

rajaga lahti.

OCDW079091

OCDW079101
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4. Eemaldage tagalatern.
5. [hendage tagalaterna {hendus 

lahti.

5 uksega (t{{p A)

Mahtuniversaal (t{{p A)

6. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

7. Vttke lamp pesast vclja, vajuta
des seda sissepoole ja keerates 
vastupceva, kuni lambi k{ljes ole
vad hambad on kohakuti pesas 
olevate sclkudega.
Selleks vajutage seda sissepoole ja 
keerake vastupceva, kuni lambi 
k{ljes olevad hambad on kohakuti 
pesas olevate sclkudega.

8. Sisestage pessa uus pirn ja puu
rake seda kuni lukustumiseni.

9. Paigaldage pirnipesa koostu, sea
des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

10.Paigaldage tagalatern auto 
kerele.

11.Paigaldage hooldusklapp.

OCDW079054

OCDW079056

OCDW079094
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Tagurdustulede pirni (pirni t{{pi) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p A, B)

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.

3. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

4. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa koostu, sea

des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

7. Paigaldage hooldusklapp, aseta
des selle hooldusavale.

Tagurdustulede pirni (pirni t{{pi) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti (t{{p A, B), linna
maastur

Tagumine kombineeritud valgusti mah
tuniversaal (t{{p A, B)

Tagumine kombineeritud valgusti, lin
namaastur

Kui tagurdustuli (1) ei tuuta, laske 
oma autot kvalifitseeritud asjatund
jal kontrollida. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/teenusepart
neri poole.

OCDW079057

OCDW079058

OCDW079099
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Tagurdamistule (LED-t{{pi) pir
nide vahetamine  tagumine kom
bineeritud valgusti luukpcrale

Kui tagurdustuli (LED) (1) ei tuuta, 
laske oma autot kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee
nusepartneri poole. LED-lampe ei 
saa {ksikuna vahetada, kuna see on 
inte,greeritud {ksus. LED-lampe 
peab vahetama {ksusena.

Tagaudutuld (LED) peab kontrollima 
vti parandama kvalifitseeritud 
mehaanik, kuna see vtib kahjustada 
stiduki seotud osi.

Tagatuli (sisemine) (pirni t{{pi) 
pirni vahetamine  tagumine kom
bineeritud valgusti 5 uksega (t{{p 
A), mahtuniversaal (t{{p A)

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p A)

OCD078103

OCDW079057
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99

8

8

Hooldus Lambipirnid

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p A)

3. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

4. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa koostu, sea

des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

7. Paigaldage hooldusklapp, aseta
des selle hooldusavale.

Tagaudutule pirni (pirni t{{pi) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p A, B), 
mahtuniversaal (t{{p A)

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p A)

OCDW079097

OCDW079057
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Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p A)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p B)

3. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

4. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

5. Sisestage pessa uus pirn.
6. Paigaldage pirnipesa koostu, sea

des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

7. Paigaldage hooldusklapp, aseta
des selle hooldusavale.

Piduri- ja tagatulede (LED-t{{p) 
vahetamine  tagumine kombinee
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p B), 
mahtuniversaal (t{{p B), luukpcra, 
linnamaastur

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p B)

OCDW079095

OCDW079096
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Tagumine kombineeritud valgusti  
linnamaastur

Tagumine kombineeritud valgusti  
luukpcra

Kui pidurituli ja tagatuli (LED-tuled) 
(1,2) ei tuuta, laske oma autot kvali-
fitseeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe-
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab 
piduritule ja tagatule (LED) kontrol-
lima vti vahetama.

Tagasuunatulede pirni (LED-t{{pi) 
vahetamine  tagumine kombinee-
ritud valgusti, 5 uksega (t{{p B), 
linnamaastur

Tagumine kombineeritud valgusti  
mahtuniversaal (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  lin-
namaastur

OCDW079074
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Tagaudutule (LED-t{{pi) pirnide 
vahetamine  tagumine kombinee-
ritud valgusti 5 uksega (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  5 
uksega (t{{p B)

Tagumine kombineeritud valgusti  
luukpcra

Tagumine udutuli  linnamaastur

Kui tagaudutuli (LED-tuled) (1) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe-
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab 
tagaudutule (LED) kontrollima vti 
vahetama.

OCD078062

OCD078104
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Lisapiduritule (LED-t{{pi) pirnide 
vahetamine

5 uksega, mahtuniversaal, linnamaas
tur

Mahtuniversaal

Kui lisapidurituli (LED-tuled) (1) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab lisa
piduritule (LED) kontrollima vti 
vahetama.

Numbritulede pirnide vahetamine

5 uksega, luukpcra

Mahtuniversaal, linnamaastur

1. Eemaldage lambi koost kruvikee
rajaga.

2. Eemaldage vastav pirnipesa, puu
rates seda vastupceva, kuni selle 
nagad jtuavad kohakuti laterna 
sclkudega.

3. Ttmmake vastav pirn pesast 
vclja.

4. Sisestage pessa uus pirn.

OCDW079063
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5. Paigaldage pirnipesa koostu, sea
des selle nagad koostu sclkudega 
kohakuti.
L{kake pirnipesa koostu ja puu
rake seda pcripceva.

6. Paigaldage latern korpusesse..

Kaardilugemislamp (pirni t{{pi) pir
nide vahetamine

HOIATUS
Et vcltida ptletushaavu vti elektri
luuki, l{litage enne sisemiste lampi
dega tuutamist valgusti vclja.

1. Eemaldage valgusti hajuti (klaas), 
kangutades selle lapikkruvikeera
jaga ettevaatlikult korpuse k{ljest 
lahti.

2. Ttmmake lambipirn otse pesast 
vclja.

3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Seadke hajuti nagad korpuse scl

kudega kohakuti ja suruge hajuti 
paika.

ETTEVAATUST
Crge mccrige ega kahjustage val
gusti plasthajutit vti -korpust.

Kaardilugemislamp (LED-t{{pi) pir
nide vahetamine

Kui kaardilugemislamp (LED-tuled) 
(1) ei tuuta, laske oma autot kvali
fitseeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab 
kaardilugemislambi (LED) kontrol
lima vti vahetama.

OSK3078084NR

OSK3078085NR
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Laelambi (pirni t{{pi) pirnide vahe
tamine

HOIATUS
Et vcltida ptletushaavu vti elektri
luuki, l{litage enne sisemiste lampi
dega tuutamist valgusti vclja.

1. Eemaldage valgusti hajuti (klaas), 
kangutades selle lapikkruvikeera
jaga ettevaatlikult korpuse k{ljest 
lahti.

2. Ttmmake lambipirn otse pesast 
vclja.

3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Seadke hajuti nagad korpuse scl

kudega kohakuti ja suruge hajuti 
paika.

ETTEVAATUST
Crge mccrige ega kahjustage val
gusti plasthajutit vti -korpust.

Kaardilugemislambi (LED-t{{pi) 
pirnide vahetamine (mtnel mudelil)

Kui isikliku lambi (LED-tuled) (1) ei 
tuuta, laske oma autot kvalifitseeri
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.

LED-lampe ei saa {ksikuna vahe
tada, kuna see on inte,greeritud 
{ksus. LED-lampe peab vahetama 
{ksusena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab esi
tule (LED) kontrollima vti vahetama.

Meikimisvalgusti pirni vahetamine

ODEEV098066NR OCDW079065

ODEEV098065NR
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HOIATUS
Et vcltida ptletushaavu vti elektri
luuki, l{litage enne sisemiste lampi
dega tuutamist valgusti vclja.

1. Eemaldage valgusti, kangutades 
selle lapikkruvikeerajaga ette
vaatlikult lahti.

2. Ttmmake lambipirn otse pesast 
vclja.

3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Paigaldage latern kohale.

ETTEVAATUST
Crge mccrige ega kahjustage val
gusti plasthajutit vti -korpust.

Kindalaeka valgusti pirni vaheta
mine

1. Eemaldage valgusti, kangutades 
selle lapikkruvikeerajaga ette
vaatlikult lahti.

2. Eemaldage kate lambi korpuselt
3. Ttmmake lambipirn otse pesast 

vclja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.

5. Vttke pirn laternast vclja.
6. Paigaldage latern kohale.

ETTEVAATUST
Crge mccrige ega kahjustage val
gusti plasthajutit vti -korpust.

Pakiruumi pirni vahetamine

1. Eemaldage valgusti, kangutades 
selle lapikkruvikeerajaga ette
vaatlikult lahti.

2. Eemaldage kate lambi korpuselt
3. Ttmmake lambipirn otse pesast 

vclja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.
5. Vttke pirn laternast vclja.
6. Paigaldage latern kohale.

ETTEVAATUST
Crge mccrige ega kahjustage val
gusti plasthajutit vti -korpust.

OCDW079066
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Esilambi ja esimese udutule suuna
mine (Euroopa)

Esilambi suunamine

Halogeenlambid (5 ust, mahtuniversaal, 
luukpcra)

LED (5 uksega, mahtuniversaal, luuk
pcra)

LED (linnamaastur)

1. Pumbake rehvid ettenchtud 
rthuni ja eemaldage autost kogu 
koormus, vcljaarvatus juht, varu
ratas ja tuuriistad.

2. Auto peab asuma tasasel horison
taalsel aluspinnal (ptrandal).

3. Joonistage ekraanile vertikaaljoo
ned (vertikaaljooned peavad 
lcbima vastava esitule valgus
vihukeskosa) ja horisontaaljoon 
(horisontaaljoon peab lcbima esi
tulede valgusvihu keskosa).

4. Kui esituled ja aku on normaalses 
seisukorras, suunake esitulede 
valgusviht nii, et ktige eredam osa 
langeb horisontaal- ja vertikaal
joontele.

5. Lchi- ja kaugtule valgusvihkude 
vasakule vti paremale suunami
seks keerake regulaatorit (1) pcri- 
vti vastupceva. Lchi- vti kaugtule 
valgusvihkude {les vti alla suuna
miseks keerake regulaatorit (2) 
pcri- vti vastupceva.

OCDW079068

OCDW079069

OCDW079126



Hooldus

1088

Lambipirnid

Esimese udutule suunamine

5 uksega, mahtuniversaal

5 uksega, mahtuniversaal, luukpcra 
(GT-liin)

Linnamaastur

Esimesi udutulesid suunatakse 
samuti nagu laternaid.
Kui esiudutuled ja aku on nor
maalses seisukorras, suunake 
udutulesid.
Udutulede {les vti alla suunami
seks keerake regulaatorit pcri- 
vti vastupceva.

OCDW079125

OCDW079113

OCDW079133
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Sihtpunkt

5 uksega, mahtuniversaal (standardmudel)

* A: Ekraan

5 uksega, mahtuniversaal (GT-liini mudel)

OCD078072

OCD078073
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* A: Ekraan

luukpcra (GT-liini mudel)

OCD078075
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5 uksega (GT)

* A: Ekraan

luukpcra (GT mudel)

OCD078076

OCD078077

OCDW079129
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linnamaastur (16/18 tolline rehv)

OCDW079130
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5 uksega (standardmudel)

5 uksega, mahtuniversaal (GT-liini mudel)

Auto seisukord

Esituled (halogeen t{{pi) Esituled (LED-t{{pi)

Ktrgus maapinnast
Lampidevaheline 

kaugus
Ktrgus maapin-

nast
Lampidevaheline 

kaugus

Lchituled Kaugtuli Lchituled Kaugtuli Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli

H1 K2 L1 L2 H1' W1'

juhita
[mm]

706 684 1 344 1 112 712 1 354

juhiga
[mm]

700 678 1 344 1 112 706 1 354

Auto seisukord

Esiudutuli (pirni t{{pi)

Ktrgus maapinnast Lampidevaheline kaugus

K3 W3

juhita
[mm]

490 1 494

juhiga
[mm]

486 1 494

Auto seisukord

Esituled (halogeen t{{pi) Esituled (LED-t{{pi)

Ktrgus maapinnast
Lampidevaheline 

kaugus
Ktrgus maapin-

nast
Lampidevaheline 

kaugus

Lchituled Kaugtuli Lchituled Kaugtuli Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli

H1 K2 L1 L2 H1' W1'

juhita
[mm]

706 684 1 344 1 112 712 1 354

juhiga
[mm]

700 678 1 344 1 112 706 1 354

Auto seisukord

Esiudutuli (pirni t{{pi)

Ktrgus maapinnast Lampidevaheline kaugus

K3 W3

juhita
[mm]

455 1 478

juhiga
[mm]

449 1 478
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luukpcra (GT-liini mudel)

5 uksega (GT)

luukpcra (GT mudel)

 Auto seisukord

Esiudutuli (pirni t{{pi)

Ktrgus maapinnast Lampidevaheline kaugus

K3 W3

juhita
[mm]

450 1 478

juhiga
[mm]

444 1 478

Auto seisukord

Esituled (halogeen t{{pi) Esituled (LED-t{{pi)

Ktrgus maapinnast
Lampidevaheline 

kaugus
Ktrgus maapin-

nast
Lampidevaheline 

kaugus

Lchituled Kaugtuli Lchituled Kaugtuli Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli

H1 K2 L1 L2 H1' W1'

juhita
[mm]

703 681 1 344 1 112 709 1 354

juhiga
[mm]

697 675 1 344 1 112 703 1 354

Auto seisukord

Esituled (halogeen t{{pi) Esituled (LED-t{{pi)

Ktrgus maapinnast
Lampidevaheline 

kaugus
Ktrgus maapin-

nast
Lampidevaheline 

kaugus

Lchituled Kaugtuli Lchituled Kaugtuli Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli

H1 K2 L1 L2 H1' W1'

juhita
[mm]

697 675 1 344 1 112 704 1 354

juhiga
[mm]

691 669 1 344 1 112 698 1 354
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linnamaastur (16-tolline rehv)

linnamaastur (18-tolline rehv)

Auto seisukord

Esituled (LED-t{{pi) Esiudutuli (pirni t{{pi)

Ktrgus maapin-
nast

Lampidevaheline 
kaugus

Ktrgus maapin-
nast

Lampidevaheline kau-
gus

Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli
K3 W3

H1 L1

juhita
[mm]

743 1 339 423 1 547

juhiga
[mm]

737 1 339 429 1 547

Auto seisukord

Esituled (LED-t{{pi) Esiudutuli (pirni t{{pi)

Ktrgus maapin-
nast

Lampidevaheline 
kaugus

Ktrgus maapin-
nast

Lampidevaheline kau-
gus

Lchi-/kaugtuli Lchi-/kaugtuli
K3 W3

H1 L1

juhita
[mm]

754 1 339 435 1 547

juhiga
[mm]

748 1 339 429 1 547
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Esitule lchituli

10 m ekraan

A: Stiduki telg

B: Vasaku esitule pirni keskosa

C: Parema esitule pirni keskosa

D: Esitule keskosa horisontaaljoon

E: Maapind

F: Ltikejoon
1. L{litage lchituled sisse, kui {ks juht (75 kg) on autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel ncidatud valgustatud ala 

piirjoonel.
3. Esmalt kohandage ltikejoon vastavalt horisontaaljoonele ja reguleerige 

seejcrel vastavalt vertikaalse joonele.
4. Kui autol on esitulede regulaator, pange regulaatori l{liti 0 asendisse.

H
1W1

OJF075107L
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Esiudutuli

10 m ekraan

A: Stiduki telg

B: Vasaku udutule pirni keskosa vertikaaljoon

C: Parema udutule pirni keskosa vertikaaljoon

D: Udutule pirni keskosa horisontaaljoon

E: Maapind

F: Ltikejoon

G: [lapiirang
1. L{litage lchituled sisse, kui {ks juht (75 kg) on autos.
2. Ltikejoon peab olema projitseeritud lubatud vahemikus (varjutatud ala).

