




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Λειτουργία

Συντήρηση

Προδιαγραφές

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών ισχύουν
μέχρι την εκτύπωση του εγχειριδίου. Ωστόσο, η HYUNDAI διατηρεί το
δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε χρονική στιγμή στα πλαίσια
της πολιτικής της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων της.

Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα όλα τα μοντέλα HYUNDAI και περιλαμ-
βάνει περιγραφές και επεξηγήσεις τόσο για τον προαιρετικό όσο και
για το βασικό εξοπλισμό. Έτσι, στο εγχειρίδιο αυτό μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο δικό σας αυτοκί-
νητο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι κάποια μοντέλα είναι εξοπλισμένα με δεξιο-
τίμονο σύστημα πλοήγησης (RHD). Οι επεξηγήσεις και απεικονίσεις
για κάποιες λειτουργίες δεξιοτίμονων μοντέλων είναι αντίθετες με από
αυτές γραμμένες στο εγχειρίδιο.
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Το HYUNDAI σας δεν πρέπει να μετατραπεί με κανέναν τρόπο. Τέτοιες μετατροπές μπορεί
να έχουν αρνητική επίδραση στην απόδοση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του HYUNDAI
σας και μπορεί, επιπλέον, να παραβιάσουν τους όρους εγγύησης του αυτοκινήτου. Ορισμέ-
νες μετατροπές μπορεί, επίσης ,να παραβιάσουν τους κανονισμούς του Υπουργείου Μετα-
φορών και άλλων υπηρεσιών στην χώρα σας.

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου και άλλα ηλεκτρονι-
κά εξαρτήματα. Είναι δυνατόν μια λανθασμένη εγκατάσταση/ρύθμιση ενός ασυρμάτου ή κινη-
τού τηλεφώνου να έχει αρνητική επίδραση στα ηλεκτρονικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, αν
επιλέξετε να τοποθετήσετε μία από αυτές τις συσκευές, σας συνιστούμε να ακολουθείτε προ-
σεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή ή να απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI για μέτρα προφύλαξης ή ειδικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ HYUNDAI ΣΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

PDe_GRE_FOR_LM (FL).qxd  22/02/2018  04:01 πμ  Page 2



F3

Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες με χαρακτηρισμό όπως ΚΙΝΔΥΝΟΣ,
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ και ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί επισημαίνουν τα
εξής:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια επικίν-
δυνη κατάσταση, η οποία αν δεν απο-
φευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα θάνα-
το ή σοβαρό τραυματισμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει μια
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία αν
δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυ-
ματισμό.

Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια επικίνδυ-
νη κατάσταση, η οποία αν δεν απο-
φευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα μικρό
ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ επισημαίνει μια κατάστα-
ση, η οποία αν δεν αποφευχθεί, μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση
ζημιάς στο αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη HYUNDAI. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο διαρκώς αυξανό-
μενο αριθμό των ξεχωριστών ανθρώπων που οδηγούν αυτοκίνητα HYUNDAI. Η προχωρημένη σχεδίαση και η υψη-
λής ποιότητας κατασκευή κάθε αυτοκινήτου HYUNDAI που παράγουμε είναι στοιχείο για το οποίο είμαστε πολύ υπε-
ρήφανοι.

Το Εγχειρίδιο Οδηγιών θα σας παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του καινούργιου σας HYUNDAI. Για να
εξοικειωθείτε με το νέο σας HYUNDAI, ώστε να το απολαύσετε πλήρως, διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών με προ-
σοχή, πριν οδηγήσετε το καινούργιο σας αυτοκίνητο.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες με σκοπό να σας εξοικειώσει με τα χαρακτη-
ριστικά ελέγχου και ασφαλείας του αυτοκινήτου σας, ώστε να μπορεί να το χειριστείτε με ασφάλεια. 

Επίσης αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την συντήρηση, σχεδιασμένες για να ενισχύουν την
ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου. Σας συνιστούμε όλα τα service και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας, να γίνο-
νται σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI. Οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές HYUNDAI είναι προετοι-
μασμένοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια είναι απαραίτητη.

Αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πρέπει να θεωρείτε αναπόσπαστο κομμάτι του αυτοκινήτου σας και πρέπει να φυλάσ-
σετε σε αυτό, ώστε να ανατρέχετε οποιαδήποτε στιγμή. Το εγχειρίδιο πρέπει να παραμείνει στο αυτοκίνητο αν το που-
λήσετε, ώστε να παρέχετε στον επόμενο ιδιοκτήτη σημαντικές πληροφορίες χειρισμού, ασφάλειας και συντήρησης.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Copyright 2018 HYUNDAI Motor Company. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαρα-
γωγή μέρους ή όλου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς έγγραφη άδεια της HYUNDAI Motor Company.

Η χρήση κακής ποιότητας καυσίμων και λιπαντικών που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές της Hyundai
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων. Πρέπει να χρησιμοποιεί-
τε πάντοτε υψηλής ποιότητας καύσιμα και λιπαντικάπου καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κεφάλαιο Προδιαγραφές και Πληροφορίες για τον Ιδιοκτήτη, του Εγχειριδίου Οδηγιών, στη Σελίδα 8-7.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να
αποκτήσετε την μέγιστη οδηγική
απόλαυση από το αυτοκίνητο σας.
Το Εγχειρίδιο Οδηγιών μπορεί να
σας βοηθήσει με πολλούς τρόπους.
Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε
ολόκληρο το εγχειρίδιο. Προκειμένου
να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
θανάσιμου ή σοβαρού τραυματι-
σμού, θα πρέπει να διαβάσετε τα
κεφάλαια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ σε αυτό το εγχειρίδιο.
Στο εγχειρίδιο αυτό, εικόνες συμπλη-
ρώνουν το κείμενο για να σας ενημε-
ρώσουν με τον καλύτερο τρόπο πώς
να απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας.
Διαβάζοντας το εγχειρίδιό σας, μα-
θαίνετε χαρακτηριστικά, σημαντικές
πληροφορίες ασφαλείας και οδηγι-
κές συμβουλές σε διάφορες συνθή-
κες δρόμου.
Η γενική δομή του εγχειριδίου παρέ-
χεται στον Πίνακα Περιεχομένων.
Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο όταν
ψάχνετε για έναν συγκεκριμένο το-
μέα ή θέμα· έχει μια αλφαβητική λί-
στα με όλες τις πληροφορίες σε αυτό
το εγχειρίδιο.
Κεφάλαια: Το εγχειρίδιο αυτό έχει
οκτώ κεφάλαια συν το ευρετήριο.
Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντο-
μη λίστα περιεχομένων, ώστε να
γνωρίζετε με μια ματιά αν το κεφά-
λαιο έχει την πληροφορία που χρειά-
ζεστε.

Η ασφάλεια σας, καθώς και η ασφά-
λεια άλλων είναι πολύ σημαντική.
Αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών, σας
παρέχει πολλές προφυλάξεις ασφα-
λείας και διαδικασίες λειτουργίας.
Αυτή η πληροφορία σας ειδοποιεί για
πιθανούς κινδύνους που μπορεί να
βλάψουν εσάς ή άλλους ή να προκα-
λέσουν ζημιά στο αυτοκίνητο σας.
Μηνύματα ασφαλείας που βρίσκο-
νται σε ταμπέλες στο αυτοκίνητο και
σε αυτό το εγχειρίδιο, περιγράφουν
αυτούς τους κινδύνους και τι να κάνε-
τε για να τους αποφύγετε ή να μειώ-
σετε τους κινδύνους. 

Προειδοποιήσεις και οδηγίες που
υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο είναι
για την ασφάλειας σας. Η μη τήρηση
των προειδοποιήσεων ασφαλείας και
των οδηγιών, μπορεί να προκαλέ-
σουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Μέσα όλο το εγχειρίδιο θα χρησιμο-
ποιηθούν το ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΗ
και το ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Αυτό είναι το σύμβολο συνα-
γερμού ασφαλείας. Χρησιμο-
ποιείτε για να σας ενημερώ-
σει για πιθανούς κινδύνους
τραυματισμού. Υπακούστε
όλα τα μηνύματα ασφαλείας
που ακολουθούν αυτό το
σύμβολο, για να αποφύγετε
πιθανό τραυματισμό ή θάνα-
το. Το σύμβολο συναγερμού
ασφαλείας προηγείται τις
προειδοποιητικές λέξεις ΚΙΝ-
ΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
και ΠΡΟΣΟΧΗ. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

F5

Εισαγωγή

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως
αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαί-
νει μια επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία αν δεν αποφευχθεί, μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Εισαγωγή

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ επισημαίνει μια κατά-
σταση, η οποία αν δεν αποφευχθεί,
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
πρόκληση ζημιάς στο αυτοκίνητο.

Βενζινοκινητήρας

Αμόλυβδη
Για Ευρώπη

Για τη βέλτιστη απόδοση του αυτοκι-
νήτου, σας συνιστούμε να χρησιμο-
ποιείτε αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό
οκτανίων RON (Research Octane
Number) 95 /ΑKI (anti Knock Index)
91 ή υψηλότερο. Μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη με
αριθμό οκτανίων RON 91~94/ΑKI
87~90, αλλά η χρήση αυτής της βενζί-
νης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ελαφρά μείωση της απόδοσης του
αυτοκινήτου.

Εκτός Ευρώπης

Το καινούργιο σας αυτοκίνητο είναι
σχεδιασμένο για χρήση μόνο αμόλυ-
βδης βενζίνης με αριθμό οκτανίων
RON (Research Octane Number)
91/ΑKI (anti-Knock Index) 87 ή υψη-
λότερο. (Μην χρησιμοποιείτε καύσι-
μα αναμεμιγμένα με μεθανόλη.)

Το καινούργιο σας αυτοκίνητο είναι
σχεδιασμένο να επιτυγχάνει τη βέλτι-
στη απόδοση με ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ, καθώς και να ελαχιστο-
ποιεί τις εκπομπές καυσαερίων και
τη φθορά των μπουζί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην παρακάμπτετε τη διακοπή
πλήρωσης όταν διακόπτεται
αυτόματα η λειτουργία της
μάνικας.

• Πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι η
τάπα του ρεζερβουάρ έχει
ασφαλίσει, ώστε να αποφύγετε
τη διασπορά καυσίμου σε
περίπτωση ατυχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ. Η χρή-
ση βενζίνης με μόλυβδο είναι
επιζήμια για τον καταλύτη και
μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον αισθητήρα οξυγόνου του
συστήματος ελέγχου κινητήρα
και να επηρεάσει τον έλεγχο
των καυσαερίων. Μην προσθέ-
τετε ποτέ στο ρεζερβουάρ καθα-
ριστικά συστήματος καυσίμου
πέρα από αυτά που προβλέ-
πονται. (Σας συνιστούμε να επι-
κοινωνήσετε με έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI
για λεπτομέρειες).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως
αποτέλεσμα μικρό ή μέτριο
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
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Εισαγωγή

Βενζίνη με μόλυβδο 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Σε ορισμένες χώρες, το αυτοκίνητο
σας είναι σχεδιασμένο για χρήση βεν-
ζίνης με μόλυβδο. Αν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε βενζίνη με μόλυβδο,
σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI για να διαπιστώσετε αν το
αυτοκίνητό σας μπορεί να τη χρησιμο-
ποιήσει. Ο αριθμός οκτανίων της βεν-
ζίνης με μόλυβδο αντιστοιχεί σε ίδιο
αριθμό οκτανίων αμόλυβδης βενζίνης.

Βενζίνη που περιέχει αλκοόλη
και μεθανόλη
Το Gasohol, ένα μείγμα βενζίνης και
αιθανόλης (γνωστής και ως αλκοόλης
δημητριακών) και η βενζίνη ή gasohol
που περιέχει μεθανόλη (γνωστής και
ως ξυλόπνευμα) που διατίθεται στο
εμπόριο παράλληλα ή αντί βενζίνης
με μόλυβδο ή αμόλυβδης βενζίνης.

Μη χρησιμοποιείτε gasohol που περιέ-
χει περισσότερο από 10% αιθανόλη
και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή ga-
sohol που περιέχει μεθανόλη. Οποιο-
δήποτε από αυτά τα καύσιμα μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα στην οδή-
γηση και ζημιά στο σύστημα καυσίμου.

Σταματήστε τη χρήση gasohol αν

παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλη-
μα στην οδήγηση.

Ζημιά στο αυτοκίνητο ή προβλήματα
απόδοσης που προκαλούνται από τη
χρήση αυτών των καυσίμων, μπορεί
να μην καλυφθούν από την Εργο-
στασιακή Εγγύηση:

1. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ gasohol
που περιέχει περισσότερο από
10% αιθανόλη.

2. Βενζίνης ή gasohol που περιέχει
μεθανόλη.

3. Καυσίμο με μόλυβδο ή gasohol με
μόλυβδο.

Άλλα καύσιμα
Χρήση καυσίμων, όπως:

- Καύσιμο που περιέχει σιλικόνη
(Si),

- Καύσιμο που περιέχει MMT (Μαγ-
γάνιο, Mn),

- Καύσιμο που περιέχει Σιδηροκενικά
(Fe) και

- Καύσιμα που περιέχουν άλλα
μεταλλικά πρόσθετα

μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο
αυτοκίνητο και στον κινητήρα ή να
προκαλέσουν τάπωμα, ρετάρισμα,
χαμηλή επιτάχυνση, διακοπές κινη-
τήρα, τήξη καταλύτη, ανώμαλη διά-
βρωση, μείωση του κύκλου ζωής κτλ.

Ζημιά στο αυτοκίνητο ή προβλή-
ματα απόδοσης που προκαλού-
νται από τη χρήση αυτών των
καυσίμων, μπορεί να μην καλυ-
φθούν από την Εργοστασιακή
Εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
gasohol που περιέχει μεθανό-
λη. Σταματήστε τη χρήση οποι-
ουδήποτε προϊόντος gasohol
το οποίο επηρεάζει την οδήγη-
ση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Εισαγωγή

Χρήση MTBE
Η HYUNDAI συνιστά την αποφυγή
καυσίμων που περιέχουν MTBE
(Μεθυλ-τριτο-βουτυλ-αιθέρας) πάνω
από 15,0% κατ’ όγκο (Περιεκτικότητα
οξυγόνου 2,7% κατά βάρος) στο
αυτοκίνητό σας.

Καύσιμο που περιέχει MTBE πάνω
από 15,0% κατ’ όγκο (Περιεκτικότητα
οξυγόνου 2,7% κατά βάρος) μπορεί
να μειώσει την απόδοση του αυτοκι-
νήτου και να δημιουργήσει αεριοθύ-
λακα ή δυσκολία στην εκκίνηση.

Μη χρησιμοποιείτε μεθανόλη
Καύσιμα που περιέχουν μεθανόλη
(ξυλόπνευμα) δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητό
σας. Αυτός ο τύπος καυσίμου μειώ-
νει την απόδοση του αυτοκινήτου
σας και καταστρέφει τα εξαρτήματα
του συστήματος καυσίμου.

   Πρόσθετα Καυσίμων
Η HYUNDAI σας συνιστά να χρησιμο-
ποιείτε αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό
οκτανίων RON (Research Octane
Number) 95 /ΑKI (anti Knock Index) 91
ή υψηλότερο (για Ευρώπη) ή Octane
Rating of RON (Research Octane
Number) 91 / AKI (Anti-Knock Index)
87 ή υψηλότερο (εκτός Ευρώπης).
Για πελάτες που δεν χρησιμοποιούν
καλή ποιότητα βενζίνης, συμπεριλαμ-
βανομένου και πρόσθετων καυσίμων,
συχνά και έχουν προβλήματα να εκκι-
νήσουν τον κινητήρα ή ο κινητήρας δεν
λειτουργεί ομαλά, πρέπει να προσθέ-
τουν ένα μπουκάλι πρόσθετων στην
δεξαμενή καυσίμων κάθε 15,000 χ.λ.μ
(για Ευρώπη)/5,000 χ.λ.μ (εκτός
Ευρώπης). Τα πρόσθετα είναι διαθέσι-
μα στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσω-
πο HYUNDAI μαζί με πληροφορίες για
το πως να τα χρησιμοποιείτε.

Λειτουργία σε ξένες χώρες
Αν πρόκειται να κυκλοφορήσετε το
αυτοκίνητό σας σε μία άλλη χώρα,
βεβαιωθείτε ότι:

• Τηρείτε όλους τους κανονισμούς
σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας
και την ασφάλιση του αυτοκινήτου.

• Είναι διαθέσιμο αποδεκτό καύσιμο.

Η Περιορισμένη Εγγύηση Και-
νούργιου Αυτοκινήτου μπορεί
να μη καλύψει ζημιά στο σύστη-
μα καυσίμου και οποιοδήποτε
πρόβλημα απόδοσης που προ-
καλείται από καύσιμα που
περιέχουν μεθανόλη ή καύσιμα
που περιέχουν MTBE (Μεθυλ-
τριτο-βουτυλ-αιθέρας) πάνω
από 15,0% κατ’ όγκο (Περιεκτι-
κότητα οξυγόνου 2,7% κατά
βάρος).

ΠΡΟΣΟΧΗ

PDe_GRE_FOR_LM (FL).qxd  22/02/2018  04:01 πμ  Page 8



Κινητήρας Diesel

Diesel καύσιμα
Κινητήρες ντίζελ πρέπει να λειτουρ-
γούν μόνο με εμπορικά διαθέσιμα
ντίζελ καύσιμα που συμμορφώνονται
με EN 590 ή συγκριτικά στάνταρ.
(EN σημαίνει Ευρωπαϊκό Πρότυπο).
Μην χρησιμοποιείτε ντίζελ καύσιμα
για πλοία, πετρέλαιο θέρμανσης, ή
μη εγκεκριμένα πρόσθετα καυσίμων,
θα αυξήσουν την φθορά και θα βλά-
ψουν τον κινητήρα και το σύστημα
καύσιμων. Η χρήση μη εγκεκριμένων
καύσιμων ή/και πρόσθετων καυσί-
μων θα περιορίσει τα δικαιώματα της
εγγύησης σας.

Ντίζελ καύσιμο με αριθμό κετανίου
51 και πάνω χρησιμοποιείτε στο
αυτοκίνητο σας. Εάν είναι δύο είδη
καυσίμων διαθέσιμα, χρησιμοποιεί-
στε καλοκαιρινά ή χειμερινά καύσιμα
κατάλληλα σύμφωνα με τις παρακά-
τω συνθήκες θερμοκρασίας.

• Πάνω απο -5°C (23°F) ... Καλοκαι-
ρινό τύπου ντίζελ.

• Πάνω απο -5°C (23°F) ... Καλοκαι-
ρινό τύπου ντίζελ.

Παρακολουθείστε προσεχτικά τη
στάθμη καυσίμων στο ρεζερβουάρ: Αν
ο κινητήρας σταματήσει λόγω βλάβης
καύσιμων, το κύκλωμα θα πρέπει να
καθαριστεί για την επανεκκίνηση.

Βιοντίζελ
Εμπορικά προμηθευμένα μείγματα
ντίζελ με όχι περισσότερο από 7%
βιοντίζελ, γνωστό ως Β7 ντίζελ μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνη-
το σας, αν το βιοντίζελ συμβαδίζει με
ΕΝ 14214 ή ισάξιες προδιαγραφές.
(ΕΝ σημαίνει Ευρωπαϊκό Πρότυπο).
Η χρήση βιοκαυσίμων υπερβαίνο-
ντας 7% που αποτελούνται από
rapeseed methyl ester (RME), fatty
acid methyl ester (FAME), vegetable
oil methyl ester (VME) etc. ή αναμει-
γνύοντας ντίζελ που υπερβαίνει 7%
με βιοντίζελ θα προκαλέσει αυξημέ-
νη φθορά ή ζημία στον κινητήρα και
στο σύστημα καυσίμων. Επιδιόρθω-
ση ή αντικατάσταση φθαρμένων ή
χαλασμένων εξαρτημάτων λόγω
χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων
δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

F9

Εισαγωγή

Μην αφήστε βενζίνη ή νερό να
εισέλθει στο ρεζερβουάρ. Θα
πρέπει απαραίτητα να το
στραγγίξετε και να αδειάστε τις
σωλήνες για να αποφύγετε
παρεμβολή στην αντλία ψεκα-
σμού και βλάβη στον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
ελεγχόμενο ντίζελ καύσιμα
αυτοκινήτων για οχήματα εξο-
πλισμένα με το DPF σύστημα.

Αν χρησιμοποιείτε ντίζελ καύσι-
μα συμπεριλαμβανομένου υψη-
λού θείου (πάνω από 50ppm
θείο) και ακαθόριστα πρόσθετα,
μπορεί να βλάψει το DPF
σύστημα και λευκός καπνός να
εκπέμπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε όσα
καύσιμα, είτε ντίζελ, Β7 βιοντί-
ζελ ή άλλα, τα οποία δεν συμ-
βαδίζουν με τις τελευταίες
προδιαγραφές της βιομηχα-
νίας καυσίμων.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε όσα
πρόσθετα ή θεραπείες δεν
προτείνονται ή είναι εγκριμέ-
νες από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Εισαγωγή

Αυτό το αυτοκίνητο δε πρέπει να
τροποποιηθεί. Η τροποποίηση του
αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει
την απόδοση του, την ασφάλεια ή
την αντοχή του και μπορεί ακόμα και
να παραβιάσει κρατικούς κανονι-
σμούς και κανονισμούς για τις εκπο-
μπές ρύπων.

Επιπρόσθετα, προβλήματα ζημιάς ή
απόδοσης που μπορεί να προκύ-
ψουν ως αποτέλεσμα κάποιας τρο-
ποποίησης, μπορεί να μην καλύπτο-
νται από την εγγύηση.

• Αν χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτη-
μένες ηλεκτρονικές συσκευές,
μπορούν να προκαλέσουν το αυτο-
κίνητο να λειτουργεί ασυνήθιστα,
βλάβη στα καλώδια, εκφόρτωση
της μπαταρίας και φωτιά. Για την
ασφάλεια σας, μην χρησιμοποιείτε
μη εξουσιοδοτημένες ηλεκτρονικές
συσκευές.

Δεν απαιτείται ειδική περίοδος ροντα-
ρίσματος. Ακολουθώντας μερικές
απλές προφυλάξεις για τα πρώτα
1.000 χλμ (600 μίλια) μπορείτε να
συμβάλλετε στην απόδοση, οικονο-
μία και διάρκεια ζωής του αυτοκινή-
του σας.

• Μη μαρσάρετε τον κινητήρα.
• Κατά την οδήγηση, διατηρήστε τις

στροφές του κινητήρα (σ.α.λ. ή
στροφές ανά λεπτό) μεταξύ 2.000
σ.α.λ. και 4.000 σ.α.λ.

• Μη διατηρείτε σταθερές στροφές για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
είτε υψηλές είτε χαμηλές. Η μεταβο-
λή των στροφών του κινητήρα είναι
απαραίτητη για το σωστό ροντάρι-
σμα του κινητήρα.

• Αποφύγετε τα απότομα φρεναρί-
σματα, εκτός από περιπτώσεις ανά-
γκης, ώστε να «καθίσουν» σωστά τα
φρένα.

• Μη ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ κατά τα
πρώτα 2,000 χλμ (1,200 μίλια) λει-
τουργίας.