W3

H
3

OYB076080
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Vcline hooldus

Autokere hooldus

MCRKUS
Kui pargite stiduki roostevaba 
metallsildi vti tuuleklaasi vms hoone 
poole, vtib vcliskonstruktsioonist 
peegelduv pcikesevalgus kahjus-
tada plastist vclisserva (ptrkearus, 
spoiler, kaunistus, lamp, vclispeegel 
jne). Plastist vclisserva kahjusta-
mise vcltimiseks parkige stiduk 
eemale kohtadest, kus vtib tekkida 
peegelduv valgus, vti kasutage sti-
duki katet. (Olenevalt stidukist vti-
vad vclisservad (nt spoiler) erineda.)

Ettevaatust autokere vclispinna 
hooldusel!

Igasuguste keemiliste puhastusai-
nete ja poleerimisvahendite kasuta-
misel peab jcrgima tcpselt ktiki 
nende pakendeil olevaid juhtnuure. 
Lugege tchelepanelikult lcbi ktik 
hoiatused ja ohutusntuded, mis sil-
dile on tr{kitud.

Vcrvkatte hooldus

Pesemine
Aitamaks kaitsta teie stiduki vii-
mistlust rooste ja lagunemise eest, 
peske seda pthjalikult ja tihti vche-
malt kord kuus, leige vti k{lma 
veega.

Kui kasutate autot maastikustiduks, 
tuleb seda pesta pcrast iga maasti-
kustitu. Olge eriti tchelepanelik 
soola, pori ja igasuguse muu kogu-
nenud mustuse eemaldamisel. 
Hoidke kere uste allosas olevad cra-
vooluavad alati puhtad. Putukad, 
ttrv, puuvaik, lindude vcljaheited, 
tuustusreostus ja sarnased ladestu-
sed vtivad teie stiduki viimistlust 
kahjustada, kui neid kohe ei eemal-
data.
Ise kohe pesemine tavalise veega ei 
pruugi ktiki neid sadestisi tcielikult 
eemaldada. Kasutada vtib pehmed 
seepi, mis on ohutu vcrvitud pinda-
dele. Pcrast pesemist loputage sti-
dukit leige vti k{lma veega. Crge 
laske seebil viimistlusele kuivada.

ETTEVAATUST
Crge kasutage tugevat seepi, 
keemilisi puhastusvahendeid vti 
kuuma vett ja crge peske stidukit 
otsese pcikesevalguse kces vti kui 
stiduki kere on soe.
Olge auto k{lgakende pesemisel 
ettevaatlik, eriti juhul, kui kasu-
tate survepesurit. Eriti ktrgsurve 
veega, vesi vtib akendest lekkida 
ja sisustuse mcrjaks teha.
Vcltimaks plastosade ja lampide 
kahjustumist crge puhastage 
keemiliste lahuste ega tugevate 
pesuvahenditega.
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HOIATUS
Mcrjad pidurid
Kontrollige pcrast stiduki pesemist 
aeglaselt stites pidureid, et teha 
kindlaks, kas vesi on neid mtjuta
nud. Kui pidurdusvtime on kahjustu
nud, kuivatage pidurid, rakendades 
neid trnalt, scilitades aeglase kii
ruse.

Ktrgsurvepesu
Kui kasutate auto pesemiseks 
survepesurit, crge hoidke pesuri 
pihustusp{stolit autole liiga lche
dal.
Liiga vcike kaugus autost vti liiga 
tugev veesurve vtib autoosi kah
justada vti vesi vtib neisse sisse 
pccseda.
Crge suunake survepesuri veejuga 
otse kaamerale vti seda {mbrit
sevale alale. Survepesuri tugev 
veejuga vtib andureid kahjustada 
ning s{steem ei pruugi enam nor
maalselt tuutada.
Crge viige pihusti otsikut plastik- 
ja kummiosadele vti konnektori
tele liiga lchedale.

ETTEVAATUST
Mootoriruumi pesemine veega (sh 
survepesuriga) vtib tekitada hci
reid mootoriruumis asuvates voo
luahelates.
Jclgige hoolega, et auto elektri- ja 
elektroonikakomponentidele ei 
satuks kunagi vett ega muid 
vedelikke, sest see vtib neid kah
justada.

Vahatamine
Vahatage stidukit, kui vcrvil ei ole 
enam vett.
Enne vahatamist peske ja kuivatage 
auto alati cra. Kasutage kvaliteetset 
vedelat vaha vti vahapastat ning 
jcrgige tcpselt selle tootja juhiseid. 
Vahatage ka ktiki vcrvimata metal
losi ja -liiste, et neid vclismtjude 
eest kaitsta ning nende lciget scili
tada.
Tli, ttrva jms plekkide eemaldamine 
spetsiaalse plekieemaldajaga koorib 
tavaliselt vcrvkattelt maha ka vaha
kihi. Vahatage need piirkonnad kind

OCDW079030
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lasti uuesti, isegi kui {lejccnud 
stiduk ei vaja veel vahatamist. Crge 
kandke vaha ktrgreljeefis vcrvi-
mata osadele, kuna see vtib neid 
tuhmistada.

ETTEVAATUST
Kuiva lapiga tolmu vti mustuse 
p{hkimine stidukilt kriimustab vii-
mistlust.
Crge kasutage kroomitud vti 
anooditud alumiiniumosadel 
terasvilla, abrasiivseid puhastus-
vahendeid, happelisi pesuvahen-
deid vti tugevaid pesuvahendeid, 
mis sisaldavad vcga leeliselisi vti 
suuvitavaid aineid. See vtib kah-
justada kaitsekihti ja pthjustada 
pleekimist vti vcrvi kulumist.

Viimistluse kahjustuste paranda-
mine

Vcrvitud pinnale tekkinud s{gavad 
kriimustused ja kivitckked peab 
otsekohe cra parandama. Paljasta-
tud metall lcheb kiiresti rooste ja 
vtib areneda suureks parandusku-
luks.

MCRKUS
Kui teie stiduk on kahjustatud ja 
vajab mis tahes metallosade paran-
dust vti asendamist, veenduge, et 
autoremondituukoda kannab paran-

datavatele vti asendatavatele osa-
dele korrosioonivastast vahendit.

Erksa metalli hooldus
Asfaldipigi ja putukate eemalda-
miseks kasutage asfaldiplekkide 
eemaldusvahendit, mitte aga 
kaabitsat vti muid teravaid ese-
meid.
Lcikivate metallpindade kaitsmi-
seks korrosiooni eest kandke neile 
kiht vaha vti kroomikaitsevahen-
dit ning httruge tugevalt lcikima.
Talvistes ilmaoludes vti ranniku-
aladel katke lcikivad metallpinnad 
paksema vaha- vti kaitsevahendi 
kihiga. Vajadusel katke osad mit-
tesuubiva vaseliiniga vti muu 
kaitsva ainega.

Kerepthja hooldus

Suubivad ained, mida kasutatakse 
tcnavatel jccja lumettrjeks vti 
tolmu vchendamiseks, vtivad kogu-
neda auto pthjale. Kui neid aineid ei 
eemaldata, vtib see pthjustada 
pthjadetailide  k{tusetorude, 
raami, pthjapaneeli ja vcljalaskes{s-
teemi  kiirenenud roostetamist 
isegi juhul, kui neid on tuudeldud 
roostetamisvastase kaitsevahen-
diga.

Loputage auto pthi ja rattakoopad 
vchemalt kord kuus, iga kord pcrast 
maastikustitu ja iga talveperioodi 
ltpus leige vti k{lma veega pthjali-
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kult puhtaks. Puurake kerealusele 
pinnale ja detailidele erilist tchele-
panu, kuna seal on raske kogu pori ja 
mustust ncha. Tcnavamustuse nii-
sutamine ja mitte eemaldamine 
teeb rohkem kahju kui kasu. Stidu-
kite alumistes servades, uksealustes 
liistudes ja raamis on cravooluavad, 
mis ei tohi olla mustusega ummis-
tunud; nendesse piirkondadesse jcc-
nudvesi vtib pthjustada roostet.

HOIATUS
Kontrollige pcrast stiduki pesemist 
aeglaselt stites pidureid, et teha 
kindlaks, kas vesi on neid mtjuta-
nud. Kui pidurdusvtime on kahjustu-
nud, kuivatage pidurid, rakendades 
neid trnalt, scilitades aeglase kii-
ruse.

Alumiiniumvelgede hooldus

Alumiiniumveljed on kaetud lcbi-
paistva kaitsekihiga.

Crge puhastage alumiiniumvelge-
sid abrasiivpuhastusvahendite, 
poleerimisvahendite, lahustite ega 
traatharjaga. Nii vtite velgede vii-
mistluskihti vigastada.
Puhastage velge, kui see on jahtu-
nud.
Kasutage ainult trnatoimelist 
seepi vti neutraalset pesuvahen-
dit ning loputage seejcrel pthjali-
kult puhta veega. Puhastage 
kindlasti veljed ka pcrast soolastel 

teedel stitmist. See aitab rooste-
tamist vcltida.
Vcltige velgede pesemist pcrast 
soolastel teedel stitmist.
Crge kasutage aluselist ega hap-
pelist pesuvahendit. Sellised 
vahendid vtivad alumiiniumvel-
gede kaitsekihti kahjustada.

Korrosioonikaitse

Stiduki kaitsmine korrosiooni eest
Kasutades korrosiooni vastu vtitle-
miseks ktige arenenumaid projek-
teerimis- ja ehitustavasid, toodame 
me ktrgeima kvaliteediga stidukeid. 
Siiski on see vaid osa tuust. Pikaaja-
lise korrosioonikindluse saavutami-
seks on vajalik ka omaniku koostuu 
ja abi.

Korrosiooni t{{pilisemad pthjused
T{{pilisemad pthjused, mille ttttu 
korrosioon vtib tekkida, on jcrgmi-
sed.

Teedel kasutatav sool ning pori ja 
niiskus, millel lastakse auto pth-
jale koguneda.
Vcrvkatte vti kaitsekihtide 
eemaldumine kivitckete, tugeva 
httrdumise, kriimustuste vti 
vciksemate mtlkide tulemusel, 
mille ttttu jccb paljastunud metall 
korrosiooni eest kaitseta.
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Ktrge korrosiooniriskiga piirkonnad
Kui elate piirkonnas, kus teie auto 
satub pidevalt korrodeerivate ainete 
mtjuvclja, on korrosioonivastane 
kaitse eriti tchtis. Kiirenenud korro-
siooni tavalisemateks pthjusteks on 
teedel kasutatav sool, tolmu vchen-
damiseks kasutatavad kemikaalid, 
ookeanituuled ja tuustuslikud saas-
teained.

Niiskus soodustab korrosiooni
Niiskus loob korrosiooni tekkeks 
ktige soodsamad tingimused. Nci-
teks kiirendab korrosiooni suur niis-
kus, eriti kui temperatuur on veidi 
{le nulli. Sellistes tingimustes hoiab 
aeglaselt aurustuv niiskus suuvita-
vat ainet stiduki pinnal. Muda on 
eriti suuvitav, kuna see kuivab aeg-
laselt ja hoiab niiskuse stiduki k{ljes. 
Kuigi muda paistab olevat kuivanud, 
vtib see siiski niiskust sisaldada ja 
korrosiooni soodustada. Ka ktrged 
temperatuurid vtivad kiirendada 
selliste osade korrodeerumist, mis ei 
ole korralikult ventileeritud, kuna 
niiskus ei saa sel juhul kiiresti 
hajuda.
Ktigist nimetatud pthjustest tule-
nevalt on vcga tchtis hoida oma 
auto puhas nii porist kui igasugusest 
muust mustusest. See ei kehti mitte 
ainult auto nchtavate pindade, vaid 
eriti just auto pthja kohta.

Korrosiooni vcltimiseks
Saate aidata korrosiooni vcltida, 
alustades jcrgmiste asjade jcrgmi-
sega.

Hoidke oma stiduk puhas

Parim meetod oma auto kaitsmi-
seks korrosiooni eest on hoida see 
puhas ktigist korrodeerivatest aine-
test. Eriti tchtis on seejuures puu-
rata tchelepanu auto pthjale.

Kui elate ktrge korrosiooniriskiga 
piirkonnas  nciteks ookeani 
lcheduses, piirkonnas, kus stidu-
teid soolatatakse, ktrge tuustus-
liku saastumisega piirkonnas, 
kohas, kus esineb happevihmu 
vms  peate korrosiooni vcltimi-
seks olema eriti hoolikas. Talvel 
loputage auto pthi puhtaks vche-
malt kord kuus ning kui talv saab 
lcbi, viige lcbi {ks eriti pthjalik 
kerepthja puhastus.
Puurake stiduki alaosa puhasta-
misel erilist tchelepanu poritiiba-
dele ja muudele piirkondadele, mis 
on vaatevcljast vcljaspool. Puhas-
tage pthjalikult; vaid kogunenud 
mustuse niisutamine, mitte pese-
mine, kiirendab korrosiooni, mitte 
ei takista seda. Eriti tthusalt aitab 
kogunenud pori ja korrodeerivaid 
aineid eemaldada surve- vti auru-
pesur.
Uste alaservade, lcvekarpide ja 
raami puhastamisel jclgige, et 
nendes asuvad vee cravooluavad 
p{siksid puhtad ja takistustest 
vabad, et niiskus vclja pccseks 
ega jccks ummistunud avadesse 
seisma, kiirendades sel moel 
roostetamist.
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Hoidke oma garaa  kuiv!

Crge parkige oma stidukit niis-
kesse, halvasti ventileeritud garaa i. 
Sellises kohas on korrosiooni tek-
keks loodud eriti head tingimused. 
Eriti kehtib see juhul, kui pesete oma 
autot garaa is vti stidate autoga 
garaa i sisse, kui auto on veel mcrg 
vti lume, jcc vti poriga kaetud. Isegi 
soojendusega garaa  vtib korro-
siooni kiirendada, kui see ei ole ven-
tileeritud, et niiskus saaks vcljuda.

Hoolitsege auto vcrvkatte ja vclis-
viimistluse eest!

Viimistluse kriimud ja tckked tuleb 
korrosiooni vcltimiseks vtimalikult 
kiiresti vcrviga "{le vcrvida". Kui lcbi 
paistab paljas metall, on soovituslik 
puurduda kvalifitseeritud autore-
mondi- ja vcrvimistuukoja poole.

Lindude vcljaheited: lindude vclja-
heited on vcga suuvitavad ja vtivad 
kahjustada vcrvitud pindu ktigest 
mtne tunniga. Eemaldage lindude 
vcljaheited alati esimesel vtimalu-
sel.

Crge jctke sisemust hooletusse

Niiskus vtib koguneda jalamattide ja 
vaipkatte alla ning pthjustada kor-
rosiooni. Kontrollige perioodiliselt 
jalamattide alla, tagamaks, et vaip-
kate on kuiv. Olge eriti ettevaatlik, 
kui veate stidukis vcetist, puhastus-
vahendeid vti kemikaale.

Neid tohib vedada vaid sobivates 
mahutites ja mis tahes {mbermine-
mised vti lekked tuleb cra koristada, 
puhta veega loputada ja korralikult 
kuivatada.

Salongi hooldus

Ettevaatust salongi hooldusel!

Vcltige kemikaalide nagu parf{{mi, 
kosmeetilise tli, pcikesekreemi, 
kctepuhastusvahendi ja thuvcrs-
kendaja kokkupuudet sisemiste osa-
dega, sest need vtivad pthjustada 
kahjustusi ja vcrvuse muutumist. 
Kui need puutuvad sisemiste osa-
dega kokku, p{hkige need kohe cra. 
Vajaduse korral kasutage vin{{li 
puhastit, lugege vastavaid juhiseid.

ETTEVAATUST
Jclgige hoolega, et auto elektri- ja 
elektroonikakomponentidele ei 
satuks kunagi vett ega muid vede-
likke, sest see vtib neid kahjustada.

ETTEVAATUST
Kasutage nahkpindade (nt rooli, ist-
mekatete jms) puhastamiseks 
neutraalseid vti vcikese alkoholisi-
saldusega puhastusvahendeid. 
Suure alkoholisisaldusega lahuste 
ning leeliseliste vti happeliste 
puhastusvahendite kasutamine vtib 
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naha vcrvi pleegitada vti sellelt 
pealmise kihi maha koorida.

Nahkistmete hooldamine
Puhastage istet aeg-ajalt tolmui-
mejaga, et eemaldada sellelt tolm 
ja liiv. Nii tnnestub vcltida krii-
mustusi ja muid kahjustusi ning 
naha kvaliteet scilib kauem.
P{hkige naturaalsest nahas ist-
mekatet tihti kuiva ja pehme 
lapiga.
Naha kaitsevahendi piisav kasuta-
mine vtib katte httrdumist vcl-
tida ja aitab vcrvi scilitada. Lugege 
kindlasti juhiseid ja suhelge spet-
sialistiga, kui kasutate naha kat-
mis- vti kaitsevahendeid.
Hele nahk (bee , kreemikas) 
mccrdub kergesti. Puhastage ist-
meid tihti.
Vcltige niiske lapiga p{hkimist. 
See vtib pthjustada nahapinna 
pragunemist.

Nahast istmekatete puhastamine
Eemaldage igasugune nahale sat-
tunud mustus otsekohe. Mustuse 
eemaldamisel jcrgige alltoodud 
ainete eemaldamise juhiseid.
Kosmeetika (pcikesekreem, 
kreem jne)
- Kandke riidele puhastuskreemi 

ja p{hkige plekki. P{hkige 
kreem mcrja riidega cra ja 
eemaldage vesi kuiva riidega.

Joogid (kohvi, karastusjoogid jne)
- Kasutage vcikest kogust neut-

raalset puhastusvahendit ja 
p{hkige, kuni plekk on eemalda-
tud.

Tli
- Eemaldage tli koheselt imava 

lapiga ja p{hkige naturaalse 
naha plekieemaldajaga.

Ncrimiskumm
- Pange plekile jccd, et ncrimis-

kumm ktveneks, ning eemal-
dage siis t{kkhaaval.

Tekstiilistmete kasutamise ette-
vaatusabintud (mtnel mudelil)

Puhastage tekstiilist istmeid regu-
laarselt tolmuimejaga, arvestades 
tekstiili omadusi. Kui riidest istme-
katted on joogiplekkidega jms tuge-
valt mccrdunud, kasutage sobivat 
salongipuhastusvahendit. Istmeka-
tete kahjustamise vcltimiseks p{h-
kige istmekatted suurte 
p{hkimisliigutustega ja mttduka 
survega puhtaks, kasutades pehmet 
kcsna vti mikrokiudlappi.

Takjapaelad vti teravad esemed vti-
vad tekitada istmele rebendeid vti 
kriimustusi. Crge laske sellistel ese-
metel vastu istmeid httruda.
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Polsterduse ja siseviimistluse 
puhastamine

Vin{{lpinnad
Eemaldage tolm ja lahtine mustus 
vin{{lpindadelt harja vti tolmuime-
jaga. Puhastage vin{{lpindu vin{{li 
puhastiga.

Riie
Eemaldage tolm ja lahtine mustus 
riidelt harja vti tolmuimejaga. Seejc-
rel kasutage puhastamiseks mtnd 
pehme muubli vti vaipade jaoks soo-
vitatud trnatoimelist puhastusva-
hendit. Vcrsked plekid eemaldage 
otsekohe tekstiilmaterjalidele mtel-
dud plekieemaldajaga. Kui vcrske-
tele plekkidele kohe tchelepanu ei 
puurata, vtib plekk tugevalt sisse 
jccda ning kanga vcrvus vtib see-
ttttu muutuda. Ka selle tulekindlad 
omadused vtivad kahjustuda, kui 
materjali ei hooldata ntuetekoha-
selt.

ETTEVAATUST
Muude kui soovitatud puhastusva-
hendite ja toimingute kasutamine 
vtib mtjutada riide vclimust ja tule-
kindlaid omadusi.

S{le-/tlarihma puhastamine

Puhastage rihma mis tahes polster-
dusele ja vaipadele mteldud pehme 
seebilahusega. Jcrgige seebiga kaa-
sas olevaid juhiseid. Crge valgen-
dage ega vcrvige rihma uuesti, kuna 
see vtib rihma kahjustada.

Siseaknaklaasi puhastamine

Kui stiduki siseaknaklaasid muutu-
vad uduseks (kaetud tli-, rasva- vti 
vahakihiga), tuleb neid puhastada 
klaasipuhastiga. Jcrgige klaasipu-
hasti juhiseid.

ETTEVAATUST
Crge kriimustage ega kraapige 
tagumise siseakent. See vtib kah-
justada tagaakna jccttrje vtret.
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Heitgaaside kontrolls{steem 
(mtnel mudelil)

Teie stiduki heitekontrollis{steem 
on kaetud kirjaliku piiratud garan-
tiiga. Lugege autoga kaasasolevat 
garantii- ja hooldusraamatut.

Teie auto on ktikide kohaldatavate 
heitgaase puudutavate normide 
tcitmiseks varustatud heitgaaside 
kontrolls{steemiga.

Sellel on kolm jcrgmist alls{steemi:
1. Karterigaaside kontrolls{steem
2. K{tuseaurude kontrolls{steem
3. Heitgaasikoguste kontrolls{steem

Selleks, et heitekontrollis{steemid 
toimiksid laitmatult, laske stiduk {le 
vaadata ja hooldada kvalifitseeritud 
asjatundjatel, jcrgides selle juhendi 
hooldusgraafikut. Kia soovitab puur-
duda Kia volitatud esindaja/teenu-
separtneri poole.

Ettevaatusabintu kontrolli ja hool-
dustesti joaks (elektroonilise stabiil-
suskontrolli (ESC) s{steemiga)

D{namomeetriga testimisel eba-
tnnestumise vcltimiseks l{litage 
elektrooniline stabiilsuskontroll 
(ESC) ESC l{litile vajutades vclja.
Kui d{namomeetriga testimine on 
ltpetatud, l{litage ESC-s{steem 
uuesti sisse, vajutades jclle ESC-
l{litit.

1. Karterigaaside kontrolls{steem

Karterist vcljuvatest aurudest ja 
gaasidest pthjustatud thusaaste 
vcltimiseks on kasutusel karteri nn 
positiivne tuulutuss{steem. See 
s{steem varustab karterit thu sis-
sevttuvooliku kaudu vcrske filtree-
ritud thuga. Karteris seguneb 
vcrske thk sinna pccsenud gaa-
sidega, mis liiguvad seejcrel PCV-
klapi kaudu induktsioonis{steemi.

2. K{tuseaurude kontrolls{steem

K{tuseaurude kontrolls{steem on 
vclja tuutatud selleks, et cra hoida 
k{tuseaurude pccsemist auto toite-
s{steemist {mbritsevasse vcli-
sthku.

Filterpaak
K{tusepaagis tekkivad k{tuseaurud 
absorbeeritakse ja neid scilitatakse 
eraldi filterpaagis. Kui mootor tuu-
tab, ttmmatakse filterpaaki kogu-
tud k{tuseaurud lcbi paagi 
puhastust reguleeriva solenoidklapi 
sisselaskekollektorisse.

Filterpaagi puhastust reguleeriv 
solenoidklapp (PCSV)
Puhastuse solenoidklappi juhib moo-
tori juhtmoodul (ECM); kui mootori 
jahutusvedeliku temperatuur on 
t{hikcigul madal, PCSV sulgub, et 
aurustunud k{tus ei satuks mooto-
risse. Kui mootor soojeneb stitmi-
sega {les, avaneb PCSV, et 



127

8

8

Hooldus Heitgaaside kontrolls{steem

vabastada aurustunud k{tus moo-
torile.

3. Heitgaasikoguste kontrolls{s-
teem

Heitgaasikoguste kontrolls{steem 
on vcga tthus s{steem, mis kont-
rollib heitgaase, scilitades samal ajal 
stiduki hea jtudluse.

Mootori heitgaaside ettevaatusabi-
ntud (s{sinikmonooksiid)

S{sinikmonooksiid vtib esineda 
koos teiste heitgaasidega. Seega 
kui tunnete mis tahes heitgaa-
side lthna stiduki sees, laske see 
kohe {le vaadata ja parandada. 
Kui te arvate, et teie stidukisse 
satuvad heitgaasid, stitke sellega 
ainult tciesti avatud akendega. 
Laske oma stiduk kohe {le vaa-
data ja parandada.

HOIATUS
Heitgaas
Mootori heitgaasid sisaldavad s{si-
nikmonooksiidi (CO). Olgugi vcrvitu 
ja lthnatu, on see ohtlik ning vtib 
olla sissehingamisel koguni surmav. 
Jcrgige vingugaasim{rgituse vclti-
miseks jcrgnevaid juhiseid.

Crge pange mootorit piiratud vti 
kinnistes ruumides (nt garaa is) 
tuule kauemaks, kui see on vajalik 
autoga sisse- vti vcljastitmiseks.

Kui auto seisab tuutava mooto-
riga pikemat aega jcrjest tues, 
l{litage ventilatsioonis{steem 
vcrske vclisthu sissevttule.
Crge istuge pikka aega jcrjest 
tuutava mootoriga pargitud vti 
seisvas autos.
Kui mootor sureb vclja vti ei kci-
vitu, vtivad liigsed kcivituskatsed 
heitgaaside kontrolls{steemi kah-
justada.

Katal{{smuundurite ettevaatu-
sabintud (kui kuulub varustusse)

HOIATUS
Tulekahju

Kuum heites{steem vtib s{{data 
stiduki all olevaid s{ttivaid ese-
meid. Crge parkige stidukit s{tti-
vatele asjadele vti nende 
lchedusse, nagu muru, taimestik, 
paber, lehed jne.
Heites{steem ja katal{{tiline s{s-
teem on vcga kuumad kui mootor 
tuutab vti kohe pcrast mootori 
vcljal{litamist. Hoidke heites{s-
teemist ja katal{{tilisest s{stee-
mist eemale, vtite saada ptletusi.
Crge eemaldage ka heites{s-
teemi {mbritsevat radiaatorit, 
crge sulgege stiduki pthja ega 
katke stidukit korrosiooni kont-
rollimiseks. See vtib teatud tingi-
mustes tekitada tuleohu.
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Teie stiduk on varustatud katal{{ti-
lise konverteri heitekontrollisead-
mega.
Seega tuleb jcrgida jcrgnevaid ette-
vaatusabintusid.

Tankige kindlasti ettenchtud 
k{tusega, mis on cratoodud pea-
t{kis 1.
Crge kasutage autot, kui esineb 
mcrke mootori tuus tekkinud hci-
retest, nciteks mootori vahele-
jctte vti mcrgatavat vtimsuse 
langust.
Crge kasutage mootorit valesti 
ega kuritarvitage seda. Vccrkasu-
tuse ncited on veeremine vcljal{li-
tatud s{{tega ja jcrskudelt 
kallakutelt laskumine vcljal{lita-
tud s{{tega.
Crge kcitage mootorit pikka aega 
(5 minutit vti enam) ktrgel t{hi-
kcigul.
Crge muutke mis tahes mootori 
vti heitekontrollis{steemi osa. 
Ktik kontrollimised ja reguleerimi-
sed peab tegema kvalifitseeritud 
asjatundja. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/hooldus-
keskuse poole.
Vcltige stitmist, kui k{tusepaaki 
on jccnud vcga vche k{tust. 
K{tuse ltppemine vtib pthjustada 
mootori tuutakti vahelejctmist, 
kahjustades katal{{smuundurit.

Nende ettevaatusabintude mitte-
jcrgmine vti kahjustada katal{{s-
muundurit ja teie stidukit. Lisaks 

vtivad sellised tegevused teie 
garantiid t{histada.

K{tuseosakeste filter (kui kuulub 
varustusse)
K{tuseosakeste filter (GPF) on s{s-
teem, mis eemaldab heitgaasist 
tahma. Erinevalt vahetatavast thu-
filtrist puhastab GPF-s{steem end 
ise ja eemaldab kogunenud tahma 
stidu ajal.
Kuid korduv l{hikeste vahemaade 
stitmine vti madalal kiirusel pikkade 
vahemaade stitmine vtib peatada 
tahma automaatse eemaldumise 
GPF-s{steemist. Kui kogunenud 
tahm jtuab teatud koguseni, s{ttib 
GPF-i mcrgutuli ( ). GPF-s{s-
teemi taaskcivitamiseks tuleb stita 
enam kui 30 minutit kiirusel vche-
malt 80 km/h. Kontrollige, et jcrgne-
vad tingimused oleksid tcidetud: 
ohutud teetingimused, vchemalt 3. 
kcik ja mootoripuurded 1 500 4 000 
p/min. Soovitatud aja jooksul vche-
malt 80 km/h kiirusel stitmine taas-
kcivitab GPF-s{steemi ja GPF-i 
mcrgutuli kustub.
Kui peale soovitatud kiirusel pikemat 
aega stitmist jccb GPF-i mcrgutuli 
ptlema vti kuvatakse hoiatus "check 
exhaust system" ("kontrolli heite-
s{steemi"), soovitame lasta volita-
tud asjatundjal s{steem {le 
vaadata. Pidev stitmine ptleva GPF-
i mcrgutulega vtib kahjustada GPF-
s{steemi ja vchendada k{tu-
sesccstlikkust.
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Diisliosakeste filter (kui kuulub 
varustusse)
DPF eemaldab heitgaasidest tahma.
Erinevalt vahetatavast thufiltrist 
puhastab DPF-s{steem end ise ja 
eemaldab kogunenud tahma vasta-
valt stidutingimustele. Teisistnu, 
normaalsetest/kiiretest stidutingi-
mustest tulenevad mootori juhts{s-
teemi pidev ptlemine ja ktrge 
heitgaaside temperatuur ptletab ja 
eemaldab kogunenud tahma. Kui 
aga stidukiga stidetakse pidevalt 
l{hikesi maid vti pikka aega vcikese 
kiirusega, ei pruugi kogunenud tahm 
madalate heitgaasi temperatuuride 
ttttu automaatselt eemalduda. Kui 
koguneb rohkem kui teatud kogus 
tahma, s{ttib talitlushcire mcrgutuli 
( ).
Kui talitlushcire mcrgutuli vilgub, 
vtib see kustuda, kui stidate teatud 
aja jooksul (ligikaudu 25 minutit) kii-
remini kui 60 km/h vti rohkem kui 
teise kciguga mootori puuretel 1 
500 2 500 p/min.
Kui talitlushcire mcrgutuli ( ) 
jctkab vaatamata toimingutele vil-
kumist vti kuvatakse teade Check 
exhaust system  ( Kontrolli heite-
s{steemi ), puurduge kvalifitseeri-
tud asjatundja poole ja laske DPF-
s{steemi kontrollida. Kia soovitab 
puurduda Kia volitatud esindaja/tee-
nusepartneri poole. Pikaajaline stit-
mine vilkuva mcrgutulega vtib DPF-
s{steemi kahjustada ja k{tusekulu 
suurendada ning mootori eluiga vtib 
vcheneda tli lahjenemise ttttu.

ETTEVAATUST
Diislik{tus (kui varustatud DPF-iga)
DPF-s{steemiga varustatud diisel-
stidukitel on soovitatav kasutada 
reguleeritud autotuustuse diislik{-
tust.
Kasutades ktrge vccvlisisaldusega 
(enam kui 50 ppm vccvlit) diislik{-
tust ja mccratlemata lisaaineid, vtib 
see pthjustada DPF-s{steemi kah-
justumist ja valge suitsu tekkimist.

Lean NOx Trap

Lean NOx Trap (LNT) s{steem 
eemaldab heitgaasist lcmmastikok-
siidi. Stltuvalt k{tuse kvaliteedist 
vtib tekkida heitgaasidel lthn ja see 
vtib vchendada lcmmastikoksiidi 
vchendamisprotsessi, misttttu peab 
kasutama normile vastavat diiselk{-
tust.
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Valikuline katal{{tiline taandamine 
(mtnel mudelil)

Valikuline katal{saators{steem 
(SCR) muudab NOx-i karbamiidi abil 
katal{{tiliselt lcmmastikuks ja 
veeks.