Η HYUNDAI προωθεί μια περιβαλλο-
ντολογική ορθή επεξεργασία για
αυτοκίνητα προς απόσυρση και προ-
σφέρει να πάρει πίσω το αποσυρμέ-
νο σας HYUNDAI  σύμφωνα με τις
οδηγίες τις Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε
στην εγχώρια σε σας ιστοσελίδα της
HYUNDAI.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ)
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Το αυτοκίνητό σας με μια ματιά

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Σύστημα Πολυμέσων

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Συντήρηση

Προδιαγραφές & Πληροφορίες καταναλωτή

Ευρετήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Το αυτοκίνητό σας με μια ματιά

1Συνοπτική παρουσίαση εξωτερικού (I) ...............1-2

Συνοπτική παρουσίαση εξωτερικού (II) ..............1-3

Συνοπτική παρουσίαση εσωτερικού ...................1-4

Συνοπτική παρουσίαση ταμπλό οργάνων (I)......1-5

Συνοπτική παρουσίαση ταμπλό οργάνων (II).....1-6

Χώρος κινητήρα..................................................1-7
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1-2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)

Το αυτοκίνητό σας με μια ματιά

1. Κλειδαριές θυρών ...................................3-11

2. Ηλιοροφή................................................3-32

3. Καπό κινητήρα .......................................3-37

4. Εξωτερικός καθρέφτης ...........................3-23

5. Προβολέας .....................................3-79 7-62

6. DRL (Φως ημέρας)........................3-86, 7-50

7. Εμπρός υαλοκαθαριστήρες...........3-91, 7-31

8. Σύστημα υποβοήθησης

παρκαρίσματος.....................................3-100

9. Ελαστικά και τροχοί.........................7-26, 8-4

OPDEN017001

n Μπροστά όψη

Το πραγματικό σχήμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

1

1. Πορτάκι τάπας ρεζερβουάρ....................3-40

2. Πόρτα χώρου αποσκευών......................3-38

3. Πίσω υαλοκαθαριστήρας...............3-91, 7-21

4. Ξεπάγωμα πίσω παραθύρου ...............3-116

5. Κεραία ......................................................4-2

6. Συγκρότημα πίσω φώτων ......................7-55

7. Μεσαία φώτα φρένων.............................7-58

8. Πίσω προβολέας ομίχλης .............3-84, 7-57

9. Πίσω Σύστημα υποβοήθησης

παρκαρίσματος ......................................3-96

10. Πίσω κάμερα ........................................3-95

11. Πίσω κρίκος ρυμούλκησης ...................6-38

OPDEN017002

n Πίσω όψη

Το πραγματικό σχήμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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1-4

Το αυτοκίνητό σας με μια ματιά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Εσωτερικό χερούλι πόρτας ..............3-12

2. Διακόπτης αναδίπλωσης εξωτερικού

καθρέφτη ..........................................3-25

3. Διακόπτης ελέγχου εξωτερικού καθρέφτη 3-24

4. Πλήκτρο κλειδώματος ηλεκτρικών 

παράθυρων ......................................3-30

5. Διακοπτες ηλεκτρικών παράθυρων ..3-27

6. Διακόπτης ελέγχου φωτισμού ταμπλό 

οργάνων ............................................3-44

7. Σύστημα διατήρησης λωρίδας 

κυκλοφορίας (LKAS) ..........................5-64

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής  

Λωρίδας (LDWS) ..............................5-73

8. Ασφαλειοθήκη ..................................7-43

9. Τιμόνι ................................................3-19

10. Ρυθμιζόμενο / Τηλεσκοπικό τιμόνι ..3-20

11. Μοχλός απελευθέρωσης καπό........3-37

12. Κάθισμα ............................................2-4

OPDEN017003

Το πραγματικό σχήμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ (I)

1. Ταμπλό οργάνων ............................3-43

2. Έλεγχος φώτων/φλας ....................3-79

3. Υαλοκαθαριστήρες/Πλυστική συσκευή3-91

4. Έλεγχος ηχοσυστήματος στο τιμόνι/ 4-3

Έλεγχος τηλεφώνου Bluethooth/ 

έλεγχος hands-free ..........................4-4

5. Σύστημα Cruise control/ ................5-82

6. Μπροστά αερόσακος οδηγού ........2-47

7. Διακόπτης ανάφλεξης ......................5-6

Πλήκτρο Engine Start/Stop ..............5-9

8. Ηχοσύστημα/ ..................................4-8

Σύστημα πλοήγησης ........................4-5

9. Διακόπτη κινδύνου (αλάρμ) ..............6-2

10. Διακόπτης κεντρικού κλειδώματος3-13

11. Σύτημα ελέγχου αυτόματου

κλιματισμού ................................3-103

12. Μπροστά αερόσακος συνοδηγού 2-47

13. Ντουλαπάκι ................................3-119

14. Κουτί κονσόλας ..........................3-119

Το πραγματικό σχήμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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OPDEN017005
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1-6

Το αυτοκίνητό σας με μια ματιά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ (II)

1. Πρίζα ............................................3-123

2. Aux, USB και iPod® ..........................4-2

3. Σύστημα ασύρματης φόρτισης 

κινητού τηλεφώνου ......................3-125

4. Θέρμαση καθίσματος......................2-20

5. Θερμαινόμενο τιμόνι ......................3-21

6. Πλήκτρο ESC OFF ........................5-29

7. Πλήκτρο ΟΝ Υποβοήθησης 

Παρκαρίσματος/ ............................3-100

Πλήκτρο OFF Πίσω Υποβοήθησης

Παρκαρίσματος ..............................3-98

8. Πλήκτρο OFF 

Idle stop and go (ISG) ....................5-44

9. Επιλογέας μηχανικού κιβώτιου ......5-14

10. Πλήκτρο DRIVE MODE ................5-40

11. Πλήκτρο Ν ....................................5-41

Το πραγματικό σχήμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
OPDEN017004
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ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Δοχείο ψυκτικού κινητήρα/

Τάπα ψυγείου.......................................7-19

2. Δοχείο υγρών φρένων/συμπλέκτη.......7-20

3. Φίλτρο αέρα.........................................7-22

4. Δείκτης λαδιών κινητήρα......................7-15

5. Τάπα πλήρωσης λαδιών κινητήρα.......7-15

6. Δοχείο υγρών πλυστικής .....................7-21

7. Ασφαλειοθήκη......................................7-44

8. Μπαταρία.............................................7-28

OPDEN077088

Ο πραγματικός χώρος κινητήρα στο αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

2
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ...........................2-2

Πρέπει να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας...........2-2

Συγκράτηση όλων των παιδιών................................2-2

Κίνδυνοι αερόσακων.................................................2-2

Απόσπαση προσοχής του οδηγού ...........................2-2

Ελέγξτε την ταχύτητα σας.........................................2-3

Διατηρήστε το αυτοκίνητο σας σε ασφαλή κατάσταση2-3

Καθίσματα...........................................................2-4
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας...................................2-5

Μπροστά καθίσματα.................................................2-6

Πίσω καθίσματα......................................................2-12

Προσκέφαλο ..........................................................2-15

Θέρμανση καθισμάτων και αεριζόμενα καθίσματα .2-19

Ζώνες ασφαλείας .............................................2-22
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας ζωνών ασφαλείας ...2-22

Προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας .............2-23

Σύστημα συγκράτησης ζωνών ασφαλείας..............2-25
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το πως να προστατευτείτε εσείς και οι συνε-
πιβάτες σας. Σας εξηγεί πως να χρησιμοποιήσετε σωστά τα καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας και πως
λειτουργούν οι αερόσακοι. Επιπρόσθετα, αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πως να συγκρατήσετε σωστά τα παιδιά
και τα βρέφη στο αυτοκίνητο.
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Θα βρείτε πολλές οδηγίες ασφαλείας
και συστάσεις σε όλο το κεφάλαιο
καθώς και σε όλο το εγχειρίδιο. Οι
προφυλάξεις ασφαλείας σε αυτό το
κεφάλαιο είναι από τις πιο σημαντι-
κές.

Πρέπει να φοράτε πάντα τη
ζώνη ασφαλείας

Μια ζώνη ασφαλείας είναι η καλύτερη
ασφάλεια σας σε όλους τους τύπους
ατυχημάτων. Οι αερόσακοι είναι σχε-
διασμένοι για να συμπληρώνουν τις
ζώνες ασφαλείας και όχι να τις αντι-
καθιστούν. Οπότε, αν και το αυτοκί-
νητο σας είναι εξοπλισμένο με αερό-
σακους, πρέπει ΠΑΝΤΑ να σιγουρεύ-
εστε ότι εσείς και οι επιβάτες φοράνε
τις ζώνες ασφαλείας και ότι τις φορά-
νε σωστά.

Συγκράτηση όλων των παι-
διών

Όλα τα παιδιά κάτω των 13 ετών πρέ-
πει να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο
πάντα σωστά δεμένα στο πίσω κάθι-
σμα, όχι στο μπροστά κάθισμα. Τα
βρέφη και τα μικρότερα παιδιά πρέ-
πει να δένονται σε ένα κατάλληλο
παιδικό κάθισμα. Τα μεγαλύτερα παι-
διά πρέπει να χρησιμοποιούν ένα
βοηθητικό κάθισμα με μια ζώνη τριών
σημείων ώσπου να μπορούν χρησι-
μοποιήσουν τη ζώνη ασφαλείας κα-
τάλληλα, χωρίς τη χρήση του βοηθη-
τικού καθίσματος.

Κίνδυνοι αερόσακων

Ενώ οι αερόσακοι μπορούν να σώ-
σουν ζωές, μπορούν επίσης να προ-
καλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους
τραυματισμούς στους επιβαίνοντες
που κάθονται πολύ κοντά τους ή που
δεν έχουν δεθεί σωστά. Βρέφη, μι-
κρά παιδιά και κοντοί ενήλικες βρί-
σκονται στον μεγαλύτερο κίνδυνο να
τραυματιστούν από έναν ενεργοποι-
ημένο αερόσακο. Ακολουθήστε όλες
τις οδηγίες και προειδοποιήσεις σε
αυτό το εγχειρίδιο.

Απόσπαση προσοχής του
οδηγού

Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
αποτελεί έναν σοβαρό και δυνητικά
θανάσιμο κίνδυνο, ειδικά για τους
άπειρους οδηγούς. Η ασφάλεια πρέ-
πει να είναι η πρώτη προτεραιότητα
όταν οδηγείτε και οι οδηγοί πρεπει να
γνωρίζουν το ευρύ φάσμα των πιθα-
νών αποσπάσεων, όπως είναι η
υπνηλία, να προσπαθείς να φτάσεις
αντικείμενα, να τρως, προσωπική
περιποίηση, άλλοι επιβάτες και η
χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγοί μπορεί να αποσπάσουν την
προσοχη τους, όταν πάρουν τα μάτια
και την προσοχη τους απο το δρόμο ή
τα χέρια τους από το τιμόνι, για να
εστιάσουν σε άλλες δραστηριότητες,
από το να οδηγήσουν. Για να μειώσε-
τε τον κίνδυνο απόσπασης προσοχής
και ενός ατυχήματος:

• Να ρυθμίζετε ΠΑΝΤΑ τις φορητές
συσκευές σας (για παράδειγμα, MP3
players, τηλέφωνα, μονάδες πλοή-
γησης κτλ.) όταν το αυτοκίνητο σας
είναι παρκαρισμένο ή σταματημένο
με ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
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• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή του
κινητού σας ΜΟΝΟ όταν επιτρέπε-
ται από τους νόμους ή οι συνθήκες
επιτρέπουν ασφαλή χρήση. ΠΟΤΕ
μη στέλνετε μηνύματα ή email ενώ
οδηγείτε. Οι περισσότερες χώρες
έχουν νόμους που απαγορεύουν
στους οδηγούς να στέλνουν μηνύ-
ματα. Επίσης, μερικές χώρες και
πόλεις απαγορεύουν στους οδηγούς
να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφω-
να.

• ΠΟΤΕ μην αφήνετε τη χρήση μιας
συσκεύης τηλεφώνου να αποσπά-
σει τη προσοχη σας από την οδή-
γηση. Έχετε ευθύνη προς τους επι-
βάτες σας και τους υπόλοιπους
στο να οδηγείτε πάντα με ασφά-
λεια, με τα χέρια στο τιμόνι και
επίσης με τα μάτια και την προ-
σοχη σας στραμμένα στο δρόμο.

Ελέγξτε την ταχύτητα σας

Η υψηλή ταχύτητα είναι ένας κύριος
λόγος για τραυματισμούς και θανά-
τους. Γενικά, όσο υψηλότερη η ταχύ-
τητα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος,
αλλά σοβαροί τραυματισμού μπορεί
να προκύψουν και με χαμηλότερες
ταχύτητες. Μην οδηγείτε ποτέ γρηγο-
ρότερα από όταν είναι ασφαλές για
τις τρέχουσες συνθήκες, ανεξάρτητα
από το μέγιστο όριο ταχύτητας.