HOIATUS
Karbamiidilahuse mitte kasuta-
mine autos vtib olla kriminaalselt 
karistatav.
Tigete spetsifikatsioonide vaja-
liku karbamiidilahuse kasutamine 
ja tcitmine on kohustuslik, et sti-
duk vastaks ktnealuse stiduki-
t{{bi jaoks vclja antud 
vastavustunnistusele.

AdBlue tasemeandur (mtnel mude-
lil)

Karbamiidilahuse tasemencidik nci-
tab karbamiidipaagi taset.

* Karbamiiditase ttuseb nupu 
ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) sissel{litamisel {les.

Madala AdBlue hoiatusteade 
(mtnel mudelil)

OBD078106L

OBD078107L

OBD078108L

OBD078109L



131

8

8

Hooldus Heitgaaside kontrolls{steem

Madala karbamiidilahuse taseme 
hoiatustuli s{ttib, kui karbamiidila-
hust on alla 3,6 L. Kui hoiatusteade 
Low Urea  ( Madal karbamiiditase ) 
kuvatakse koos SCR-i mcrgutulega 

( ), tuleb karbamiidilahuse paak 

taastcita. Kui seda ei tcideta pikema 
vahemaa lcbimisel, suurendab 
visuaalne mcrgus{steem intensiiv-
sust, kuvades stnumi Refill Urea  
( Lisage karbamiidi ) SCR-mcrgutu-

lega ( ).

Sellisel juhul tuleb karbamiidilahuse 
paak varsti tcita. Kui karbamiidila-
huse tase paagis on liiga madal, 
kuvatakse hoiatus Refill Urea in 000 
km or vehicle will not start  ( Tcitke 
karbamiidiga 000 km pcrast vti sti-
duk ei kcivitu ), koos SCR-i mcrgu-

tulega ( ). xxx km(mile)  ncitab 

jcrelejccnud vahemaad, seega crge 
jctkake pcrast antud vahemaa lcbi-
mist stitmist ilma paaki tcitmata.

Vastasel juhul ei saa stidukit taas-
kcivitada, kui mootor on nupust 
ENGINE START/STOP (mootor sees/
vcljas) vclja l{litatud. Stltuvalt sti-
duviisist, keskkonnast ja teeprofii-
list vtib tegelik lcbitav vahemaa 
kuvatavast erineda. Teadete Low 
Urea  ( Madal karbamiiditase ) vti 
Refill Urea  ( Lisage karbamiidi ), 
tuleb lisada piisav kogus karbamiidi-
lahust. Teate Refill Urea in 000 km 
or vehicle will not start  ( Tcitke 
karbamiidiga 000 km pcrast vti sti-
duk ei kcivitu ) kuvamisel tcitke see 
piisava koguse karbamiidilahusega.

Kui teade Refill Urea tank or vehicle 
will not start  ( Tcitke karbamiidila-
husega 000 km pcrast vti stiduk ei 
kcivitu ) kuvatakse koos SCR-i mcr-

gutulega ( ), ei saa stidukit 

pcrast mootori seiskamist enam 
kcivitada. Sellisel juhul on alati soo-
vitatav paak tcies ulatuses tcita.

Tcpsem teave "Soovituslikud mccr-
deained ja nende kogused" lehek{ljel 
9-13.

OBD078110L
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SCR-s{steemi ttrge (mtnel mudelil)

SCR-s{steemi ttrked on tingitud elektriosade lahti{hendamisest, valest 
karbamiidilahusest jne.

"xxx km (mile)"ncitab lubatud vahemaad, seega crge jctkake allesjccnud 
vahemaa lcbimisega, talitlushciret lahendamata. Vastasel juhul ei saa stidu-
kit taaskcivitada, kui mootor on nupust ENGINE START/STOP (mootor sees/
vcljas) vclja l{litatud. Sellisel juhul laske s{steem kvalifitseeritud asjatundjal 
{le vaadata. Kia soovitab puurduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Ttrke tuvastamine
50 km lcbimine peale ttrke 

tuvastamist

Karbamiidilahuse s{steemi 
ttrge

(= karbamiidilahust ei sises-
tatud)

Tuvastatud vale karbamii-
dilahus

(= ebaharilik karbamiidila-
hus)

Ebaharilik karbamiidilahuse 
tarbimine

(= hooldusjcrgne ttrge)

OBD078111L OBD078114L

OBD078112L OBD078115L

OBD078113L OBD078114L
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Hoiatuse kustutamine (mtnel mudelil)

Ei kcivitu

Madal karbamiidilahuse tase

Karbamiidilahuse s{steemi ttrge
(= karbamiidilahust ei sisestatud)

Tuvastatud vale karbamiidilahus
(= ebaharilik karbamiidilahus)

Ebaharilik karbamiidilahuse tarbimine
(= hooldusjcrgne ttrge)

OBD078110L

OBD078117L

OBD078118L

OBD078117L
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Kui meeldetuletuss{steem on jtud
nud ltppastmele ja ei luba mootorit 
kcivitada, saab s{steemi inaktivee
rida ainult siis, kui karbamiidilahuse 
paak on tcidetud vti rikked ktrval
datud. Kui stidukit ei saa teatega 
Refill Urea tank or vehicle will not 
start  ( Tcitke karbamiidilahusega 
000 km pcrast vti stiduk ei 
kcivitu ) kcivitada, lisage piisavalt 
karbamiidilahust, oodake mtni 
minut ja proovige uuesti stidukit 
kcivitada. Kui stiduki kcivitamine ei 
ole olenemata karbamiidilahuse 
tasemest vtimalik, laske stiduk 
kvalifitseeritud asjatundjal {le vaa
data. Kia soovitab puurduda Kia voli
tatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Karbamiidilahuse lisamine

Vooliku abil tcitmine

1. Valige s{{tel{litil OFF  (VCLJAS) 
asend.

2. Keerake karbamiidilahuse korki 
avamiseks vastupceva.

3. Sisestage tcitevoolik tcielikult, et 
lisada ISO 22241 mccratlusega 
karbamiidilahus. Lisage piisav 
kogus lahust.
* Olge tchelepanelik, et te ei lisaks 
karbamiidilahust k{tusepaaki. 
See mtjub halvasti auto jtudlu
sele, pthjustades erinevaid rik
keid.

* Crge kasutage kunagi karbamii
dilahuse segu lisandite vti 
veega. Nii vtivad vttrad ained 
sattuda karbamiidilahuse paaki. 
See mtjub halvasti auto jtudlu
sele, pthjustades erinevaid rik
keid.

* Kasutage ainult ISO 22241-
mccratlusega karbamiidilahust. 
Heakskiitmata karbamiidilahus 
mtjub autole halvasti, pthjusta
des erinevaid rikkeid.

4. Keerake karbamiidilahuse korki 
sulgemiseks pcripceva.

Tcpsem teave "Soovituslikud mccr
deained ja nende kogused" lehek{ljel 
9-13.

OCDW079121
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Pudeli abil tcitmine
1. Valige s{{tel{litil OFF  (VCLJAS) 

asend.
2. Keerake karbamiidilahuse korki 

avamiseks vastupceva.
3. Lisage ISO 22241-mccratlusega 

karbamiidilahust. Lisage piisav 
kogus lahust.
* Olge tchelepanelik, et te ei lisaks 
karbamiidilahust k{tusepaaki. 
See mtjub halvasti auto jtudlu-
sele, pthjustades erinevaid rik-
keid.

* Olge tchelepanelik, et te ei tci-
daks {le (tcielikult) tcidetud 
karbamiidilahuse paaki. Karba-
miidilahuse paak laieneb k{lmu-
des ja see vtib pthjustada 
ttsiseid karbamiidilahuse paagi 
vti s{steemi talitlushcireid.

* Crge kasutage kunagi karbamii-
dilahuse segu lisandite vti 
veega. Nii vtivad vttrad ained 
sattuda karbamiidilahuse paaki. 
See mtjub halvasti auto jtudlu-
sele, pthjustades erinevaid rik-
keid.

* Kasutage ainult ISO 22241-
mccratlusega karbamiidilahust. 
Heakskiitmata karbamiidilahus 
mtjub autole halvasti, pthjusta-
des erinevaid rikkeid.

4. Keerake karbamiidilahuse korki 
sulgemiseks pcripceva.

Karbamiidilahuse lisamine: Umbes 
iga 5 600 km jcrel (Karbamiidilahus 
stltub teeprofiilist, stidustiilist ja 
keskkonnatingimustest)

* Peale karbamiidilahuse sisestamist 
vttab ncidu muutumine aega.

HOIATUS
Crge rakendage DPF-s{steemile 
vclist mtju. See vtib kahjustada 
katal{saatorit, mis asub DPF-
s{steemi sees.
Crge muutke DPF-s{steemi vclja-
lasketoru {mbersuunamise vti 
pikendamisega. See vtib DPF-
s{steemile halvasti mtjuda.
Vcltige kokkupuudet vcljalaske-
torust vclja lastud veega. Vesi on 
veidi happeline ja kahjustab nahka. 
Kokkupuutel peske pthjalikult.
DPF-s{steemi omavoliline muut-
mine vtib s{steemi kahjustada. 
DPF-s{steemi juhib keerukas 
elektrooniline juhtseade.
Enne selle hooldamist laske DPF-
s{steemil jahtuda. Vastasel juhul 
vtite end ptletada.
Kui teie autol on karbamiidilahuse 
s{steem, lisage ainult mccratle-
tud karbamiidilahust.
Karbamiidilahuse s{steem (nt 
karbamiidilahuse otsak, pump ja 
DCU) tuutab peale mootori vclja-
l{litamist umbes 2 minutit, et eli-
mineerida sinna jccnud 
karbamiidilahus. Enne hooldust 
veenduge, et karbamiidilahuse 
s{steem on tcielikult vcljal{lita-
tud.
Kehva kvaliteediga karbamiidila-
hus vti mis tahes heakskiitmata 
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vedelikud vtivad kahjustada sti-
duki osi, sealhulgas DPF-s{s-
teemi. Heakskiitmata lisandid 
vtivad SCR-katal{saatorit 
ummistada ja pthjustada teisi rik-
ked, mille jcrel tuleb kulukas DPF-
s{steem vclja vahetada.
Karbamiidilahuse silma vti nahale 
sattumisel peab kokkupuuteala 
pthjalikult pesema.
Karbamiidilahuse allaneelamisel 
loputage suud pthjalikult ja jooge 
rohkesti puhast vett. Seejcrel 
vttke koheselt arstiga {hendust.
Riiete karbamiidilahusega saasta-
mise korral vahetage koheselt rii-
ded.
Kui teil tekkib karbamiidilahusega 
allergiline reaktsioon, puurduge 
koheselt arsti poole..
Hoidke karbamiidilahus laste kct-
tesaadavusest eemal.
P{hkige karbamiidilahuse 
mahaloksumised vee vti lapiga 
cra. Kristalliseerunud karbamiidi-
lahus p{hkige cra k{lmas vees nii-
sutatud lapi vti kcsnaga.
Kui karbamiidilahus jccb pikemaks 
ajaks thu kctte, kristalliseerub 
see, kahjustades auto pinda.
Karbamiidilahus ei ole k{tuseli-
sand. Seega ei tohi seda lisada 
k{tusepaaki. Vastasel juhul vtib 
see mootorit kahjustada.
Karbamiidilahus on vesilahus, mis 
on s{ttimisohtlik, mittetoksiline, 
vcrvitu ja lthnatu.

Hoiustage karbamiidilahuse paaki 
hcstiventileeritud asukohas. Kui 
karbamiidilahus jccb pikemaks 
ajaks kuuma temperatuuri kctte 
(umbes 50/C, nt pcikese kctte), 
vtib tekkida keemiline lagunemine 
ja eralduda ammoniaagi aure.

Karbamiidilahuse hoidmine (mtnel 
mudelil)

Karbamiidilahust ei tohi hoida 
ebasobivast materjalist anuma-
tes nagu alumiinium, vasesulam, 
mittekergmetall ja galvaniseeritud 
teras.
Karbamiidilahus lahustab metalli, 
kahjustades ttsiselt heitgaaside 
puhastuss{steemi.
Hoidke karbamiidilahust ainult 
jcrgnevatest materjalidest anu-
mates.
- DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-CR-

Ni teras, Mo-Cr-Ni teras, 
pol{prop{leen ja pole{et{leen

Karbamiidilahuse puhtus
Jcrgmised olukorrad vtivad DPF-
s{steemi kahjustada.
- Karbamiidipaaki lisatakse 

k{tust vti tundmatut vedelikku.
- Karbamiidilahusele lisandite 

lisamine.
- Karbamiidilahuse veega lahjen-

damine.
Kasutage ainult ISO 22241- vti 
DIN70070-mccratlusega karba-
miidilahust. Kui karbamiidilahuse 
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paaki lisatakse mis tahes heaks-
kiitmata lahust, laske oma stiduk 
kvalifitseeritud asjatundjatel {le 
vaadata. Kia soovitab puurduda 
Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneri poole.
Kui karbamiidilahuse paaki sattub 
mustus, vtib see tekitada jcrgne-
vaid probleeme.
- Suurenenud heitgaasid
- DPF-s{steemi ttrge
- Mootori rike

Crge lisage kasutatud karbamiidila-
hust, mis on saadud karbamiidila-
huse paagi t{hjendamisel (nt stiduki 
hooldamisel). Selle puhtus ei ole 
tagatud. Lisage paaki alati uut kar-
bamiidilahust.

HOIATUS
Karbamiidilahuse paagi korgi ava-
misel kuuma ilmaga vtib sellest 
vcljuda ammoniaagiaure. Ammo-
niaagiaurudel on ebameeldiv hais 
ja need pthjustavad crritust:
- nahal
- limaskestadel
- silmades
Vtite tunda silmades, ninas ja 
kurgus ptletavat tunnet ning 
kuhimist ja silmade vesitsemist. 
Crge hingake ammoniaagiaure 
sisse. Crge laske karbamiidilahusel 
oma nahaga vahetult kokku puu-
tuda. See kahjustab teie tervist. 
Peske ktiki kokkupuutunud piir-
kondi hulga puhta veega. Vajadu-
sel puurduge arsti poole.
Karbamiidilahuse kcsitlemisel 
suletud alal, tagage hea ventilat-
sioon. Avatud karbamiidilahuse 
pudelist vtivad eralduda pikant-
sed lthnad.
Hoidke karbamiidilahus lastele 
kcttesaamatus kohas.
Karbamiidilahuse auto pinnale 
sattudes peske pinda korrosiooni 
vcltimiseks puhta veega.
Jclgige, et te karbamiidilahuse 
paaki {le ei tcida.
Kui stiduk oli pikaks ajaks pargitud 
vcga madala {mbritseva tempe-
ratuuriga (alla 11 kraadi Celsi-
use), on karbamiidilahus paagis 
jcctunud. Jcctunud karbamiidila-
huse puhul ei pruugita paagi taset 

Standardse 
karbamiidila-
huse spetsifi-

katsioon

SCR-s{steemis ei tohi kunagi 
kasutada vedelikke nagu diisel, 
bensiin ja alkohol. Ktik heaks-
kiitmata vede,likud (mis ei 
vasta ISO22241-le ega 
DIN70070-le) vtivad kahjus-
tada SCR-s{steemi riistvara ja 
halven,dada stiduki heitgaase.
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tigesti hinnata, kuni karbamiidila-
hus soojendi abil sulab. Vale kar-
bamiidilahus vti lahjendatud 
karbamiidilahus vtib k{lmumis-
punkti suurendada ja seega ei 
pruugi sulatamine toimida soojen-
diga, mis aktiveerub allpool tea-
tuid temperatuure. See nchtus 
vtib pthjustada SCR-s{steemi 
talitlushcireid, mis vtivad viia 
mootori taaskcivitamise ebatn-
nestumiseni.
Karbamiidilahuse sulamisaeg stl-
tub stidutingimustest ja vclis-
temperatuurist.