Διατηρήστε το αυτοκίνητο σας
σε ασφαλή κατάσταση

Αν έχετε ένα σκασμένο λάστιχο ή μια
μηχανική βλάβη μπορεί να είναι πολύ
επικίνδυνο. Για να μειώσετε τη πιθα-
νότητα τέτοιων προβλημάτων, ελέγξτε
την πίεση και τις συνθήκες των ελα-
στικών σας συχνά και εκτελέστε την
τακτική προγραμματισμένη συντήρη-
ση.

2
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

OPDEN037001

Μπροστά κάθισμα

(1) Ρύθμιση καθίσματος εμπρός και
πίσω

(2) Κλίση πλάτης καθίσματος

(3) Ρύθμιση ύψους μαξιλαριού 
καθίσματος*

(4) Ρύθμιση μήκους μαξιλαριού
καθίσματος*

(5) Οσφυϊκή υποστήριξη (Κάθισμα
οδηγού)*

(6) Θέρμανση καθίσματος*

(7) Προσκέφαλο

Πίσω κάθισμα

(8) Υποβραχιόνιο*

(9) Αναδίπλωση καθίσματος

(10) Προσκέφαλο

(11) Φόρτωση μακρύ/ στενού φορτίου*

* : αν έχει τοποθετηθεί

n Πλευρά οδηγού

n Χειροκίνητη ρύθμιση

n Αυτόματη ρύθμιση

n Πλευρά συνοδηγού
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Για να μειώσετε το κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανά-
του από ένα πυροδοτημένο αε-
ρόσακο, ακολουθήστε τις ακό-
λουθες προφυλάξεις:

• Ρυθμίστε το κάθισμα του οδη-
γού όσο πιο πίσω γίνεται ενώ
διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο
του αυτοκινήτου.

• Ρυθμίστε το κάθισμα του μπρο-
στά συνοδηγού όσο το δυνα-
τόν πιο πίσω γίνεται.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

• Κρατήστε το τιμόνι από την
άκρη με τα χέρια στις θέσεις 9
και 3 για να μειώσετε τον κίν-
δυνο τραυματισμών στα χέρια
και στα μπράτσα.

• ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε οτιδή-
ποτε η οποιονδήποτε μεταξυ
του αερόσακου

• Μην επιτρέπεται στον συνο-
δηγό να βάζει τα πόδια στο
ταμπλό για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού των
ποδιών.
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2

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Η ρύθμιση των καθισμάτων, ώστε να
κάθεστε σε μια ασφαλή, άνετη θέση
παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια
του οδηγού και του συνοδηγού, μαζί
με τις ζώνες ασφαλείας και τους αερό-
σακους, σε περίπτωση ατυχήματος.

Αερόσακοι
Μπορείτε να λάβετε μέτρα για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού
από ένα πυροδοτημένο αερόσακο.
Αν κάθεστε πολύ κοντά σε έναν αε-
ρόσακο αυξάνεται ο κίνδυνος τραυ-
ματισμού σε περίπτωση που πυρο-
δοτηθεί ένας αερόσακος. Μετακινή-
στε το κάθισμα σας όσο το δυνατόν
πιο μακριά από τους μπροστά αερό-
σακους, ενώ ακόμα διατηρείτε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου.

Μην χρησιμοποιείτε ένα μαξιλάρι
που μειώνει την τριβή μεταξύ του
καθίσματος και του επιβάτη. Τα
ισχία του επιβάτη, μπορεί να γλι-
στρήσουν κάτω από τη ζώνη
ασφαλείας κατά τη διάρκεια ατυ-
χήματος ή απότομου σταματή-
ματος. Μπορεί να προκύψουν
σοβαροί ή θανάσιμοι εσωτερικοί
τραυματισμοί, επειδή η ζώνη ασ-
φαλείας δε μπορεί να λειτουργή-
σει σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Ζώνες Ασφαλείας
Πάντα να δένετε τη ζώνη ασφαλείας
πριν ξεκινήσετε ταξίδι.

Όλες τις ώρες, οι επιβάτες πρέπει να
κάθονται σε όρθια θέση και σωστά
δεμένοι. Βρέφη και μικρά παιδιά πρέ-
πει να είναι δεμένα σε κατάλληλα παι-
δικά συστήματα. Παιδιά που έχουν
μεγαλώσει πολύ για βοηθητικό κάθι-
σμα και ενήλικες, πρέπει να είναι δεμέ-
νοι με τις ζώνες ασφαλείας.

Μπροστά καθίσματα

Το μπροστά κάθισμα, μπορεί να ρυθ-
μιστεί, αν χρησιμοποιήσετε τους
μοχλούς ελέγχου που βρίσκονται στο
εξωτερικού του μαξιλαριού καθίσμα-
τος. Πριν οδηγήσετε, ρυθμίστε το κά-
θισμα στη σωστή θέση, ώστε να
ελέγχεται εύκολα το τιμόνι, τα πεντάλ
και τα πλήκτρα στο ταμπλό οργάνων.

Λάβετε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις, όταν ρυθμίζετε την ζώνη
ασφαλείας:

• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μια
ζώνη ασφαλείας για παραπά-
νω από έναν επιβαίνοντα.

• Πάντα να τοποθετείτε τη πλάτη
του καθίσματος σε όρθια θέση,
με το κάτω μέρος της ζώνης
ασφαλείας άνετα και χαμηλά
κάτω από τα ισχία.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Μην αφήνετε ΠΟΤΕ παιδιά και
βρέφη να κάθονται στα πόδια
του συνοδηγού.

• Μην περάσετε τη ζώνη ασφα-
λείας πάνω από το λαιμό σας ή
από κοφτερές άκρες, ή να απο-
μακρύνετε τη λωρίδα του
ώμου, μακριά από το σώμα
σας.

• Μην αφήσετε τη ζώνη ασφα-
λείας να πιαστεί ή να μπλοκά-
ρει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Λάβετε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις, όταν ρυθμίζετε το κάθισμα:

• ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να
ρυθμίσετε το κάθισμα ενώ το
αυτοκίνητο κινείται. Το κάθισμα
μπορεί να ανταποκριθεί με
απρόσμενη κίνηση και μπορεί
να προκληθεί απώλεια ελέγ-
χου του αυτοκινήτουμε αποτέ-
λεσμα ένα ατύχημα.

• Μην τοποθετείτε τίποτα κάτω
από τα μπροστά καθίσματα.
Αντικείμενα που δεν έχουν στε-
ρεωθεί στο χώρο των ποδιών
του οδηγού μπορεί να παρεμ-
βληθούν στη λειτουργία των

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χειροκίνητη ρύθμιση

Ρύθμιση καθίσματος εμπρός και
πίσω

Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω:

1. Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης του
καθίσματος προς τα επάνω και
κρατήστε τον.

2. Ολισθήστε το κάθισμα στην επι-
θυμητή θέση.

3. Αφήστε το μοχλό και βεβαιωθείτε
ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει στη
θέση του. Δοκιμάστε να το μετακι-
νήσετε εμπρός ή πίσω χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το μοχλό. Αν το
κάθισμα μετακινείται, τότε δεν έχει
ασφαλίσει σωστά.

2
Για να αποφύγετε ένα τραυματι-
σμό:

• Μην ρυθμίζετε το κάθισμα σας
ενώ φοράτε τη ζώνη ασφα-
λείας.
Αν μετακινήσετε το μαξιλάρι
καθίσματος μπροστά μπορεί
να προκληθεί μεγάλη πίεση
στη κοιλιά σας.

• Μην αφήσετε να πιαστούν τα
χέρια ή τα δάχτυλα σας στο
μηχανισμό των καθισμάτων,
ενώ κινείται το κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ(Συνεχίζεται)

πεντάλ, προκαλώντας ατύχημα.

• Μην αφήσετε τίποτα να παρεμ-
βληθεί ανάμεσα στη κανονική
θέση και το σωστό κλείδωμα
του καθίσματος.

• Μην τοποθετήσετε έναν ανα-
πτήρα στο πάτωμα ή στο κάθι-
σμα. Όταν λειτουργείτε το κάθι-
σμα μπορεί να βγει αέριο από
τον αναπτήρα και να προκλη-
θεί φωτιά.

• Έχετε μεγάλη προσοχή όταν
μαζεύετε μικρά αντικείμενα,
παγιδευμένα κάτω ή μεταξυ
των καθισμάτων και της κεντ-
ρικής κονσόλας. Τα χέρια σας
μπορεί να κοπούν ή να τραυ-
ματιστούν από τις κοφτερές
άκρες του μηχανισμού καθι-
σμάτων.

• Αν υπάρχουν επιβαίνοντες στα
πίσω καθίσματα, προσέξτε κα-
θώς ρυθμίζετε τη θέση του μπ-
ροστά καθίσματος.

OPDEN037002
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Κλίση πλάτης καθίσματος

Για να ανακλίνετε την πλάτη του
καθίσματος:

1. Γυρίστε το κουμπί της πλάτης
καθίσματος προς τα πίσω. 

2. Ρυθμίστε τη πλάτη στην επιθυμη-
τή θέση.

Ανακλινόμενο κάθισμα

Αν κάθεστε σε ένα κάθισμα σε ανα-
κλινόμενη θέση, ενώ το αυτοκίνητο
κινείται, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Ακόμα και αν είστε δεμένοι, οι προ-
στασίες του συστήματος συγκράτη-
σης, (ζώνες ασφαλείας και/ή αερόσα-
κοι) μειώνονται σημαντικά αν ανα-
κλίνετε το κάθισμα σας..

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να ται-
ριάζουν απόλυτα τους γοφούς και το
στήθος σας για να λειτουργήσουν
σωστά. Όταν το κάθισμα είναι ανα-
κλινόμενο, η ζώνη ώμου δε μπορεί
να κάνει αυτή τη δουλειά, καθώς, δε
θα ταιριάζει απόλυτα στο στήθος
σας. Αντίθετα, θα είναι μπροστά σας.
Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος,
μπορεί να συγκρουστείτε με τη ζώνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα τραυματι-
σμό στο λαιμό ή αλλού.

Όσο περισσότερο είναι το κάθισμα
ανακλινόμενο, τόσο περισσότερες είναι
πιθανότητες να γλυστράνε οι γοφοί
του επιβάτη κάτω από τη ζώνη ασφα-
λείας, ή να χτυπήσει ο επιβάτης τον
λαιμό του στη ζώνη ώμου.

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

ΠΟΤΕ μην επιβαίνετε σε ένα
αυτοκίνητο σε κίνηση, με ανα-
κλινόμενο το κάθισμα.

Αν επιβαίνετε με ανακλινόμενο
το κάθισμα αυξάνεται τις πιθα-
νότητες σοβαρών ή θανάσιμων
τραυματισμών σε περίπτωση
σύγκρουσης ή ξαφνικου σταμα-
τήματος.

Οδηγοί και συνεπιβάτες, πρέπει
ΠΑΝΤΑ να κάθονται καλά στα
καθίσματα τους, να είναι σωστά
δεμένοι, και οι πλάτες των καθι-
σμάτων να βρίσκονται σε όρθια
θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
OPDEN037003
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Ύψος καθίσματος (για το κάθι-
σμα του οδηγού)

Για να αλλάξετε το ύψος του καθί-
σματος:

• Για να χαμηλώσετε το κάθισμα,
πιέστε, αρκετές φορές, προς τα κά-
τω το μοχλό.

• Για να ανυψώσετε το κάθισμα, τρα-
βήξτε, αρκετές φορές, προς τα πά-
νω το μοχλό.

Οσφυϊκή υποστήριξη
(αν έχει τοποθετηθεί)

Η οσφυϊκή υποστήριξη μπορεί να
ρυθμιστεί αν πιέσετε το διακόπτη
οσφυϊκής υποστήριξης.

• Πιέστε το μπροστά μέρος του
διακόπτη (1) για να αυξήσετε την
υποστήριξη ή το πίσω μέρος του
διακόπτη (2) για να μειώσετε την
υποστήριξη.

• Για να μετακινήσετε τη θέση υπο-
στήριξης πάνω ή κάτω, πιέστε το
διακόπτη (3) ή (4). Η οσφυϊκή υπο-
στήριξη δε λειτουργεί πάνω ή κάτω
όταν η υποστήριξη είναι στην πιο
πίσω θέση. Σε αυτή τη περίπτωση,
για να χρησιμοποιήσετε το
σύστημα, πρέπει να αυξήσετε λίγο
την υποστήριξη, σπρώχνωντας το
μπροστά μέρος του διακόπτη (1).

Ηλεκτρική ρύθμιση

Για να αποφύγετε βλάβη στα
καθίσματα:

• Πρέπει πάντα να σταματάτε τη
ρύθμιση των καθισμάτων, όταν
το κάθισμα έχει ρυθμιστεί όσο
πιο μπροστά ή πίσω γίνεται.

• Μη ρυθμίζετε τα καθίσματα πε-
ρισσότερo από όσο είναι απα-
ραίτητο, όταν ο κινητήρας δεν
είναι σε λειτουργία. Αυτό μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα περιττή
εξάντληση της μπαταρίας.

• Μη χρησιμοποιείτε δύο ή περισ-
σότερα καθισματα την ίδια στιγ-
μή. Αυτό μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα ηλεκτρική βλάβη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2Μην επιτρέπετε ΠΟΤΕ παιδιά
στο αυτοκίνητο χωρίς επιτήρη-
ση. Τα ηλεκτρικά καθίσματα λει-
τουργούν όταν ο κινητήρας είναι
εκτός λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037070OPDEN037004
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Ρύθμιση καθίσματος εμπρός και
πίσω

Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω:

1. Πιέστε το διακόπτη ελέγχου προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω.

2. Απελευθερώστε το διακόπτη όταν
το κάθισμα φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

Κλίση πλάτης καθίσματος

Για να ανακλίνετε την πλάτη του
καθίσματος:

1. Πιέστε το διακόπτη ελέγχου προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω.

2. Απελευθερώστε το διακόπτη όταν
το κάθισμα φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

Ανακλινόμενο κάθισμα

Αν κάθεστε σε ένα κάθισμα σε ανα-
κλινόμενη θέση, ενώ το αυτοκίνητο
κινείται, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Ακόμα και αν είστε δεμένοι, οι προ-
στασίες του συστήματος συγκράτη-
σης, (ζώνες ασφαλείας και/ή αερόσα-
κοι) μειώνονται σημαντικά αν ανα-
κλίνετε το κάθισμα σας.

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

ΠΟΤΕ μην επιβαίνετε σε ένα
αυτοκίνητο σε κίνηση, με ανα-
κλινόμενο το κάθισμα.

Αν επιβαίνετε με ανακλινόμενο
το κάθισμα αυξάνεται τις πιθα-
νότητες σοβαρών ή θανάσιμων
τραυματισμών σε περίπτωση
σύγκρουσης ή ξαφνικου σταμα-
τήματος.

Οδηγοί και συνεπιβάτες, πρέπει
ΠΑΝΤΑ να κάθονται καλά στα
καθίσματα τους, να είναι σωστά
δεμένοι, και οι πλάτες των καθι-
σμάτων να βρίσκονται σε όρθια
θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
OPDEN037005 OPDEN037006

PDeN_GRE_2_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:02 πμ  Page 10



2-11

Σ
υ
σ

τή
μ

α
τα

 α
σ

φ
α

λ
εία

ς
 το

υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

2

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να ται-
ριάζουν απόλυτα τους γοφούς και το
στήθος σας για να λειτουργήσουν
σωστά. Όταν το κάθισμα είναι ανα-
κλινόμενο, η ζώνη ώμου δε μπορεί
να κάνει αυτή τη δουλειά, καθώς, δε
θα ταιριάζει απόλυτα στο στήθος
σας. Αντίθετα, θα είναι μπροστά σας.
Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος,
μπορεί να συγκρουστείτε με τη ζώνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα τραυματι-
σμό στο λαιμό ή αλλού.

Όσο περισσότερο είναι το κάθισμα
ανακλινόμενο, τόσο περισσότερες είναι
πιθανότητες να γλυστράνε οι γοφοί
του επιβάτη κάτω από τη ζώνη ασφα-
λείας, ή να χτυπήσει ο επιβάτης τον
λαιμό του στη ζώνη ώμου.

Ύψος καθίσματος (αν έχει τοπο-
θετηθεί)

Για να αλλάξετε το ύψος του καθί-
σματος:

1. • Πιέστε το μπροστά τμήμα του
διακόπτη για να ανυψώσετε ή το
πίσω μέρος του διακόπτη για να
χαμηλώσετε το μπροστά μέρος
του καθίσματος.

• Πιέστε το πίσω τμήμα του διακό-
πτη για να ανυψώσετε ή το πίσω
μέρος του διακόπτη για να χα-
μηλώσετε το ύψος του καθίσμα-
τος.

2. Απελευθερώστε το διακόπτη όταν
το κάθισμα φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

Μήκος καθίσματος 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Για να αλλάξετε το μήκος του
καθίσματος:

1. Τραβήξτε τον μοχλό προς τα
πάνω για να μεγαλώσετε το μήκος
καθίσματος ή τραβήξτε προς τα
κάνω τον μοχλό για να μειώσετε
το μήκος μαξιλαριού.

2. Απελευθερώστε το διακόπτη μόλις
το μαξιλάρι φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

OPDEN037071OPDEN037007
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Θήκη πλάτης καθίσματος

Η θήκη πλάτης καθίσματος είναι το-
ποθετημένη στο πίσω μέρος των
μπροστά καθισμάτων.

Πίσω καθίσματα

Αναδίπλωση πίσω καθίσματος
Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπο-
ρούν να διπλωθούν για να δεχθούν
τη μεταφορά μεγάλου μήκους αντικει-
μένων ή για να αυξηθεί η χωρητικό-
τητα των αποσκευών στο αυτοκίνητο.

Για να αναδιπλώσετε τις πλάτες του

πίσω καθίσματος:

1. Ρυθμίστε την πλάτη του εμπρός
καθίσματος σε όρθια θέση και αν
είναι απαραίτητο, σπρώξτε το
εμπρός κάθισμα προς τα εμπρός.

2. Χαμηλώστε τα πίσω προσκέφαλα
στη χαμηλότερη θέση.

• Μην αφήνετε τους επιβάτες να κά-
θονται πάνω στη διπλωμένη πλά-
τη του καθίσματος όταν το αυτοκί-
νητο κινείται, γιατί δεν είναι ο σω-
στός τρόπος καθίσματος και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
ζώνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματι-
σμό σε περίπτωση ατυχήματος ή
σε ξαφνικό σταμάτημα. 

• Αντικείμενα που μεταφέρονται στη
διπλωμένη πλάτη καθίσματος δε
πρέπει να εκτείνονται πιο ψηλά
από το επάνω μέρος της πλάτης
των εμπρός καθισμάτων. Κάτι τέ-
τοιο θα επέτρεπε στο φορτίο να
γλιστρήσει προς τα εμπρός και να
προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά
σε ένα απότομο φρενάρισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OAD035017

Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχ-
μηρά αντικείμενα στη θήκη της
πλάτης του καθίσματος. Σε ένα
ατύχημα μπορεί να ξεφύγουν
από τη θήκη και να τραυμα-
τίσουν τους επιβάτες του αυτο-
κινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN037018

PDeN_GRE_2_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:02 πμ  Page 12



2-13

Σ
υ
σ

τή
μ

α
τα

 α
σ

φ
α

λ
εία

ς
 το

υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

3.Εισάγετε την πλάκα κουμπώματος
της πίσω ζώνης τριών σημείων στη
τσέπη, μεταξυ του πίσω καθίσμα-
τος και του προσκέφαλου και τοπο-
θετήστε τους ιμάντες ζώνης ασφα-
λείας στον οδηγό για να αποφύγε-
τε ζημιά στη ζώνη ασφαλείας.

4. Σηκώστε το μπροστά μέρος του
μοχλού αναδίπλωσης της πλάτης
καθίσματος (1), μετά αναδιπλώστε
το κάθισμα προς το μπροστά
μέρος του αυτοκινήτου.

5. Για να χρησιμοποιήσετε το το πίσω
κάθισμα, ανασηκώστε και σπρώξ-
τε τη πλάτη του καθίσματος, προς
τα πίσω, σηκώνοντας, το μπροστά
μέρος του μοχλού αναδίπλωσης.

Σπρώξτε τη πλάτη του καθίσματος
σταθερά ώσπου να κάνει κλικ.
Βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στη
θέση της.

2

OPDEN037019 OPDEN037020

OPDEN037021

OPDEN037062
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Υποβραχιόνιο 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το υποβραχιόνιο βρίσκεται στο κέ-
ντρο του πίσω καθίσματος. Κατε-
βάστε το υποβραχιόνιο από τη πλά-
τη του καθίσματος για να το χρησιμο-
ποιήσετε. 

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα
πίσω καθίσματα, γιατί δεν μπο-
ρούν να ασφαλιστούν και σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης, υπάρχει
κίνδυνος να χτυπήσουν τους
επιβάτες με αποτέλεσμα σοβα-
ρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έιναι
σβησμένος, ο επιλογέας ταχυτή-
των στη θέση P (Park) και το χει-
ρόφρενο έχει εφαρμοστεί με
ασφάλεια, όποτε φορτώνετε ή
ξεφορτώνετε φορτίο. Αν δεν ακο-
λουθήσετε αυτά τα βήματα, μπο-
ρεί να μετακινηθεί το αυτοκίνητο
αν ο επιλογέας ταχυτήτων μετα-
κινηθεί ακούσια σε άλλη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν επαναφέρετε την πλάτη
του πίσω καθίσματος στην όρθια
θέση της, κρατήστε τη και επα-
ναφέρετε τη σιγά σιγά. Βεβαιω-
θείτε ότι η πλάτη του καθίσμα-
τος είναι πλήρως ασφαλισμένη
στην όρθια θέση πιέζοντάς τη
στο επάνω μέρος. Σε ένα ατύ-
χημα ή απότομο φρενάρισμα,
το κάθισμα μπορεί να διπλώσει
προς τα κάτω και να επιτρέψει
την είσοδο του φορτίου στο
χώρο των επιβατών έχοντας ως
αποτέλεσμα την πρόκληση σο-
βαρού ή θανάσιμου τραυματι-
σμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037022
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Φόρτωση μακρύ/στενού
φορτίου (αν έχει τοποθετηθεί)

Σας παρέχεται πρόσθετος χώρος
φόρτωσης για να τοποθετήσετε
μακρύ/στενό φορτίο (σκι, κοντάρια
κτλ) που δε χωράνε κανονικά στο
χώρο αποσκευών, όταν κλείνει. 

1.Κατεβάστε το υποβραχιόνιο. 

2.Κατεβάστε το κάλυμμα ενώ πιέζετε
το μοχλό απελευθέρωσης προς τα
κάτω.

Προσκέφαλο

Τα μπροστά και πίσω καθίσματα του
αυτοκινήτου έχουν ρυθμιζόμενα προ-
σκέφαλα. Τα προσκεφαλα παρέχουν
άνεση στους επιβαίνοντες, αλλά πιο
σημαντικό είναι ότι είναι σχεδιασμένα
για να βοηθούν στην προστασία των
επιβατών από τραυματισμούς του
αυχένα και της σπονδυλικής στήλης σε
ένα ατύχημα, ειδικά σε μια σύγκρουση
από πίσω.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανά-
του, σε περίπτωση ατυχήματος,
λάβετε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις, όταν ρυθμίζετε τα προσκέ-
φαλα:

• Ρυθμίζετε πάντα τα προσκέφα-
λα όλων των επιβατών ΠΡΙΝ
εκκινήσετε το αυτοκίνητο

• Μην επιτρέπετε ΠΟΤΕ σε κά-
ποιον να κάθεται σε μια θέση
με το προσκέφαλο αφαιρεμέ-
νο.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το φορτίο πρέπει πάντα να
είναι ασφαλισμένο για να απο-
φύγετε να πεταχτεί έξω από το
αυτοκίνητο σε περίπτωση σύ-
γκρουσης και να προκληθεί τραυ-
ματισμός στους επιβαίνοντες.
Μη τοποθετήσετε αντικείμενα
στα πίσω καθίσματαμ καθώς δεν
μπορύν να ασφαλιστούν σωστά
και μπορεί να χτυπήσουν τους
επιβαίνοντες στα μπροστά κα-
θίσματα, σε περίπτωση σύγκρου-
σης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Να είστε προσεκτικοί όταν
φορτώνετε φορτίο μέσω των
πίσω καθισμάτων για να μην
καταστρέψετε το εσωτερικό
του αυτοκινήτου.