ETTEVAATUST
Kui lisatakse defektset karbamii-
dilahust vti soovitamatut vede-
likku, vtib see pthjustada selliste 
stiduki osade nagu heitevchenda-
misseadmete kahjustumist. 
Defektse k{tuse lisamisel kogu-
nevad vttrad ained SCR-katal{-
saatorisse ning pthjustavad selle 
ummistumise ja purunemise.
Peale vale karbamiidilahuse lisa-
mist puurduge esimesel vtimalu-
sel lchimasse teenindusse.
Keelatud aineid, nagu diisel, nafta 
ja piiritus ning kasutama ainult 
soovitatud karbamiidilahust, mis 
mis vastab standardile ISO22241 
or DIN70070.



9Tehnilised andmed, tarbijateave ja
ohutuspuudujcckidest teavitamine

Tehnilised andmed, tarbijateave ja ohutuspuudujcckidest teavitamine

Mootor ........................................................................................ 9-2

Mtttmed .................................................................................... 9-3

Lampide vtimsused.................................................................. 9-5

Rehvid ja veljed 
(5 uksega, universaalkerega auto, luukpcra)....................... 9-7

Rehvid ja veljed (linnamaastur) .............................................. 9-8

Kaal/maht .................................................................................. 9-9

Kliimaseade..............................................................................9-12

Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused...................9-13

 Soovituslik SAE-viskoossusklass........................................9-15
Stiduki tehasetchis (VIN) ......................................................9-18

Stiduki andmesilt....................................................................9-19

Rehvide tehniliste andmete ja rthkude silt........................9-19

Mootori number ......................................................................9-20

Konditsioneeri kompressori silt ............................................9-21

K{lmaaine kleebis ...................................................................9-21

Vastavusdeklaratsioon ..........................................................9-22

K{tusesilt .................................................................................9-22

 Bensiinimootor......................................................................9-22
 Diiselmootor / MHEV............................................................9-23



Tehnilised andmed, tarbijateave ja ohutuspuu-
dujcckidest teavitamine

29

Mootor

Tehnilised andmed, tarbijateave ja ohutuspuudujcckidest tea-
vitamine

Mootor

Ese

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartst-
ream G1.0 T-GDi 

MHEV

Smartstream 
G1.5 T-GDi / 
Smartstream 

G1.5 T-GDi MHEV

(Bensiini-
mootor) 1.6 

T-GDi

(Bensiini-
mootor) 1.6 

MPI

Smartstream 
D1.6 MHEV

Nihe
[cc]

998 1 482 1 591 1 591 1 598

Lcbimttt x kolvi-
kcik
[mm]

71 x 84 71,6 x 92 77 x 85,44 77 x 85,44 77 x 85,8

Tuujcrjestus 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Silindrite arv 3, lineaarne 4, lineaarne 4, lineaarne 4, lineaarne 4, lineaarne
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Mtttmed

Mtttmed

5-uksega

Mahtuniversaal

Ese mm

[ldpikkus (Standard/GT-Line) 4 310 / 4 325

Kogulaius 1 800

Koguktrgus
Standardne (v.a Venemaa puhul) 1 447 / 1 457

GT-Line (v.a Venemaa puhul) 1442 / 1 457

Rehvimustri s{gavus 
ees

195/65R15 1 573

205/55R16 1 565

225/45R17 1 559

225/40R18 1 555

Tagumine protektor

195/65R15 1 581

205/55R16 1 573

225/45R17 1 567

225/40R18 1 563

Teljevahe 2 650

Ese mm

[ldpikkus (Standard/GT-Line) 4 600 / 4 605

Kogulaius 1 800

Koguktrgus
Standard 1 465

GT-Line (v.a Venemaa puhul) 1 460 / 1 475

Rehvimustri s{gavus 
ees

195/65R15 1 573

205/55R16 1 565

225/45R17 1 559

225/40R18 1 555

Tagumine protektor

195/65R15 1 581

205/55R16 1 573

225/45R17 1 567

225/40R18 1 563

Teljevahe 2 650
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Mtttmed

Universaalkerega auto

Linnamaastur

Ese mm

[ldpikkus 4 605

Kogulaius 1 800

[ldine ktrgus (v.a Venemaa puhul) 1 422 /1 437

Rehvimustri s{gavus 
ees

195/65R15 1 573

205/55R16 1 565

225/45R17 1 559

225/40R18 1 555

Tagumine protektor

195/65R15 1 581

205/55R16 1 573

225/45R17 1 567

225/40R18 1 563

Teljevahe 2 650

Ese mm

[ldpikkus 4 395

Kogulaius 1 826

Koguktrgus
205/60R16 1 483

235/45R18 1 495

Rehvimustri s{gavus ees
205/60R16 1 585

235/45R18 1 575

Tagumine protektor
205/60R16 1 583

235/45R18 1 573

Teljevahe 2 650
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Lampide vtimsused

Lampide vtimsused

Ees

*: kui kuulub varustusse

Pirn
5 uksega, mahtuniversaal, luukpcra Linnamaastur

Pirni t{{p Vtimsus (W) Pirni t{{p Vtimsus (W)

Ees

Esituled

MADA
L

Standard H7LL 55 LED LED

Valik LED LED

KTRG
E

Standard H7LL 55 LED LED

Valik LED LED

Pcevatuled * P21W VTI LED LED LED

Gabariidituled * W5W VTI LED LED LED

Suunatuli PY21 VTI LED LED LED

Esiudutuli *
BASE H8 LL

GT LINE HB4 HB4

K{lgsuunatuli * W5W VTI LED W5W VTI LED
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Lampide vtimsused

Tagumine ja sisemine

*: kui kuulub varustusse

Pirn
5-uksega Mahtuniversaal

Universaalke-
rega auto

Linnamaastur

Pirni 
t{{p

Vtimsus 
(W)

Pirni 
t{{p

Vtimsus 
(W)

Pirni 
t{{p

Vtim-
sus (W)

Pirni t{{p
Vtimsus 

(W)

Taga

Tagatuli
Sees W5W 5 W5W 5 LED LED LED LED

Vcljas P21/5W 5 P21/5W 5 LED LED LED LED

Piduri-
tuli

Sees LED LED LED LED

Vcljas P21/5W 21 P21/5W 21 LED LED LED LED

Suunatuli PY21W 21 PY21W 21 LED LED LED LED

Tagurdamistuli W16W 16 W16W 16 LED LED W16W 16

Tagu-
mised 
udutu-
led *

Standard H21 W 21 H21 W 21 LED LED LED LED

Valik LED LED H21 W 21 LED LED LED LED

Ktrgel paiknev 
pidurituli

LED LED LED LED LED LED LED LED

Numbrituli W5W 5 W5W 5 W5W 5 W5W 5

Salong

Kaardi-
luge-
mislam
bid *

Standard W10W 10 W10W 10 W10W 10 W10W 10

Valik LED LED LED LED LED LED LED LED

Salongituli
FES-
TOON

10
FES-
TOON

10
FES-
TOON

10 FESTOON 10

Pakiruumi valgus-
tus

FES-
TOON

10
FES-
TOON

10
FES-
TOON

10 FESTOON 10

Isiklik lamp LED LED LED LED LED LED LED LED

Kindalaeka val-
gusti

FES-
TOON

8 W
FES-
TOON

8 W
FES-
TOON

8 W FESTOON 8 W

Meikimisvalgus-
tus *

FES-
TOON

5 W
FES-
TOON

5 W
FES-
TOON

5 W FESTOON 5 W
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Rehvid ja veljed (5 uksega, universaalkerega
auto, luukpcra)

Rehvid ja veljed (5 uksega, universaalkerega auto, luukpcra)

Ese
Rehvi 
mttt

Velje 
mttt

Kande-
vtime

Lubatud 
kiirus

Rehvirthk [bar (kPa)]

Harilik koormus*1 Tciskoormus
Suurel kiirusel stit-

mine

LI*2 kg SS*3 km/h Ees Taga Ees Taga Ees Taga

Nor-
maal-
mttdus 
rehv

195/
65R15

6,0 J X 
15

91 615 H 210

2,2 
(220)

2,2 
(220)

2,35 
(235)

2,5 
(250)

2,75
(275)

2,75
(275)

2,35 
(235)

2,35 
(235)

2,35 
(235)

2,5 
(250)

2,75*4 
(275)

2,75*5 
(275)

205/
55R16

6,5 J X 
16

91 615 H 210
2,2 
(220)

2,2 
(220)

2,35 
(235)

2,75 
(275)

2,75 
(275)

2,75 
(275)

225/
45R17

7,0 J X 
17

91 615 V 240 2,2 
(220)

2,2 
(220)

2,35 
(235)

2,75 
(275)

2,75 
(275)

2,75 
(275)91 615 W 270

225/
40ZR18

7,5 J X 
18

92 630 Y 300
2,4 
(240)

2,4 
(240)

2,5 
(250)

2,75 
(275)

2,75 
(275)

2,75 
(275)

Kom-
paktne 
varu-
rehv

T125/
80D15

4,0 T X 
15

95 690 M 130
4,2 (420)

T125/
80D16

4,0 T X 
16

97 730 M 130

*1. Harilik koormus  kuni 3 inimest
*2. Koormusindeks
*3. Kiiruse s{mbol
*4. Suurel kiirusel stitmiseks ({le 160 km/h), reguleerige rehvirthk vastavalt allolevale tabelile.
*5. V.a Venemaa
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Rehvid ja veljed (linnamaastur)

Rehvid ja veljed (linnamaastur)

MCRKUS
Soovitame rehvide vahetamisel, 
kasutada algselt stidukiga kaasas 
olnud rehvidega samas suuruses 
rehve.
Kasutage ktigil neljal rattal ALATI 
sama t{{pi, suuruse, kaubamcrgi, 
ehituse ja turvisemustriga rehve.
Vastasel juhul mtjub see stiduko-
gemust.
Ktrgetel ktrgustel stitmisel on 
atmosfccrirthu vchenemine, loo-
mulik.
Kontrollige seega rehvirthku ja 
vajadusel tcitke.
Lisaks on vajalik lisada vastavalt 
rthku vastavalt iga kilomeetri 
kohta merepinnast: 1,5 psi/km

ETTEVAATUST
Rehvide vahetamisel paigaldage kti-
gile ratastele originaalrehvidega 
sama mtttu rehvid.
Teistsugused rehvid vtivad takis-
tada ABS-piduri ja stabiilsuskont-
rolli toimimist.

Ese
Rehvi 
mttt

Velje 
mttt

Kande-
vtime

Lubatud 
kiirus

Rehvirthk [bar (kPa)]

Harilik koormus*1 Tciskoormus
Suurel kiirusel 

stitmine

LI*2 kg SS*3 km/h Ees Taga Ees Taga Ees Taga

Nor-
maal-
mttdus 
rehv

205/
60R16

6,5 J X 
16

92 630 H 210
2,5 
(250)

2,5 
(250)

2,5 
(250)

2,7 
(270)

2,5 
(250)

2,7 
(270)

235/
45R18

7,5 J X 
18

94 670 V 240
2,3 
(230)

2,3 
(230)

2,5 
(250)

2,7 
(270)

2,5 
(250)

2,7 
(270)

Kom-
paktne 
varu-
rehv

T125/
80D16

4,0 T X 
16

97 730 M 130 4,2 (420)

*1. Harilik koormus  kuni 3 inimest
*2. Koormusindeks
*3. Kiiruse s{mbol
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Kaal/maht

Kaal/maht

5-uksega

Ese

Smartstream G1.0 T-GDi Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

6M/T
6iMT 7 DCT

CTBA Multi-Link

Stiduki tcismass
[kg]

1 780 1 800 1 820 1 850

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 395 357

MAX 1 291 1 253

Ese
Smartstream G1.5 T-GDi Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

6M/T 7 DCT 6M/T 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 820 1 850 1 830 1 860

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 395 357

MAX 1 291 1 253

Ese
(Bensiinimootor) 1.6 MPI

(Bensiinimoo-
tor) 1.6 T-GDi

Smartstream D1.6 MHEV

6M/T 6A/T 7 DCT 6iMT 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 780 1 800 1 870 1 890 1 920

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 395 357

MAX 1 291 1 253
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Kaal/maht

Mahtuniversaal

Ese

Smartstream G1.0 T-GDi Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

6M/T
6iMT 7 DCT

CTBA Multi-Link

Stiduki tcismass
[kg]

1 820 1 840 1 860 1 890

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 625 512

MAX 1 694 1 581

Ese
Smartstream G1.5 T-GDi Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

6M/T 7 DCT 6M/T 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 850 1 880 1 870 1 900

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 625 512

MAX 1 694 1 581

Ese
(Bensiinimootor) 1.6 MPI Smartstream D1.6 MHEV

6M/T 6A/T 6iMT 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 820 1 850 1 930 1 960

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 625 512

MAX 1 694 1 581
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Kaal/maht

Universaalkerega auto

Linnamaastur

Ese

Smartst-
ream G1.0 T-

GDi

(Bensiinimootor) 1.6 
MPI

Smartstream D1.6 
MHEV

(Bensiini-
mootor) 1.6 

T-GDi

6M/T 6M/T 6A/T 6iMT 7 DCT 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 830 1 850 1 880 1 870 1 900 1 900

Pagasiruumi 
maht
[L]

MIN 594 472 594

MAX 1 545 1 423 1 545

Ese
Smartstream 
G1.0 T-GDi

Smartstream G1.5 T-GDi
Smartstream G1.5 T-GDi 

MHEV

6M/T 6M/T 7 DCT 6iMT 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 820 1 840 1 870 1 860 1 890

Pagasiruumi 
maht
[L]

MIN 426 380

MAX 1 378 1 332

Ese
(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi Smartstream D1.6 MHEV

2WD DCT 6iMT 7 DCT

Stiduki tcismass
[kg]

1 880 1 920 1 950

Pagasiruumi maht
[L]

MIN 426 380

MAX 1 378 1 332



Tehnilised andmed, tarbijateave ja ohutuspuu-
dujcckidest teavitamine

129

Kliimaseade

Kliimaseade

Vttke lisateabeks {hendust kvalifitseeritud asjatundjaga.

Kia soovitab puurduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ELEMENT Mahu kaal Klassifikatsioon

K{lmaine 500 0 25g
R-1234yf

R-134a

Kompressori mccrdeaine 110 0 10g PAG 30
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Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

Mootori ja jtus{steemi parima tuukorra ja vastupidavuse tagamiseks kasu-
tage ainult ettenchtud kvaliteetseid mccrdeaineid.

Tige mccrdeaine aitab parandada ka mootori kasutegurit, mille tulemuseks 
on vciksem k{tusekulu.

Soovitame kasutada jcrgmisi mccrdeaineid ja vedelikke.