• Όταν φορτώνετε φορτίο, μέ-
σω των πίσω καθισμάτων,
βεβαιωθείτε ότι το φορτίο
είναι σωστά ασφαλισμένο για
να αποφύγετε τη μετακίνηση
του ενώ οδηγείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN037072
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Για να αποφύγετε ζημιά, ΠΟΤΕ μη
χτυπάτε ή τραβάτε τα προσκέφα-
λα.

Προσκέφαλα εμπρός καθισμάτων

Τα καθίσματα του οδηγού και του
συνοδηγού, είναι εξοπλισμένα με ένα
προσκέφαλο για την ασφάλεια και
την άνεση του επιβάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDE036068

Όταν δεν υπάρχουν επιβαίνο-
ντες στα πίσω καθίσματα, ρυθ-
μίστε το ύψός του προσκέφα-
λου στη χαμηλότερη θέση. Το
προσκέφαλο του πίσω καθί-
σματος μπορεί να μειώσει την
ορατότητα στην πίσω περιοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

(Συνεχίζεται)

•

Ρυθμίστε τα προσκέφαλα, ώστε
το μέσο τους να είναι στο ίδιο
ύψος με τo πάνω μέρος των
ματιών σας.

• Μη ρυθμίζετε ΠΟΤΕ το ύψος
του προσκέφαλου του οδηγού
όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται
σε κίνηση.

• Ρυθμίστε το προσκέφαλο όσο
πιο κοντά γίνεται στο κεφάλι
του επιβάτη. Μη χρησιμοποι-
είτε μαξιλάρι καθίσματος που
κρατάει το σώμα μακριά από
την πλάτη του καθίσματος.

• Σιγουρευτείτε ότι το προσκέ-
φαλο έχει εφαρμόσει στη θέ-ση
του, αφού το ρυθμίσετε.

OLF034072N
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Ρύθμιση του ύψους επάνω και
κάτω

Για να ανεβάσετε το προσκέφαλο:

1. τραβήξτε το προς τα πάνω στην
επιθυμητή θέση (1).

Για να χαμηλώσετε το προσκέφαλο:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο απελευθέρωσης (2) στο
στήριγμα του προσκέφαλου.

2. Χαμηλώστε το προσκέφαλο στην
επιθυμητή θέση (3).

Ρύθμιση εμπρός και πίσω

(αν έχει τοποθετηθεί)

Το προσκέφαλο μπορεί να ρυθμιστεί
μπροστά σε 3 διαφορετικές θέσεις,
τραβώντας το στο επιθυμητό άγκι-
στρο. Για να ρυθμίσετε το προσκέ-
φαλο στην μακρύτερη πίσω θέση
του, τραβήξτε το τελείως μπροστά και
απελευθερώστε το.

Αν ανακλίνετε τη πλάτη του καθί-
σματος προς τα μπροστά με το
προσκέφαλο και το μαξιλάρι κα-
θίσματος ανυψωμένα, μπορεί να
έρθει σε επαφή με το σκιάδιο ή
άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
OLF034015OPDEN037010 OPDEN037009
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Αφαίρεση/Επανεγκατάσταση

Για να αφαιρέσετε το προσκέφαλο:

1. Ανακλίνετε τη πλάτη του καθίσμα-
τος (2) με το μοχλό ανάκλισης (1).

2. Σηκώστε το προσκέφαλο όσο πιο
ψηλά πηγαίνει.

3. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης
του προσκέφαλου (3) ενώ τραβάτε
προς τα πάνω το προσκέφαλο (4).

Για να επανεγκαταστήσετε το προ-
σκέφαλο:

1. Ανακλίνετε τη πλάτη καθίσματος.

2. Βάλτε τις μπάρες του προσκέφα-
λου (2) στις τρύπες, ενω πατάτε το
πλήκτρο απελευθέρωσης. (1).

3. Ρυθμίστε το προσκέφαλο στο κα-
τάλληλο ύψος.

Μην επιτρέπετε ΠΟΤΕ σε κάποι-
ον να επιβαίνει σε ένα κάθισμα,
ενώ έχει αφαιρεθεί το προσκέφα-
λο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037012

OPDEN037014

n Τύπος A

n Τύπος B
OPDEN037012

OPDEN037014

n Τύπος A

n Τύπος B
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4. Ανακλίνετε την πλάτη καθίσματος
(4) με το μοχλό ανάκλισης (3).

Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων

Τα πίσω καθίσματα είναι εξοπλισμέ-
να με ένα προσκέφαλο σε κάθε
θέση, για την ασφάλεια και την άνεση
του επιβάτη.

Ρύθμιση του ύψους επάνω και
κάτω

Για να ανεβάσετε το προσκέφαλο:

1. Τραβήξτε το προς τα πάνω στην
επιθυμητή θέση (1).

Για να χαμηλώσετε το προσκέφαλο:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο απελευθέρωσης (2) στο
στήριγμα του προσκέφαλου.

2. Χαμηλώστε το προσκέφαλο στην
επιθυμητή θέση (3).

OPDE036069

Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο
ασφαλίζει στη θέση του αφού το
επανεγκαταστήσετε και το προ-
σαρμόσετε σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037017

PDeN_GRE_2_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:02 πμ  Page 19



2-20

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Θέρμανση καθισμάτων και
αεριζόμενα καθίσματα

Μπροστά θέρμανση καθισμάτων
(αν έχει τοποθετηθεί) 
Η θέρμανση καθισμάτων παρέχεται
για να ζεσταίνει τα καθίσματα κατα τη
διάρκεια κρύου καιρού.

Για να αποφύγετε ζημιά στη θέρ-
μανση καθισμάτων και στα καθί-
σματα:

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλύ-
τες όπως, διαλυτικό χρωμάτων,
βενζόλιο, οινόπνευμα ή βενζίνη
για να καθαρίστε τα καθίσματα.

• Μη τοποθετείτε βαριά ή κοφτερά
αντικείμενα στα καθίσματα που
είναι εξοπλισμένα με θέρμανση
καθισμάτων.

• Μην αλλάζετε το κάλυμμα του
καθίσματος. Μπορεί να προ-
κληθεί ζημιά στη θέρμανση καθι-
σμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(Συνεχίζεται)

• Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι ή
άτομα με αναπηρία, ασθενείς
που βγαίνουν από το νοσοκο-
μείο.

• Άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή
άτομα που παθαίνουν εύκολα
έγκαυμα

• Κουρασμένα άτομα.

• Άτομα υπό την επήρεια μέθης.

• Άτομα που λαμβάνουν φάρ-
μακα τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν υπνηλία ή νύ-
στα.

Μη τοποθετείτε ΠΟΤΕ οτιδήποτε
στο κάθισμα που μονώνει ενά-
ντια στη ζέστη, ενώ η θέρμανση
καθισμάτων λειτουργεί, όπως
μια κουβέρτα ή ένα μαξιλάρι
καθίσματος. Αυτό μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα, την υπερθέρ-
μανση της θέρμανσης καθίσμα-
τος και να προκληθεί κάψιμο ή
ζημιά στο κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η θέρμανση καθισμάτων μπορεί
να προκαλέσει σοβαρό κάψιμο,
ακόμα και σε χαμηλές θερμο-
κρασίες και ιδιαίτερα αν χρησι-
μοποιείται για μεγάλες χρονικές
περιόδους.

Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν
να αισθανθούν αν το κάθισμα
τους παραζεσταίνεται, ώστε να
μπορούν να το απενεργοποιή-
σουν αν χρειάζεται.

Άνθρωποι που δεν μπορούν να
ανιχνεύσουν αλλαγή θερμο-
κρασίας ή πόνο στο δέρμα πρέ-
πει να έχουν ιδιαίτερη προ-
σοχή, ειδικά στις παρακάτω
κατηγορίες επιβατών:

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ενώ ο κινητήρας είναι αναμμένος,
πιέστε καθέναν από τους δύο διακό-
πτες για να θερμάνετε το κάθισμα του
οδηγού ή το κάθισμα του συνοδηγού.

Όταν ο καιρός είναι ήπιος ή σε συν-
θήκες που δεν χρειάζεται η θέρμανση
των καθισμάτων, θα πρέπει οι διακό-
πτες να είναι στη θέση OFF.

• Κάθε φορά που πιέζετε τον διακό-
πτη, η θερμοκρασία της θέσης αλ-
λάζει με την ακόλουθη σειρά:

• Όταν πιέζετε τον διακόπτη για πε-
ρισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτα,
με τη θέρμανση καθισμάτων σε λει-
τουργία, η θέρμανση καθισμάτων
θα απενεργοποιηθεί.

• Η θέρμανση καθισμάτων είναι ως
προεπιλογή στην θέση OFF, όποτε
ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση ON.

Πληροφορία

Με τον διακόπτη θέρμανσης καθι-
σμάτων στην θέση ON, το σύστη-
μα θέρμανσης στο κάθισμα, κλεί-
νει ή ανοίγει αυτόματα, αναλόγα
με την θερμοκρασία καθίσματος.

i

OFF HIGH ( )

LOW ( ) MIDDLE ( )

®

®

®

®

OPDEN037015
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Σε αυτό το τμήμα περιγράφεται πως
να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας
σωστά. Επίσης περιγράφει ορισμέ-
να από τα πράγματα που δε πρέπει
να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε ζώνες
ασφαλείας.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας,
ζωνών ασφαλείας

Πρέπει πάντα να δένετε τη ζώνη α-
σφαλείας σας και να σιγουρεύεστε ότι
όλοι οι επιβάτες έχουν δέσει τις δικές
τους ζώνες ασφαλείας, πριν ξεκινή-
σετε το ταξίδι. Οι αερόσακοι (αν
έχουν τοποθετηθεί) είναι σχεδιασμέ-
νοι να συμπληρώνουν τη ζώνη α-
σφαλείας ως μια επιπρόσθετη
συσκευή ασφαλείας, αλλά δε την
αντικαθιστούν. Στις περισσότερες
χώρες είναι υποχρεωτικό να φοράνε
τις ζώνες ασφαλείας, όλοι οι επιβαί-
νοντες ενός αυτοκινήτου.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να
χρησιμοποιούνται από ΟΛΟΥΣ
τους επιβάτες, όποτε κινείται το
αυτοκίνητο. Πάρτε τις παρακά-
τω προφυλάξεις όταν ρυθμίζετε
και φοράτε τις ζώνες ασφαλείας:

• ΠΑΝΤΑ να δένετε κατάλληλα
τα παιδιά κάτω από 13 ετών,
στα πίσω καθίσματα.

• ΠΟΤΕ μην επιτρέπεται σε παι-
διά να κάθονται στο κάθισμα
του συνοδηγού, εκτός αν έχετε
απενεργοποιήσει τον αερόσα-
κο. Αν ένα παιδί πρέπει να
καθίσει στο μπροστά κάθισμα,
μετακινείστε το κάθισμα όσο το
δυνατόν πιο πίσω και δέστε το
παιδί κατάλληλα στο κάθισμα. 

• ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε να κά-
θετε στα πόδια ενός επιβάτη
ένα βρέφος ή παιδί.

• ΠΟΤΕ μη κάθεστε με την πλά-
τη του καθίσματος σε ανάκλι-
ση ενώ το αυτοκίνητο κινείται.

• Μην αφήνεται τα παιδιά να
μοιράζονται ένα κάθισμα ή μια
ζώνη.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)

• Μη φοράτε τον ιμάντα ώμου
κάτω από το μπράτσο σας ή
πίσω από τη πλάτη.