Mccrdeaine Kogus Klassifikatsioon

Mootoritli*1 (t{hjen-
dage ja tcitke uuesti)
Soovitatav tli

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartstream 
G1.0 T-GDi MHEV

3,6 L
ACEA A5/B5*2

API SN PLUS/SP vti 
ILSAC GF-6*3

Smartstream G1.5 
T-GDi / Smartstream 
G1.5 T-GDi MHEV

4,2 L
ACEA A5/B5*2

API SN PLUS/SP vti
ILSAC GF-6*3

(Bensiinimootor) 1.6 
MPI

3,6 L Uusim API (uusim ILSAC)

(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

4,0 L ACEA A5/B5

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

4,4 L ACEA C5 vti C2 vti C3

Manuaalkcigukasti 
vedelik

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.0 
T-GDi / Smartstream 
G1.0 T-GDi MHEV

1,5 1,6 L

API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W MTF
- GS MTF HD 70W

Smartstream G1.5 
T-GDi / Smartstream 
G1.5 T-GDi MHEV

1,5 1,6 L

(Bensiinimootor) 1.6 
MPI

1,6 1,7 L

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

1,5 1,6 L

Topeltsiduriga kcigu-
kasti vedelik

Bensiini-
mootor

Smartstream G1.5 
T-GDi / Smartstream 
G1.5 T-GDi MHEV

1,6 1,7 L

Kia originaaltli HK D DCTF 
TGO-10 (SK) SPIRAX S6 

GHDE 70W DCTF (H.K SHELL) 
7 DCTF HKM (S-OIL)

(Bensiinimootor) 1.6 
T-GDi

Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV

Diisel-
mootor

Smartstream D1.6 
MHEV

Kia sõidukite maaletooja Balti riikides soovitab:
Bensiinimootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli SynPower FE 5W30 (asendatav SynPower ENV C2 5W30)
Diiselmootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli MST C3 5W30
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Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

Automaatkcigukasti 
vedelik

Bensiini-
mootor

(Bensiinimootor) 1.6 
MPI

6,7 L
MICHANG ATF SP-IV, SK ATF 
SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA 

genuine ATF SP-IV

Jahutusvedelik
Bensiini-
mootor

Smartstream 
G1.0 T-GDi / 
Smartstream 
G1.0 T-GDi 

MHEV

MT

5,5 L

Antifriisi ja vee segu
(Et{leengl{kool fosfaadipt-
hise jahutusainega alumii-

niumradiaatoritele)

DCT

Smartstream 
G1.5 T-GDi / 
Smartstream 
G1.5 T-GDi 

MHEV

MT

6,1 L
DCT

(Bensiinimoo-
tor) 1.6 MPI

MT 5,5 L

AT 5,4 L

(Bensiinimoo-
tor) 1.6 T-GDi

DCT 6,9 L

Piduri-/sidurivedelik *4 Ntutav kogus
SAE J1704 DOT-4 LV, 
ISO4925 CLASS-6, 
FMVSS116 DOT-4

iMT-s{steemi tcitu-
rivedelik

Bensiini-
mootor

Smartstream 
G1.0 T-GDi 

MHEV
iMT

0,082 L

SAE J1704 DOT-4 LV, 
ISO4925 CLASS-6 FMVSS116 
DOT-4, FMVSS116 DOT-3

Smartstream 
G1.5 T-GDi 

MHEV
0,086 L

Diisel-
mootor

Smartstream 
D1.6 MHEV

iMT 0,086 L

Karbamiidilahus 12 L
ISO22241
DIN70070

K{tus 50 L

*1. Lisateavet vt "Soovituslik SAE-viskoossusklass" lehek{ljel 9-15.
*2. Lchis-Ida, Liib{a, Al eeria, Sudaan, Maroko, Tuneesia, Egiptus, Iraan 

Vajab <SAE 5W-30, uusimat API (vti uusimat ILSAC) vti tciss{nteetilist ACEA A5/B5> klassi mootoritli. 
Kui kasutatakse madalama klassi mootoritli (mineraaltli, sealhulgas pools{nteetiline), tuleb mootoritli 
ja tlifilter vahetada vastavalt pthjalikele hooldustingimustele.

*3. Vclja arvatud Lchis-Ida, Liib{a, Al eeria, Sudaan, Maroko, Tuneesia, Egiptus, Iraan 
Vajab <SAE 0W-20, API SN Plus/SP vti tciss{nteetilist ILSAC GF-6> klassi mootoritli. Kui kasutatakse 
madalama klassi mootoritli (mineraaltli, sealhulgas pools{nteetiline), tuleb mootoritli ja tlifilter vahe-
tada vastavalt pthjalikele hooldustingimustele.

*4. Stiduki piduris{steemi ja ABS/ESC-s{steemi parima jtudluse scilitamiseks kasutage Kia originaal-pidu-
rivedelikku vastavalt spetsifikatsioonile.

Mccrdeaine Kogus Klassifikatsioon
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Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

Soovituslik SAE-viskoossusklass

ETTEVAATUST
Puhastage alati mis tahes tcite-
korgi, t{hjenduskorgi vti mttte-
varda {mbritsev piirkond enne 
mccrdeaine kontrollimist vti t{hjen-
damist. See on eriti tchtis tolmustes 
ja liivastes piirkondades ning juhul, 
kui stidetakse ktvakatteta teedel. 
Tehes avade {mbruse puhtaks, 
hoiate cra mustuse ja liivaterade 
sattumise mootorisse ning muu-
desse mehhanismidesse, mis vtiksid 
muidu kahjustuda.

Mootoritli viskoossus mtjutab k{tu-
sekulu ning mootori kcivitatavust ja 
tli voolavust k{lma ilmaga. Vcik-
sema viskoossusega tlid on k{tu-
sesccstlikumad ning toimivad k{lma 
ilmaga paremini, kuid palava ilmaga 
vajab mootor rahuldava tlituse 
tagamiseks suurema viskoossusega 
tli.

Mittesoovitatava viskoossusega tli 
vtib mootorit kahjustada.

Lchtuge tli valimisel temperatuuri-
vahemikust, mida on oodata enne 
jcrgmist tlivahetust. Valige tabelist 
soovituslik tli viskoossus.
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Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

Smartstream D1.6 MHEV

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV / 
Smartstream G1.5 T-GDi / Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Temperatuur
/C

Smartstream D1.6

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-10 0 20 40 60 80 100

10W-30/40

5W-30/40

0W-30

0W-20

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud
Tempe-
ratuur

/C
(/F)

Vclja arvatud 
Lchis-Ida *1

Lchis-Idas *2

*1. Vajab <SAE 0W-20, API SN Plus/SP vti tciss{nteetilist ILSAC GF-6> klassi mootoritli. Kui kasutatakse 
madalama klassi mootoritli (mineraaltli, sealhulgas pools{nteetiline), tuleb mootoritli ja tlifilter vahe-
tada vastavalt pthjalikele hooldustingimustele.

*2. Vajab <SAE 5W-30, uusimat API (vti uusimat ILSAC) vti tciss{nteetilist ACEA A5/B5> klassi mootoritli. 
Kui kasutatakse madalama klassi mootoritli (mineraaltli, sealhulgas pools{nteetiline), tuleb mootoritli 
ja tlifilter vahetada vastavalt pthjalikele hooldustingimustele.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 0 20 40 60 80 100 120

0W-20
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Soovituslikud mccrdeained ja nende kogused

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

Kui mootoritlil on see American Petroleum Institute i (API) sertifi-
kaadi tchis, siis vastab see ka rahvusvahelise mccrdeainete spetsi-
fikatsiooni ntuandekomitee (ILSAC) ntuetele. Soovitame kasutada 
ainult API sertifitseerimismcrgisega mootoritlisid.

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Tempe-
ratuur

/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Bensiini-
mootor 
1.6L MPI

Euroopas
0W-40, 5W-20*1 , 
5W-30,*2 5W-40

V.a 
Euroopa 
ja Lchis-
Ida*3

20W-50

15W-40

10W-30

0W-20, 5W-20, 
5W-30

Lchis-
Idas

20W-50

15W-40

10W-30

5W-30, 5W-40

*1. Paremaks k{tusesccstlikkuseks soovitame kasutada mootoritli viskoossusega SAE 5W-20 (v.a Lchis-
Idas) vti 5W-30 (Lchis-Ida puhul). Kuid kui mootoritli ei ole teie riigis saadaval, valige sobiv mootoritli, 
kasutades mootoritli viskoossuse tabelit.

*2. Paremaks k{tusesccstlikkuseks soovitamse kasutada mootoritli viskoossusega SAE 5W-30 (ACEA A5/
B5).

*3. Lchis-Ida htlmab Liib{at, Al eeriat, Marokot, Tuneesiat, Sudaani, Egiptust ja Iraani.

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Tempe-
ratuur

/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Bensiinimootor
1.6L T-GDI

20W-50

15W-40

10W-30

5W-30, 5W-40



Tehnilised andmed, tarbijateave ja ohutuspuu
dujcckidest teavitamine

189

Stiduki tehasetchis (VIN)

Stiduki tehasetchis (VIN)

T{{p A

Stiduki identifitseerimisnumber 
(VIN) on number, mida kasutatakse 
auto registreerimisel ja ktigis selle 
omanikuga seotud tigusk{simustes 
jne.

Number on stantsitud ptrandale 
kaasstitja istme alla. Numbri vaata
miseks avage kate.

VIN-silt

T{{p B (kui kuulub varustusse)

VIN asub ka armatuurlaua {laosa 
k{lge kinnitatud plaadil. Plaadil ole
vat numbrit nceb htlpsasti ka vcl
jastpoolt lcbi tuuleklaasi.

OCDW089001 OCDW089002
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Stiduki andmesilt

Stiduki andmesilt (mtnel mude-
lil)

Vasak- vti parempoolsel uksepostil 
asuval andmesildil on ncidatud VIN-
kood ja muud tehaseandmed.

Rehvide tehniliste andmete ja 
rthkude silt

Teie uuele autole paigaldatud rehvid 
vtimaldavad tavastidul parimat 
sooritust.

Juhiuksepostil asuval rehvikleebisel 
on ncidatud teie auto soovitatavad 
rehvirthud.

OCDP089010 OUB071018
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Mootori number

Mootori number

Smartstream G1.0 T-GDi / 
Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

Smartstream G1.5 T-GDi / 
Smartstream G1.5 T-GDi MHEV

(Bensiinimootor) 1.6 MPI

(Bensiinimootor) 1.6 T-GDi

Smartstream D1.6 MHEV

Mootori number on kirjas mooto
riplokil, joonisel ncidatud kohas.

OCDMH080001L

OCDMH080002L

OCD088007

OBD088004L

OCDW089003
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Konditsioneeri kompressori silt

Konditsioneeri kompressori silt

Kompressori sildil on kirjas andmed 
teie auto varustusse kuuluva kon
ditsioneeri kompressori t{{bi kohta: 
mudel, tarnija tootekood, tootmis
number, k{lmaaine (1) ja tli (2).

K{lmaaine kleebis (mtnel 
mudelil)

K{lmaaine silt asub:
T{{p A: kapoti all.
T{{p B: mootoriruumi esiosas.

OYB086004

OCDW049077
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Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

Ktik auto osad, mis kasutavad oma 
tuus erinevaid raadiosagedusi, vas-
tavad direktiivi 1995/5/E[ ntuetele 
ja sellest tulenevatele teistele asja-
kohastele sctetele.

Tciendav teave, sh tootja vastavus-
deklaratsioon, on saadaval Kia vee-
bilehel:

http://www.kia-hotline.com

K{tusesilt (mtnel mudelil)

Bensiinimootor

K{tusesilt on kinnitatud k{tuse tci-
teava uksele.

A. Pliivaba bensiini oktaanarv
1. RON/ROZ: Oktaaniarv
2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
B. Bensiin-t{{pi k{tuste identifi-
kaatorid
* See s{mbol tchistab kasutus-
ktlblikke k{tuseid. Crge kasu-
tage {htegi muud k{tust.

C. Lisateavet leiate jaotisest 
"K{tusentuded" lehek{ljel 1-2.

OTM048455L
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dujcckidest teavitamine

K{tusesilt

Diiselmootor / MHEV

K{tusesilt on kinnitatud k{tuse tci-
teava uksele.

A. K{tus: diisel
B. FAME'i sisaldavate diislit{{pi 
k{tuste identifikaatorid
* See s{mbol tchistab kasutus-
ktlblikke k{tuseid. Crge kasu-
tage {htegi muud k{tust.

C. Lisateavet leiate jaotisest 
"K{tusentuded" lehek{ljel 1-2.

OTM048456L
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Tcname, et ostsite selle KIA Motors
navigatsioonis{steemi.

Navigatsioon Lihtne Kasutusjuhend

Tcname, et ostsite selle KIA Motors navigatsioonis{steemi.

Navigatsioonis{steemi veebijuhendi avamiseks skannige seda QR-koodi.

Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit tchelepanelikult ja 
kasutage toodet turvaliselt.

Iga funktsiooni kirjelduse kontrollimiseks skannige QR-kood juhendist vti 
vastava funktsiooni men{{kuval olevast spikrist.
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Navigatsioon Lihtne Kasutusjuhend QR-koodi skannimine

QR-koodi skannimine

iOS (iPhone)

1. Avage iPhone i kaamera ja 
suunake see koodi poole.

Pccsete otse jcrgmisele URL-
aadressile.
http://webmanual.kia.com/
STD_GEN5_WIDE/AVNT/EU/
Estonian/index.html

2. QR-koodi skannimine : avage 
[SETUP] > [General] > [System 
info] > [Manual]. Skannige QR-
kood, seejcrel puudutage veebile
hel minemiseks teavitust.

3. Sisule juurdepccs.

Android (Galaxy etc.)

1. Avage Play pood: otsige QR-koodi 
lugejat ja installige. Avage Androidil 
QR-koodi lugeja ja suunake koodile. 

Pccsete otse jcrgmisele URL-
aadressile. 
http://webmanual.kia.com/
STD_GEN5_WIDE/AVNT/EU/
Estonian/index.html 
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Ohutusabintud

2. QR-koodi skannimine : avage 
[SETUP] > [General] > [System 
info] > [Manual]. Skannige QR-
koodi, seejcrel puudutage veebile
hele minemiseks koodis olevat 
URL-i.

3. Sisule juurdepccs.

Ohutusabintud

Vilkuv vclgunool vtrdk{lgses kolm
nurgas on mteldud kasutaja teavi
tamiseks isoleerimata ohtlikust 
pingest seadme korpuses, mis vtib 
olla piisava tugevusega elektriluugi 
andmiseks.

Kolmnurga sees olev h{{umcrk juhib 
seadme kasutaja tchelepanu kasu
tust ja hooldust (remonti) kcsitle
vate oluliste juhiste olemasolule 
seadmega kaasasolevates doku
mentides.

Juhtige stidukit alati ohutul viisil. 
Crge laske stidukil ennast stidu ajal 
segada ja olge alati ktigist stidu
tingimustest tciesti teadlik. Crge 
muutke sctteid ega teisi funktsio
one. 
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Navigatsioon Lihtne Kasutusjuhend AV / navigeerimistoote spetsifikatsioon

Enne selliste toimingute tegemist 
pidage stiduk ohutult ja seadusli
kult kinni.

Turvalisuse tagamiseks on teatud 
funktsioonid keelatud, kui seisupidur 
ei ole aktiveeritud.

Elektriluugi ohu vchendamiseks crge 
eemaldage selle toote katet ega 
tagust. Sees ei ole kasutaja hooldat
avaid osi. Laske remondituud teha 
kvalifitseeritud spetsialistidel.

Tulekahju vti elektriluugi ohu vchen
damiseks crge laske sellel tootel 
puutuda kokku tilkuva vti pritsiva 
veega, vihmaga ega niiskusega.

Stidukiga stites hoidke seadme 
helitugevus piisavalt madalal, et 
kuuleksite vcljast tulevaid helisid.

Crge kukutage seda maha ja kaitske 
seda tugevate luukide eest.

Juht ei tohi stitmise ajal monitori 
jclgida. Kui juht vaatab stidu ajal 
monitori, vtib see pthjustada hoole
tuse ja tekitada tnnetuse.

AV / navigeerimistoote spetsi
fikatsioon

Toide Alalisvool 12 V

Tuuvtime Alalisvool 9 V ~ 16 V

Voolutarve

Maksimaalselt 14 A 
(sisemine vtimendi), mak
simaalselt 5 A (vclimine 
vtimendi)

Pimevool Maksimaalselt 1 mA

Mtttmed 
(pea{ksus)

279 mm (Z) x 120,7 mm 
(A) x 190,2 mm (S)

Kaal (pea{k
sus)

2,17 kg
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S{steemi teave

S{steemi teave

Vcrskendus

S{steemi tarkvaraturvalisuse, uute 
funktsioonide lisamise ja kaardiuu-
enduste jaoks on vaja vcrskend-
amist.
1. Vajutage [SETUP] > [General] > 

[System info] > [Version info/
Update] 

2. Pcrast vcrskendusfailiga USB-
mcluseadme sisestamist vaju-
tage [Update]. Kui vcrskend-
amine on ltpule viidud, 
taaskcivitub s{steem automaat-
selt. 