• Ποτέ μη φοράτε τη ζώνη πάνω
από εύθραυστα αντικείμενα. Αν
υπάρχει ένα απότομο σταμά-
τημα ή σύγκρουση, η ζώνη
ασφαλείας μπορεί να το κατα-
στρέψει.

• Μην χρησιμοποιείτε τη ζώνη
αν είναι στριμμένη. Μια στριμ-
μένη ζώνη δε θα σας προστα-
τέψει σωστά, σε περίπτωση
ατυχήματος.

• Μη χρησιμοποιείτε μια ζώνη
αν οι ιμάντες ή το υλικό είναι
κατεστραμμένα.

• Μη βάζετε τη ζώνη σε πορπές
από άλλα καθίσματα.

• ΠΟΤΕ μη λύνετε τη ζώνη, ενώ
οδηγείτε. Μπορεί να προκλη-
θεί απώλεια ελέγχου του
αυτοκινήτου με αποτέλεσμα
ατύχημα.

• Σιγουρευτείτε ότι δεν παρεμ-
βαίνει κάτι στην πορπή με το
μηχανισμό κουμπώματος του

(Συνεχίζεται)
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Προειδοποιητική λυχνία ζώνης
ασφαλείας

Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας

Προειδοποίηση ζώνης ασφα-
λείας οδηγού

Ως υπενθύμιση για τον οδηγό, η προ-
ειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφα-
λείας αναβοσβήνει για περίπου 6
δευτερόλεπτα κάθε φορά που γυρί-
ζετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέ-
ση ON, ανεξάρτητα από το αν έχετε
δέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Αν η ζώνη ασφαλείας του οδηγού δεν
είναι δεμένη αφού ο διακόπτης ανά-
φλεξης είναι στη θέση ΟΝ, η προειδο-
ποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας θα
αναβοσβήνει ώσπου να τη δέσετε.

Αν ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς να
δέσετε τη ζώνη ασφαλείας ή τη λύσε-
τε ενώ οδηγείτε με λιγότερο από
20χλμ/ώρα, η αντίστοιχη προειδο-
ποιητική λυχνία θα συνεχίσει να ανά-
βει, ώσπου να δέσετε τη ζώνη ασφα-
λείας.

Αν συνεχίσετε να οδηγείτε χωρίς να
δέσετε τη ζώνη ασφαλείας ή τη λύσε-
τε ενώ οδηγείτε με περισσότερο από
20χλμ/ώρα, το προειδοποιητικό κα-
μπανάκι θα ακουστεί για περίπου
100 δευτερόλεπτα και θα αρχίσει να
αναβοσβήνει η αντίστοιχη προειδο-
ποιητική λυχνία.

Κατεστραμμένες ζώνες ασφα-
λείας και εξαρτήματα δεν θα λει-
τουργήσουν σωστά. Αντικαθι-
στάτε πάντα:

• Ξεφτισμένους, μολυσμένους, ή
κατεστραμμένους ιμάντες.

• Κατεστραμμένους μηχανισμούς.

• Ολόκληρο το σύστημα ζώνης
ασφαλείας, αφού έχει φορεθεί
σε ένα ατύχημα, ακόμα και αν
η ζημιά στον ιμάντα ή στο σύ-
στημα δεν είναι εμφανής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

καθίσματος. Αυτό μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα να μην
δεθεί με ασφάλεια η ζώνη.

• Δεν πρέπει να γίνονται μετατ-
ροπές ή προσθήκες από το
χρήστη οι οποίες είτε θα εμπο-
δίσουν τις συσκευές ρύθμισης
ζωνών ασφάλειας να λει-
τουργήσουν, ώστε να εξαλει-
φθεί τυχόν χαλάρωμα ή θα
εμποδίσουν το συγκρότημα
της ζώνης ασφαλείας να ρυθ-
μιστεί, ώστε να εξαλειφθεί τυ-
χόν χαλάρωμα.

OAM032161L

n Ταμπλό οργάνων
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Προειδοποίηση ζώνης ασφα-
λείας συνοδηγού
Ως υπενθύμιση για τον συνοδηγό, η
προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασ-
φαλείας αναβοσβήνει για περίπου 6
δευτερόλεπτα κάθε φορά που γυρί-
ζετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέ-
ση ON, ανεξάρτητα από το αν έχετε
δέσει τη ζώνη ασφαλείας.
Αν η ζώνη ασφαλείας του συνοδηγού
δεν είναι δεμένη αφού ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση ΟΝ, η προ-
ειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας
θα αναβοσβήνει ώσπου να τη δέσε-
τε. Αν ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς
να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας ή τη
λύσετε ενώ οδηγείτε με λιγότερο από
20χλμ/ώρα, η αντίστοιχη προειδο-
ποιητική λυχνία θα συνεχίσει να ανά-
βει, ώσπου να δέσετε τη ζώνη ασφα-
λείας.

Αν συνεχίσετε να οδηγείτε χωρίς να
δέσετε τη ζώνη ασφαλείας ή τη λύσε-
τε ενώ οδηγείτε με περισσότερο από
20χλμ/ώρα, το προειδοποιητικό κα-
μπανάκι θα ακουστεί για περίπου
100 δευτερόλεπτα και θα αρχίσει να
αναβοσβήνει η αντίστοιχη προειδο-
ποιητική λυχνία.

Πληροφορία
• Μπορείτε να βρείτε την προει-

δοποιητική λυχνία ζώνης ασφα-
λείας συνοδηγού στην κεντρική
κονσόλα του ταμπλό.

• Παρόλο που το κάθισμα συνο-
δηγού δεν είναι κατειλημμένο, η
προειδοποιητική λυχνία ζώνης
ασφαλείας θα αναβοσβήνει ή θα
ανάψει για 6 δευτερόλεπτα.

• Η προειδοποίηση για τη ζώνη α-
σφαλείας του συνοδηγού μπο-
ρεί να λειτουργήσει αν τοποθε-
τηθούν αποσκευές στο κάθισμα
του συνοδηγού.

Προειδοποίηση ζώνης ασφα-
λείας πίσω επιβατών

Ως υπενθύμιση για τους πίσω επιβά-
τες, οι προειδοποιητικές λυχνίες ζώ-
νης ασφαλείας ανάβουν για περίπου
6 δευτερόλεπτα κάθε φορά που
γυρίζετε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ON, ανεξάρτητα από το αν
έχετε δέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Έπειτα, η αντίστοιχη προειδοποιητι-
κή λυχνία ζώνη ασφαλείας θα ανάψει
για περίπου 35 δευτερόλεπτα, αν
προκύψει οτιδήποτε από τα παρακά-

i

Αν κάθεστε με ακατάλληλο τρό-
πο επηρεάζεται δυσμενώς το
προειδοποιητικό σύστημα του
συνοδηγού. Είναι σημαντικό
για τον οδηγό να ενημερώνει
τον επιβάτη για τον σωστό
τρόπο καθίσματος, σύμφωνα με
τις οδηγίες που υπάρχουν σε
αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OTLE035082

OPD036024
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τω:

- Αν οδηγήσετε με περισσότερο από
9χλμ/ώρα με τις πίσω ζώνες ασφα-
λείας λυμενες.

- Η πίσω ζώνη ασφαλείας λυθεί, ενώ
οδηγείτε με λιγότερο από 20
χλμ/ώρα.

Αν η πίσω ζώνη δεθεί, η προειδοποι-
ητική λυχνία θα σβήσει αμέσως.

Αν η πίσω ζώνη ασφαλείας απο-
συνδεθεί ενώ οδηγείτε με περισσότε-
ρο από 20χλμ/ώρα, η αντίστοιχη
προειδοποιητική λυχνία θα αναβο-
σβήσει και θα ηχήσει το προειδο-
ποιητικό καμπανάκι για 35 δευτερό-
λεπτα.

Όμως, αν η πίσω ζώνη ασφαλείας
τριών σημείων δεθεί και λυθεί δύο
φορές μέσα σε 9 δευτερόλεπτα αφό-
του δέθηκε η ζώνη, η αντίστοιχη προ-
ειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας
δεν θα λειτουργήσει.

Σύστημα συγκράτησης ζωνών
ασφαλείας

Ζώνη τριών σημείων
Για να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας:

Τραβήξτε την από τη θέση της και
ασφαλίστε το μεταλλικό κούμπωμα
(1) στην πόρπη (2).

Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό
«κλικ» μόλις ασφαλίσει το κούμπω-
μα.

Πρέπει να τοποθετήθετε τον οριζό-
ντιο ιμάντα (1) γύρω από τους γο-
φούς και τον κάθετο ιμάντα (2) πάνω
από το στήθος σας.

Η ζώνη ασφαλείας ρυθμίζεται αυτό-
ματα στο κατάλληλο μήκος, αφού
πρώτα ρυθμιστεί με το χέρι ο οριζό-
ντιος ιμάντας εφαρμοστά γύρω από
τους γοφούς. Αν σκύψετε προς τα
εμπρός αργά και ομαλά, ο ιμάντας θα
μακρύνει επιτρέποντάς σας να κινη-
θείτε. Αν, όμως, φρενάρετε απότομα
ή συγκρουστείτε, τότε η ζώνη ασφα-
λίζει στη θέση της. Θα ασφαλίσει
ακόμη και αν επιχειρήσετε να σκύ-
ψετε πολύ γρήγορα προς τα εμπρός.

ODH033055

ODH033053

PDeN_GRE_2_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:02 πμ  Page 25



2-26

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε έξω
από το τύλιγμα τη ζώνη ασφα-
λείας, τραβήξτε σταθερά τη ζώνη
και αφήστε την. Κατόπιν θα μπο-
ρέσετε να τραβήξετε έξω τη ζώνη
ομαλά.

Ρύθμιση ύψους

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του
στηρίγματος του διαγώνιου ιμάντα σε
μια από τις 4 θέσεις, για τη μέγιστη
άνεση και ασφάλειά σας.

Ο διαγώνιος ιμάντας πρέπει να ρυθ-
μιστεί έτσι ώστε να περνά κατά μήκος
του θώρακα και από το μέσο του
ώμου που βρίσκεται προς την πόρτα,
και ποτέ από το λαιμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ODH033056

Λάθος τοποθέτηση της ζώνης
αυξάνει τον κίνδυνο τραυματι-
σμού σε περίπτωση ατυχήματος.
Προσέξτε τα παρακάτω όταν προ-
σαρμόζετε τη ζώνη ασφαλείας:

• Θα πρέπει να περνάτε τον ορι-
ζόντιο ιμάντα όσο πιο χαμηλά
γίνεται και σφιχτά κατά μήκος
των γοφών. Με αυτό τον τρόπο
τα ισχυρά οστά, θα απορροφή-
σουν τη δύναμη της σύγκρου-
σης, μειώνοντας έτσι την πιθα-
νότητα εσωτερικού τραυματι-
σμού.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

• Θα πρέπει το ένα χέρι να
βρίσκεται επάνω και το άλλο
κάτω, όπως φαίνεται στην εικό-
να.

• Πάντα να τοποθετείτε το άγκι-
στρο του διαγώνιου ιμάντα
στη κλειδωμένη θέση στο
κατάλληλο ύψος.

• Μην τοποθετείτε ποτέ το δια-
γώνιο ιμάντα γύρω από το
λαιμό ή το πρόσωπο.
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Για να ρυθμίσετε το ύψος της ζώνης
ασφαλείας χαμηλώστε ή αυξήστε το
ύψος του ρυθμιστή ύψους στην κατάλ-
ληλη θέση.

Για να ανυψώσετε τον ρυθμιστή
ύψους, απλά τραβήξτε το προς τα
επάνω (1). Για να το χαμηλώσετε, πιέ-
στε το προς τα κάτω (3) ενώ πιέζετε το
πλήκτρο ρύθμισης ύψους (2).

Αφήστε το πλήκτρο για να ασφαλίσει

το σημείο στήριξης στη θέση του.

Δοκιμάστε να ολισθήσετε το ρυθμιστή
ύψους για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασ-
φαλίσει στη θέση του.

Απασφάλιση της ζώνης ασφα-
λείας:

Η ζώνη ασφαλείας απασφαλίζει πα-
τώντας το πλήκτρο (1) στην πόρπη.