Mcrkused
See toode vajab tarkvaraparan-
duste, uute funktsioonide ja kaar-
diuuenduste jaoks regulaarseid 
vcrskendusi. Vcrskendamine vtib 
olenevalt andmete suurusest 
vttta kuni 1 tund.
Toite vcljal{litamine vti USB-
mcluseadme eemaldamine 
vcrskendamistoimingu ajal vtib 
pthjustada andmekao.

Tugi

Abi saamiseks puurduge kohaliku 
edasim{{ja poole. Lisateavet leiate 
hooldusbro|{{rist.

Jcljend:

Navigatsioonis{steemi pakub

KIA MOTORS Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

D-60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 8509280 

Faks: +49 (0) 69850928499 

E-Mail: info@kia-europe.com

Registreerimiskohus: Frankfurt am 
Main

Registri number: HRB 53714

Vastavusdeklaratsioon

Kcesolevaga teatab Kia Motors, et 
raadioseadmete t{{p AVN on 
koosktlas 2014/53/EL direktiiviga. 
EL-i vastavusdeklaratsiooni tcistek-
sti leiate veebilehelt : http://
www.kia.com/eu

Kasutaja peab arvestama sellega, et 
seade tuleb paigaldada ning seda 
vtib kasutada ainult viisil, kus 
seadme ja keha vahele jccb vche-
malt 20 cm.
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L{hend

L{hend

L{hend

ABS

Blokeerumisvastane piduris{s-
teem

ACC

Tarvik

AGM

Absorbent mattklaas

AKI

Oktaanarvude aritmeetiline kesk-
mine

AVN

Audio-video-navigatsioonis{s-
teem

BCW

Pimeda nurga hoiatuss{steem

CC

P{sikiirusehoidja

CO

S{sinikmonooksiid

CRS

Lapse turvas{steem

DAW

Juhi tchelepanu hoiatuss{steem

DCT

Topeltsiduriga kcigukast

DPF

Diisliosakeste filter

DRL

Pcevatuled

EBD

Elektroonilise pidurdusjtu regu-
laator

ECM

Elektriline fotokroomne (isetume-
nev) peegel (ECM)

EPB

Elektrooniline seisupidur

EPS

Elektriline roolivtimendi

ESC

Elektrooniline stabiilsuskontroll

ESS

Hcdapidurdamise signaaltuli

FAME

Rasvhapete met{{lestrid

FCA

Esikokkuptrke ennetuss{steem

GAW

Teljekoormus

GAWR

Telje tcismass

GPF

K{tuseosakeste filter

GPS

Globaalne positsioneerimise s{s-
teem

GVW

Auto tcismass
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L{hend L{hend

GVWR

Registrimass

HAC

Ttusul stidu alustamise abis{s-
teem

HID

Suure valgustugevusega lahen-
duslamp

ISG

T{hikcigul peatamine ja stitmine

ISLW

Nutikas kiirusepiiraja

LFA

Stidurea hoidmise abis{steem

LKA

Stiduraja hoidmise s{steem

LNT

Lean NOx Trap

MIL

Rikke mcrgutuli

MPI

Mitmepunktiline sisestus

MSLA

Kiirusepiiraja

MTBE

Met{{l kolmandane but{{lester

ODO

Lcbistidumttdik

PA

Parkimisabi

PCSV

Solenoid puhastusventiil

PDW

Parkimisvahemaa hoiatus

RCCW

Tagurdamisfunktsioon

RME

Rapsiseemne met{{lester

RON

Uurimismeetodil mccratud oktaa-
narv

RVM

Tahavaatekaamera

SCC

D{naamiline kiirusehoidja

SCR

Valikuline katal{{tiline taanda-
mine

SRS

Tciendav turvas{steem

SRSCM

SRS (tciendava turvas{steemi) 
juhtmoodul

TMK

Rehviparanduskomplekt

TPMS

Rehvirthu kontrolls{steem

VIN

Stiduki identifitseerimisnumber

VME

Taimetli met{{lester
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L{hend

VSM

Auto stidustabiilsuse juhts{s-
teem
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Aineloend

A
aknad 4-36
elektriliste ttstukitega aknad 4-37
kaugjuhtimisega sulgemine 4-40
aku 8-50
aku sccstmisfunktsioon 4-126
auto edasi-tagasi 
kiigutamine 6-167
auto mass 6-184
auto stidustabiilsuse 
juhts{steem (VSM) 6-64
automaatkcigukast 6-28
kasutamine 6-28
kcigukasti lukustuss{steem 6-32
automaatkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 4-65
automaatkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 
manuaalre iimis 4-66
automaatne kliimaseade 4-153
automaatne soojendus ja 
kliimaseadme kasutamine 4-154
esiklaas 4-157
kliimaseade 4-160
kliimaseadme k{lmaaine ja 
kompressori mccrdetli 
koguse kontroll 4-164
Kliimaseadme vcljal{litamine 4-160
kliimaseadme thufilter 4-163
konditsioneeri k{lmaaine 
andmesilt 4-163
re iimi valik 4-157
soojendamine ja thu 
konditsioneerimine kcsitsi 4-155
s{steemi kasutamine 4-161
temperatuuri reguleerimine 4-158
ventilaatori kiiruse 
reguleerimine 4-160
thu sissevttu valikul{liti 4-159
automaatne paigalhoidmine 6-55

automaatsed kaugtuled 
(HBA) 4-129

B
blokeerumisvastane 
piduris{steem (ABS) 6-58

D
digitaalne spidomeeter 4-72
dual clutch transmission (DCT)
operation 6-36

E
edasistitmise/tagurdamise 
parkimisvahemaa 
hoiatuss{steem (PDW) 4-101
enesediagnostika 4-106
toimimist takistavad 
tingimused 4-104
tuutingimus 4-103
eelpingutiga turvavuud 3-26
eemaldatav pukseerimisaas 7-39
eesoleva stiduki eemaldumise 
hoiatuss{steem 6-137
funktsioon ja tuutingimused 6-137
elektriline roolivtimendi 
(EPS) 4-51
elektriline tagaluuk 4-27
elektriliste ttstukitega aknad 4-37
elektrooniline seisupidur 
(EPB) 6-51
elektrooniline 
stabiilsuskontrolli 
s{steem (ESC) 6-60
elektrooniline vtti 4-13
ettevaatusabintud 4-15
funktsioonid 4-13
energiavoog (Smartstream 
D1.6 MHEV puhul) 4-72
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ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) l{liti
asend 6-14
mootori kcivitamine 6-17
valgustatud mootori kcivitus- ja 
seiskamisnupp 6-14
enne stidu alustamist 6-8
eraldusvtrk 4-186
esiistme peatugi 3-10
esiistme reguleerimine  
elektrooniline 3-6
esiistme reguleerimine  
kcsitsi 3-5
Esiklaasi pesur 4-136
esiklaasi puhastid 4-134
esiklaasi soojendus ja udu 
ktrvaldamine
udu ktrvaldusfunktsioon 4-167
Esikokkuptrke ennetuss{steem 
(FCA) (ainult esikaamera) 6-70
esikaamera andur 6-74
hoiatusteade ja funktsioonide 
juhtimine 6-72
pidurite tuu kirjeldus 6-73
piirangud 6-71
rike 6-75
S{steemi tuud piiravad tegurid 6-76
esikokkuptrke ennetuss{steem 
(FCA) (ainult esikaamera)
Funktsiooni seadistamine 6-70
esikokkuptrke ennetuss{steem 
(FCA) (anduri fusioon) 6-81
Funktsiooni seadistamine 6-82
hoiatusteade ja funktsioonide 
juhtimine 6-83
pidurite tuu kirjeldus 6-85
piirang 6-89
pikivahe andur 
(eesmine radarandur) 6-86
rike 6-87
s{steemi tuutamise 
eeltingimused 6-83
esitulede asend 4-128

esitulede ktrguse 
regulaator 4-133
esiudutuli 4-132
ESS : hcdapidurdamise 
signaaltuli 6-65
ette ja taha l{katav kcetugi 4-170

H
haagise vedamine 
(Euroopas) 6-175
haagise kaal 6-183
haagise tiiseli kaal 6-183
hooldus 6-181
jcrelhaagise pidurid 6-177
jcrelhaagisega stitmine 6-178
turvatross 6-177
veokonks 6-176
heitgaaside 
kontrolls{steem 8-126
helis{steem 5-3
haiuime-antenn 5-3
USB-pesa 5-4
varsantenn 5-3
hoiatus- ja mcrgutuled 4-83
hoiatustuled 4-83
hoiulaegas keskkonsoolis 4-170
hooldus
aku 8-50
heitgaaside kontrolls{steem 8-126
iMT-s{steemi tciturivedelik 8-42
kaitsmed 8-64
klaasipesuvedelik 8-41
klaasipuhastid 8-48
kliimaseadme thufilter 8-46
k{tusefilter (diiselmootor) 8-44
lambipirnid 8-81
mootori jahutusvedelik 8-35
mootoritli (bensiinimootor) 8-28
mootoritli (diiselmootor) 8-32
piduri-/sidurivedelik 8-39
rehvid ja veljed 8-54
seisupidur 8-43
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vcline hooldus 8-118
thufilter 8-45
hooldusre iim 4-74
hcdaolukord 7-3
juhtmetega kcivitamine 7-6
kui mootor ei kcivitu 7-4
kui mootor seiskub stidu ajal 7-4
kui mootor sureb vclja 
keset ristmikku 7-3
kui rehv puruneb stidu ajal 7-3
kcimal{kkamine 7-7
mootori {lekuumenemine 7-8
ohutuled 7-3
pukseerimine 7-38
rehvi parandamine 
(rehviparanduskomplektiga 
autod) 7-29
teehoiatus 7-3
t{hi rehv (varurehviga stidukid) 7-19

I
immobilisaator 4-8
iMT-s{steemi tciturivedelik 8-42
infomeelelahutuse s{steem 5-3
audio (puuteekraanita) 5-7
bluetooth 5-21
Kaubamcrgid 5-37
meediapleier 5-15
raadio 5-13
Seadistamine 5-31
s{steemi olekuikoonid 5-34
tehnilised andmed 5-35
Vastavusdeklaratsioon 5-38
isetumenev peegel (ECM) 4-54
ISG (Idle Stop & Go) 
s{steem 6-156
deaktiveerimine 6-158
ISG-s{steemi toimimise 
tingimus 6-158
mootori seiskamiseks 
ootere iimis 6-156
mootori taaskcivitamiseks 
ootere iimist 6-157

rike 6-159
isiklik lamp 4-140
istmed 3-2
esiistme reguleerimine  
elektrooniline 3-6
esiistme reguleerimine  kcsitsi 3-5
istmenahk 3-5
juhiistme asendimclu 
elektrilise istme puhul 3-8
seljatoe tasku 3-13
tagaistme kokkuklappimine 3-15
istmejahutus 
(thkventilatsiooniga iste) 4-178
istmenahk 3-5
istmesoojendus 4-177

J
juhi ja kaasreisija eesmised 
turvapadjad 3-49
juhi tchelepanu 
hoiatus (DAW) 6-117
funktsioon vclja l{litatud 6-119
kasutamine ja aktiveerimine 6-117
lchtestamine 6-118
rike 6-119
juhiistme asendimclu 
elektrilise istme puhul 3-8
juhtmetega kcivitamine 7-6
jcc ktrvaldamine (esiklaasil) 4-165

K
kaardituli 4-138
kaitsmed 8-64
juhik{lje kaitsmepaneel 8-71
mootoriruumi kaitsmepaneel 8-75
mootoriruumi kaitsmepaneel 
(akuklemmi kate) 8-76
mootoriruumi kaitsmete 
vahetamine 8-68
sisepaneeli kaitsmete 
vahetamine. 8-67
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Kalle ja teleskooprool 4-52
kapoti avamine 4-41
kapoti avanemise 
hoiatussignaal 4-42
kapoti sulgemine 4-42
kapott 4-41
kapoti avamine 4-41
kapoti avanemise hoiatussignaal 4-42
kapoti sulgemine 4-42
karbamiiditaseme ncidik 
(Smartstream 
D1.6 MHEV puhul) 4-72
kasutaja seadistuste 
re iim 4-74
katseluuk 4-46
automaatne tagasikcik 4-48
katuseluugi algseisundi 
taastamine (lchtestamine) 4-50
katuseluugi kallutamine 4-47
katuseluugi liigutamine 
edasi-tagasi 4-47
katuseluugi sulgemine 4-48
lahtise katuseluugi hoiatus 4-50
pcikesevari 4-46
katuseluugi algseisundi 
taastamine (lchtestamine) 4-50
katuseluugi kallutamine 4-47
katuseluugi liigutamine 
edasi-tagasi 4-47
katuseluugi sulgemine 4-48
katuseraam 4-191
kaugjuhtimisega vttmeta 
sisenemine 4-10
kaugtulede kasutamine 4-128
kiirushoidik (CC) 6-121
ajutiseks seadistatud 
kiirushoidikuga 
kiirendamiseks 6-124
juhiabis{steemi nupp 6-122
jctkamiseks p{sikiirusel, mis on 
suurem kui ligikaudu 30 km/h 6-124
kiirushoidiku kiiruse mccramine 6-122

kiirushoidiku seadistatud kiiruse 
suurendamiseks 6-123
kiirushoidiku vclja l{litamiseks 6-124
kiirushoidiku vcljal{litamine 6-124
stidukiiruse vchendamine 6-123
kindalaegas 4-171
kindalaeka valgusti 4-141
klaasipesuvedelik 8-41
klaasipuhastid 8-48
klaasipuhastid ja -pesurid 4-134
Esiklaasi pesur 4-136
esiklaasi puhastid 4-134
esitulede pesur 4-137
klaasipuhastite automaatne 
juhtimine 4-135
soojendusega pesurid{{s 4-137
tagaklaasipuhasti ja 
-pesuri l{liti 4-137
kliimaseadme thufilter 8-46
kohanduv kiirushoidik (SCC) 6-125
Kiiruse mccramine 6-126
kiirushoidiku re iimi 
mccramine 6-136
piirangud 6-138
pikivahe seadistamine 6-131
tundlikkuse reguleerimine 6-136
kciguvahetuse mcrgutuli 4-65
automaatkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 4-65
kcimal{kkamine 7-7
k{lgmine turvapadi 3-54
k{lgmised panipaigad 4-174
k{tusefilter (diiselmootor) 8-44
k{tusekulu 4-70
k{tusentuded 1-2
k{tusencidik 4-63
k{tusepaagi luuk 4-43

L
lahtise katuseluugi hoiatus 4-50
lambipirnid 8-81
lambipirnide asend (ees) 8-83
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lambipirnide asend (k{ljel) 8-87
lambipirnide asend (taga) 8-85
pirnide vahetamine 8-88
Pirnide vahetamise 
ettevaatusabintud 8-81
lapse turvas{steem (CRS) 3-32
turvavarustuse paigaldamine 3-34
t{{p 3-33
LCD-ekraan 4-68
digitaalne spidomeeter 4-72
energiavoog (Smartstream 
D1.6 MHEV puhul) 4-72
Hoiatusstnumid 4-78
hooldusre iim 4-74
karbamiiditaseme ncidik 
(diiselmootoritega) 4-72
kasutaja seadistuste re iim 4-74
k{tusekulu 4-70
LCD-re iim 4-73
stiduinfo (pardakompuuter) 4-69
stiduinfore iim 4-71
Teekonna kompuutri re iimid 4-70
t{hjenemiseni jccnud 
vahemaa ncidik 4-69
{he stidukorra andmete re iim 4-71
LCD-ekraani kasutamine 4-60
LCD-re iim 4-73
lisakaitses{steemi andurid 3-57
lcbistidumttdik 4-64

M
maastikul stitmine 6-169
manuaalkcigukast 6-21, 6-25
kasutamine 6-21, 6-25
manuaalkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 4-66
manuaalne kiirusepiiraja 
(MSLA) 6-110
kiirusepiiraja vcljal{litamiseks 6-111
piirkiiruse salvestamine 6-110
manuaalne kliimaseade 4-143
kliimaseade (A/C) 4-147

kliimaseadme k{lmaaine ja 
kompressori mccrdetli 
koguse kontroll 4-151
kliimaseadme thufilter 4-150
konditsioneeri k{lmaaine 
andmesilt 4-150
re iimi valik 4-145
soojendamine ja thu 
konditsioneerimine kcsitsi 4-144
s{steemi kasutamine 4-148
temperatuuri reguleerimine 4-146
ventilaatori kiiruse 
reguleerimine 4-147
ventilaatorite vcljal{litamine 4-147
thu sissevttu valikul{liti 4-146
meikimisvalgusti 4-140
mitte-elektriline tagaluuk 4-23
mootori jahutusvedelik 8-35
mootori jahutusvedeliku 
temperatuuri ncidik 4-63
mootori kcivitamine 6-17
mootoriruum 8-7
mootoritli (bensiinimootor) 8-28
mootoritli (diiselmootor) 8-32
mugavusvalgustus 4-126
mugavusvalgustuse 
funktsioon autosse 
sisenemisel 4-126
mttturid 4-61
k{tusencidik 4-63
lcbistidumttdik 4-64
mootori jahutusvedeliku 
temperatuuri ncidik 4-63
spidomeeter 4-61
tahhomeeter 4-62
vclistemperatuuri ncidik 4-65
mcrgutuled 4-92

N
nutikas kiirusepiirangu 
hoiatus (ISLW) 6-112
hoiatusteade 6-115
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juhi tchelepanu 6-116
kasutamine 6-114
sisse/vclja l{litamine 6-113
nutikas tagaluuk 4-32
nutitelefoni juhtmevaba 
laadimise s{steem 4-181
ncidikuplokk 4-58
automaatkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 4-65
automaatkcigukasti kciguvahetuse 
mcrgutuli manuaalre iimis 4-66
kciguvahetuse mcrgutuli 4-65
k{tusencidik 4-63
LCD-ekraani kasutamine 4-60
manuaalkcigukasti 
kciguvahetuse mcrgutuli 4-66
mootori jahutusvedeliku 
temperatuuri ncidik 4-63
mttturid 4-61
ncidikuploki valgustuse 
reguleerimine 4-60
spidomeeter 4-61
tahhomeeter 4-62
topeltsiduriga kcigukasti 
kciguncidik 4-67
topeltsiduriga kcigukasti ncidik 
manuaalre iimis 4-67
vclistemperatuuri ncidik 4-65

O
ohtlikud teeolud 6-166
omaniku hooldusgraafik 8-14
omanikupoolne hooldus 8-14
ostukoti konks 4-186

P
pagasi strestiks{steem 4-189
pagasikate 4-187
pagasiruumi kate 4-185
pagasivtrgu hoidik 4-172
pakiruumi panipaigad 4-173

pakiruumi suurendamine 4-173
pakiruumi valgustus 4-140
panipaik 4-170
ette ja taha l{katav kcetugi 4-170
hoiulaegas keskkonsoolis 4-170
kindalaegas 4-171
k{lgmised panipaigad 4-174
pagasivtrgu hoidik 4-172
pakiruumi panipaigad 4-173
pakiruumi suurendamine 4-173
prillitoos 4-171
ptrandapaneel 4-172
parkimisabi (PA) 4-107
funktsiooni ttrge 
(vcljumisre iim) 4-125
kuidas funktsioon toimib 
(parkimisre iim)? 4-112
kuidas funktsioon toimib 
(vcljumisre iim)? 4-120
S{steemi toimimiseks 
ebasobivad tingimused 4-109
tciendavad juhised (teated) 
(parkimisre iim) 4-119
tciendavad juhised (teated) 
(vcljumisre iim) 4-124
tuutingimus 4-109
parkimistulede asend 4-127
peatugi
esiistme peatugi 3-10
tagaistme peatugi 3-13
peeglid 4-54
isetumenev peegel (ECM) 4-54
k{ljepeeglite kaugjuhtimine 4-56
salongi tahavaatepeegel 4-54
sumeasendiga 
tahavaatepeegel 4-54
vcline tahavaatepeegel 4-55
vclise tahavaatepeegli 
kokkuklappimine 4-57
piduri-/sidurivedelik 8-39
piduris{steem 6-48
auto stidustabiilsuse 
juhts{steem (VSM) 6-64
automaatne paigalhoidmine 6-55
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blokeerumisvastane 
piduris{steem (ABS) 6-58
elektrooniline seisupidur (EPB) 6-51
elektrooniline stabiilsuskontrolli 
s{steem (ESC) 6-60
ESS : hcdapidurdamise 
signaaltuli 6-65
pidurivtimendi 6-48
seisupidur  kcsipidur 6-49
ttusul stidu alustamise 
abis{steem (HAC) 6-64
pidurivtimendi 6-48
pimenurga kokkuptrkehoiatus 
(BCW) 6-102
hoiatuse t{{p 6-104
hoiatusteade 6-106
piirangud 6-107
s{steemi andurid 6-105
s{steemi tuu kirjeldus 6-103
pirnide vahetamine 8-88
Pirnide vahetamise 
ettevaatusabintud 8-81
pistikupesa 4-179
prillitoos 4-171
pukseerimine 7-38
eemaldatav pukseerimisaas 7-39
pukseerimine hcdaolukorras 7-40
puksiirteenus 7-38
pukseerimine hcdaolukorras 7-40
puksiirteenus 7-38
ptletuseoht auto 
peatamisel ja parkimisel 1-7
ptrandamattide 
kinnituskonks(ud) 4-183
ptrandapaneel 4-172
pcevatuled (DRL) 4-133
pcikesesirm 4-176
pcikesevari 4-46

R
rasked stidutingimused 6-166
auto edasi-tagasi kiigutamine 6-167

maastikul stitmine 6-169
ohtlikud teeolud 6-166
sujuv kurvide lcbimine 6-167
stitmine suurtel kiirustel 6-169
stitmine vihmas 6-168
stitmine uusel 6-168
stitmine {leujutatud aladel 6-169
regulaarset hooldust 
vajavad osad 8-24
auruvoolik (bensiinimootorile) ja 
k{tusepaagi kork 8-25
automaatkcigukasti vedelik 8-27
jahutuss{steem 8-26
jahutusvedelik 8-26
klapivahe 8-26
konditsioneeri k{lmaaine 8-28
kontrollige k{tusefiltri elementi 
(diiselmootor) 8-24
k{tusefilter (bensiinimootor) 8-25
K{tusetorud, -voolikud ja 
{hendused 8-25
manuaalkcigukasti vedelik 8-26
mootoritli ja tlifilter 8-24
piduriklotsid, -sadulad ja 
-kettad. 8-27
piduri-/sidurivedelik 8-27
pidurivoolikud ja -torustik 8-27
roolireduktor, -hoovastik ja 
kaitsekatted, alumise hoova 
kuulliigend 8-28
seisupidur 8-27
s{{tek{{nlad 
(bensiinimootoritel) 8-26
topeltsiduriga kcigukasti vedelik 8-27
vaakumkarteri 
ventilatsioonivoolikud 8-25
vedrustuse kinnituspoldid 8-28
veorihmad 8-24
veovtllid ja kaitsekatted 8-28
thupuhastusfilter 8-26
rehvi parandamine 
(rehviparanduskomplektiga 
autod) 7-29
rehvid ja veljed 8-54
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rataste asendamine 8-59
ratta joondus ja rehvi tasakaal 8-57
rehvi markeering rehvi k{ljel 8-60
rehvide asendamine uutega 8-58
rehvide haardumine 8-59
rehvide hooldus 8-60
rehvide korrashoid 8-54
rehvide rotatsioon 8-56
rehvirthu kontrollimine 8-55
soovitatav rehvirthk k{lmades 
rehvides 8-54
vcikese ristltikesuhtega rehv 8-63
rehvirthu kontrolls{steem 
(TPMS) (T{{p A) 7-9
rehvirthu kontrolls{steem 
(TPMS) (T{{p B) 7-15
riidenagid 4-184
rool 4-51
elektriline roolivtimendi (EPS) 4-51
Kalle ja teleskooprool 4-52
signaal 4-53
soojendusega rool 4-52

S
salongi tahavaatepeegel 4-54
salongi varustus 4-174
eraldusvtrk 4-186
istmejahutus 
(thkventilatsiooniga iste) 4-178
istmesoojendus 4-177
nutitelefoni juhtmevaba 
laadimise s{steem 4-181
ostukoti konks 4-186
pagasi strestiks{steem 4-189
pagasikate 4-187
pagasiruumi kate 4-185
pistikupesa 4-179
ptrandamattide 
kinnituskonks(ud) 4-183
pcikesesirm 4-176
riidenagid 4-184
topsihoidik 4-175
USB-laadija 4-180

{mbritsev valgus 4-174
salongituli 4-139
seisupidur 8-43
seisupidur  kcsipidur 6-49
seljatoe tasku 3-13
signaal 4-53
sisevalgusti 4-138
isiklik lamp 4-140
kaardituli 4-138
kindalaeka valgusti 4-141
meikimisvalgusti 4-140
pakiruumi valgustus 4-140
salongituli 4-139
soojendamine ja thu 
konditsioneerimine kcsitsi 4-144
soojendusega rool 4-52
spidomeeter 4-61
spordis{steem 6-160
sport-re iim 6-160
sport-re iim 6-160
sujuv kurvide lcbimine 6-167
sulataja 4-141
sumeasendiga 
tahavaatepeegel 4-54
suunatuled 4-131
stiduinfo (pardakompuuter) 4-69
stiduinfore iim 4-71
stiduki muutmine 1-6
stiduki sissestitmise 
protsess 1-6
stiduki tehasetchis (VIN) 9-18
stidurajal p{simise 
abis{steem (LFA) 6-142
aktiveerimine 6-144
hoiatus 6-144
piirang 6-145
rike 6-145
stidurajal p{simise 
abis{steem (LKA) 6-95
aktiveerimine 6-97
funktsiooni muutmine 6-101
hoiatus 6-98



10I

juhi tchelepanu 6-100
rike 6-101
stitmine suurtel kiirustel 6-169
stitmine vihmas 6-168
stitmine uusel 6-168
stitmine {leujutatud aladel 6-169
s{le-/tlarihm 3-23

T
tagaistme kokkuklappimine 3-15
tagaistme kcetugi 3-15
tagaistme peatugi 3-13
tagaklaasipuhasti ja 
-pesuri l{liti 4-137
tagaluuk 4-23
elektriline tagaluuk 4-27
mitte-elektriline tagaluuk 4-23
nutikas tagaluuk 4-32
Tagaluugi ohutu avamine 
hcdaolukorras 4-26
tagumine parkimisabis{steem 
(PDW) 4-98
enesediagnostika 4-101
ettevaatusabintud 4-100
toimimist takistavad tingimused 4-99
tuutingimus 4-98
tagumised udutuled 4-132
tagumiste uste lapselukk 4-22
tagurdusfunktsioon (RCCW) 6-148
hoiatuse t{{p 6-149
hoiatusteade 6-151
piirangud 6-152
s{steemi andurid 6-150
s{steemi tuu kirjeldus 6-148
tahavaatekaamera (RVM) 4-96
tahhomeeter 4-62
talistit
keti paigaldamine 6-172
talvine stit 6-170
lumeketid 6-171
talverehvid 6-171
Teekonna kompuutri re iimid 4-70

tehnilised andmed 9-2
kaal/maht 9-9
kliimaseade 9-12
konditsioneeri kompressori silt 9-21
k{lmaaine kleebis 9-21
k{tusesilt 9-22
lampide vtimsused 9-5
mootor 9-2
mootori number 9-20
mtttmed 9-3
Mccrdeained 9-13
rehvid ja veljed 9-7
rehvide tehniliste andmete 
ja rthkude silt 9-19
stiduki andmesilt 9-19
stiduki tehasetchis (VIN) 9-18
Vastavusdeklaratsioon 9-22
tehnohooldus 8-12
ettevaatusabintud 
omanikupoolsel hooldusel 8-12
omaniku vastutus 8-12
topeltsiduriga 
kcigukast (DCT) 6-35
kcigukangi asendid 6-40
kcigukasti lukustuss{steem 6-44
LCD-ekraan hoiatusteate jaoks 6-37
rooli kciguvahetushoob 6-43
topeltsiduriga kcigukasti 
kciguncidik 4-67
topeltsiduriga kcigukasti 
ncidik manuaalre iimis 4-67
topsihoidik 4-175
tuled 4-126
aku sccstmisfunktsioon 4-126
automaatsed kaugtuled (HBA) 4-129
esitulede asend 4-128
esitulede ktrguse regulaator 4-133
esiudutuli 4-132
kaugtulede kasutamine 4-128
mugavusvalgustus 4-126
mugavusvalgustuse funktsioon 
autosse sisenemisel 4-126
parkimistulede asend 4-127
pcevatuled (DRL) 4-133
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suunatulede kasutamine 4-131
tagumised udutuled 4-132
tulede automaatl{lituse asend 4-128
{he puudutusega stiduraja 
vahetamine 4-131
tulede automaatl{lituse 
asend 4-128
turvakardin 3-55
turvapadi 3-41
hoiatussilt 3-65
hoiatustuli 3-45
juhi ja kaasreisija eesmised 
turvapadjad 3-49
k{lgmine turvapadi 3-54
lisakaitses{steemi andurid 3-57
mitte-tcitumise olukorrad 3-61
s{steemi tuu 3-42
turvakardin 3-55
Tciendava turvas{steemi 
hooldus 3-63
Tciendava turvavarustuse 
osad ja funktsioonid 3-46
tcitumise olukorrad 3-59
turvapakett 7-43
esmaabikomplekt 7-43
manomeeter rehvirthu 
mtttmiseks 7-44
ohukolmnurk 7-43
tulekustuti 7-43
turvavarustuse paigaldamine 3-34
turvavuu 3-19
eelpingutiga turvavuud 3-26
ettevaatusabintud 3-28
s{le-/tlarihm 3-23
turvavuude hooldus 3-31
turvavuude kaitsmine 3-25
turvavuude s{steem 3-19
turvavuude hooldus 3-31
turvavuude kaitsmine 3-25
turvavuude s{steem 3-19
ttusul stidu alustamise 
abis{steem (HAC) 6-64
tchtajaline hooldus 8-16

Tciendava turvas{steemi 
hooldus 3-63
t{hi rehv 
(varurehviga stidukid) 7-19
t{hjenemiseni jccnud 
vahemaa ncidik 4-69

U
udu ktrvaldamine 
(esiklaasil) 4-165
ukselukk 4-19
automaatne lukust 
avanemine luugi korral 4-22
kiirusetundlik kesklukustus 4-22
stiduki seest 4-20
stiduki vcljastpoolt 4-19
tagumiste uste lapselukk 4-22
USB-laadija 4-180

V
Vabakcigu kcivitamine-
seiskamine (SSC) 
(MHEV mootori puhul) 6-47
valgustatud mootori 
kcivitus- ja seiskamisnupp 6-14
vargusvastane 
alarms{steem 4-16
aktiveeritud olek 4-16
inaktiveeritud olek 4-17
vargusvastase alarmi olek 4-17
vtti 4-7
elektrooniline vtti 4-7
immobilisaator 4-8
vttme kokkupanemine 4-7
Vttme asendid
bensiini-/diiselmootori 
seiskamine (manuaalkcigukast) 6-13
mootori kcivitamine 6-11
S{{tel{liti asend 6-10
vttme asendid 6-10
vcline hooldus 8-118
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autokere hooldus 8-118
salongi hooldus 8-123
vcline tahavaatepeegel 4-55
vclistemperatuuri ncidik 4-65
vclisvarustus 4-191
katuseraam 4-191

T
thufilter 8-45

U
ukonoomne kasutus 6-164

[
{he puudutusega stiduraja 
vahetamine 4-131
{he stidukorra andmete 
re iim 4-71
{mbritsev valgus 4-174