Μόλις απελευθερωθεί η ζώνη ασφα-
λείας, μαζεύεται αυτόματα πίσω στο
ράουλο. Αν δεν συμβεί αυτό, ελέγξτε
αν έχει στριφτεί και δοκιμάστε πάλι.

Πίσω κεντρική ζώνη ασφαλείας
(πίσω κεντρική ζώνη 3-σημείων)   

1.Εισάγετε τη μεταλλική πλάκα (A)
στην πόρπη (A’) ώσπου να ακου-
στεί ένα «κλικ», που επισημαίνει ότι
το κούμπωμα κλείδωσε. Βεβαιωθείτε
ότι η ζώνη δεν είναι στριμμένη.

OPD036025

n Μπροστά κάθισμα

ODH033057

OPDEN037073
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2. Τραβήξτε τη μεταλλική πλάκα (B)
και τοποθετήστε τη στην πόρπη
(B’) ώσπου να ακουστεί ένα
«κλικ», που επισημαίνει ότι το
κούμπωμα κλείδωσε. βεβαιωθείτε
ότι η ζώνη δεν είναι στριμμένη.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μεσαία πίσω
ζώνη ασφαλείας, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείτε την πόρπη με την ένδειξη
«CENTER».

Πληροφορία

Αν δε μπορείτε να τραβήξετε τη
ζώνη ασφαλείας από τον αναστο-
λέα, τραβήξτε τη σταθερά και απε-
λευθερώστε. Μετά την απελευθέ-
ρωση θα μπορείτε να τραβήξετε
τη ζώνη ομαλά.

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο
στις θέσεις οδηγού, συνοδηγού και
πίσω επιβατών (αν έχει τοποθετηθεί)
με Προεντατήρες Ζώνης Ασφαλείας
(Αναστολέας Προεντατήρα). του
συνοδηγού. Ο σκοπός του προεντα-
τήρα είναι να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες
ασφαλείας ταιριάζουν σφικτά στό
σώμα του επιβάτη σε ορισμένες
μετωπικές ή πλαϊνές συγκρούσεις. Ο
προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας,
μαζί με τους αερόσακους, μπορεί να
ενεργοποιηθούν όταν η μετωπική ή
πλαϊνή σύγκρουση είναι αρκετά
σοβαρή.

i

OLMB033039

OPDE036071

Να τοποθετειτε πάντα τη μεταλ-
λική πλάκα (A) στη πόρπη (A').

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Όταν το αυτοκίνητο σταματά απότομα
ή ο επιβάτης προσπαθεί να σκύψει
προς τα εμπρός πολύ γρήγορα, η ζώνη
ασφαλίζει στη θέση της. Σε ορισμένες
μετωπικές συγκρούσεις, ο προεντα-
τήρας θα ενεργοποιηθεί και θα τρα-
βήξει τη ζώνη ασφαλείας σφίγγοντάς
την ως προς το σώμα του επιβάτη.

Αν το σύστημα ανιχνεύσει υπερβολι-
κή ένταση στη ζώνη ασφαλείας του
οδηγού ή του συνοδηγού και ενεργο-
ποιείται ο προεντατήρας, ο περιορι-
στής έντασης στο εσωτερικό του
προεντατήρα θα ελευθερώσει ένα
μέρος της πίεσης στην αντίστοιχη
ζώνη ασφαλείας.

Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα
ζώνης ασφαλείας, για μερικά
λεπτά, αφού έχουν ενεργοποι-
ηθεί. Όταν ο μηχανισμός του
προεντατήρα αναπτυχθεί κατά
τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, ο
προεντατήρας μπορεί να ζε-
σταθεί και μπορεί να σας κάψει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εργασίες στο μπροστά μέρος
του αυτοκινήτου, μπορεί να
χαλάσουν το σύστημα προεντα-
τήρα. Για αυτό, σας συνιστούμε
να ελέγξετε το σύστημα σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Να φοράτε πάντα τη ζώνη α-
σφαλείας και να κάθεστε
σωστά στο κάθισμα σας.

• Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη
ασφαλείας αν είναι χαλαρή ή
στριμμένη. Μια χαλαρή ή
στριμμένη ζώνη ασφαλείας δε
θα σας προστατέψει σωστά
σε περίπτωση ατυχήματος.

• Μη τοποθετείτε τίποτα κοντά
στη πόρπη. Αυτό μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη πόρ-
πη και να προκαλέσει την
εσφαλμένη λειτουργία.

• Πάντα να αντικαθιστάτε τους
προεντατήρες μετά από την
ενεργοποίηση τους ή σε ένα
ατύχημα.

• Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να
φροντίσετε, να ελέγξετε ή να
αντικαταστήσετε μόνοι σας
τους προεντατήρες των ζωνών
ασφαλείας. Σας συνιστούμε
να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI.

• Μη χτυπάτε τα συγκροτήματα
προεντατήρων των ζωνών
ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Το Σύστημα των Προεντατήρων της
Ζώνης Ασφαλείας αποτελείται κυρίως
από τα παρακάτω εξαρτήματα. Οι
θέσεις τους φαίνονται στην εικόνα:

(1) Προειδοποιητική λυχνία αερόσα-
κου SRS

(2) Αναστολέας προεντατήρα

(3) Μονάδα ελέγχου SRS

(4) Πίσω Αναστολέας προεντατήρα
(αν έχει τοποθετηθεί) 

Ο αισθητήρας που ενεργοποιεί
τον αερόσακο SRS συνδέεται με
τον προεντατήρα της ζώνης ασφα-
λείας. Η προειδοποιητική λυχνία
του αερόσακου SRS στο ταμπλό
οργάνων θα ανάψει για περίπου 6
δευτερόλεπτα αφού ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίσει στη θέση «ON».
Κατόπιν, θα πρέπει να σβήσει.

Αν ο προεντατήρας της ζώνης ασ-
φαλείας δεν λειτουργεί σωστά,
αυτή η προειδοποιητική λυχνία θα
ανάβει ακόμη και αν δεν υπάρχει
βλάβη στον αερόσακο SRS. Αν η
προειδοποιητική λυχνία δεν ανά-
ψει, παραμείνει αναμμένη ή ανά-
ψει ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητο,
σας συνιστούμε να ελέγξετε τους
προεντατήρες ζωνών ασφαλείας
και/ή του αερόσακους SRS σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. 

Πληροφορία

• Οι προεντατήρες ζωνών ασφα-
λείας του οδηγού, του συνοδη-
γού και/ή των πίσω επιβατών
μπορεί να ενεργοποιηθούν σε
συγκεκριμένες μετωπικές ή
πλαϊνές συγκρούσεις.

• Όταν ενεργοποιούνται οι προε-
ντατήρες ζωνών ασφαλείας,
μπορεί να ακουστεί ένας δυνα-
τός ήχος και μια λεπτή σκόνη
που μοιάζει με καπνό να γίνει
ορατή στο χώρο επιβατών.
Αυτές είναι κανονικές συνθήκες
λειτουργίας και δεν είναι επικίν-
δυνες.

• Αν και είναι μη τοξική, η λεπτή
αυτή σκόνη μπορεί να δημιουρ-
γήσει ερεθισμό στο δέρμα και δεν
θα πρέπει να εισπνέετε για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Πλύνετε
καλά όλες τις εκτεθειμένες περιο-
χές του δέρματος μετά από ένα
ατύχημα στο οποίο έχουν ενεργο-
ποιηθεί οι προεντατήρες των
ζωνών ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

OLMB033040/Q

OPDE037069
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Πρόσθετες προφυλάξεις
ζώνης ασφαλείας

Χρήση ζώνης ασφαλείας κατά
την εγκυμοσύνη
Κατα τη διάρκεια εγκυμοσύνης πρέ-
πει να χρησιμοποιείτε πάντα ζώνη
ασφαλείας. Ο καλύτερο τρόπος για
να προστατέψετε το αγέννητο παιδί
είναι να προστατέψετε τον εαυτό σας,
φορώντας ζώνη ασφαλείας.

Οι εγκυες γυναίκες πρέπει να φοράνε
πάντα ζώνη τριών σημείων. Τοποθε-
τήστε τον διαγώνιο ιμάντα πάνω από
το στήθος σας, ανάμεσα στα στήθη
και μακριά από τον λαιμό σας. Θα
πρέπει να περνάτε τον οριζόντιο ιμά-
ντα, κάτω από τη κοιλιά, όσο πιο χα-
μηλά γίνεται και ΣΦΙΧΤΑ κατά μήκος
των γοφών και του οστού της λεκάνης,
κάτω από το στρογγυλό μέρος της κοι-
λιάς.

Χρήση ζώνης ασφαλείας και
παιδιά
Βρέφος και μικρό παιδί

Οι περισσότερες χώρες έχουν νό-
μους σχετικά με τα παιδιά, με τους
οποίους τα παιδιά πρέπει να ταξι-
δεύουν σε εγκεκριμμένες συσκευές
περιορισμού των παιδιών, συμπερι-
λαμβανομένων των παιδικών καθισ-
μάτων. Η ηλικία στην οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι ζώνες ασφα-
λείας αντί για το παιδικό κάθισμα, δια-
φέρει μεταξύ των χωρών, οπότε πρέ-
πει να προσέχετε τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις της χώρας σας και όπου
ταξιδεύετε. Τα παιδικά καθίσματα πρέ-

πει να τοποθετούνται σωστά στο πίσω
κάθισμα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στο “Σύστημα Παιδικού
Καθίσματος” σε αυτό το κεφάλαιο.

Πρέπει ΠΑΝΤΑ να συγκρατείτε
σωστά βρέφη και μικρά παιδιά
σε ένα παιδικό κάθισμα κατάλ-
ληλο για το ύψος και βάρος του
παιδιού.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανά-
του ενός παιδιού και άλλων επι-
βατών, ΠΟΤΕ μην κρατάτε ένα
παιδί στα χέρια ή στην αγκαλιά
σας όταν επιβαίνετε στο αυτο-
κίνητο. Οι σφοδρές δυνάμεις που
δημιουργούνται κατά τη σύγκ-
ρουση θα αποσπάσουν το παιδί
από τα χέρια σας και θα εκτιναχ-
θεί στο εσωτερικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε το κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή και
θανάτου του αγέννητου παι-
διού, κατά τη διάρκεια ατυχήμα-
τος, οι έγκυες γυναικες δεν πρέ-
πει ΠΟΤΕ να τοποθετούν τον
οριζόντιο ιμάντα της ζώνης
ασφαλείας πάνω από την κοι-
λιακή χώρα, όπου βρίσκεται το
αγέννητο παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σε περίπτωση ατυχήματος, τα μικρά
παιδιά προστατεύονται καλύτερα
όταν συγκρατούνται στο πίσω κάθι-
σμα σε σωστά τοποθετημένο σύστη-
μα παιδικού καθίσματος το οποίο
πληροί τις απαιτήσεις των Προδια-
γραφών Ασφαλείας της χώρας σας.
Πριν αγοράσετε ένα σύστημα παιδι-
κού καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι έχει
ετικέτα που πιστοποιεί ότι πληροί τις
Προδιαγραφές Ασφαλείας της χώρας
σας. Το σύστημα συγκράτησης πρέ-
πει να είναι το κατάλληλο για το ύψος
και το βάρος του παιδιού σας. Ελέγ-
ξτε την ετικέτα στο παιδικό κάθισμα
για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύστημα
παιδικού καθίσματος» αυτού του κε-
φαλαίου.

Μεγαλύτερα παιδιά

Παιδιά κάτω των 13 τα οποία είναι
αρκετά ανεπτυγμένα ώστε να κάθο-
νται σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας,
θα πρέπει να κάθονται πάντοτε στο
πίσω κάθισμα και να φορούν τη δια-
θέσιμη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων.
Μια ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι
εφαρμοστή στους γοφούς και να είναι
αναπαυτική στον ώμο και στο στήθος
για να περιορίζει το παιδί με ασφά-
λεια. Ελέγχετε περιοδικά τη ζώνη αν
εφαρμόζει σωστά. Αν το παιδί στρι-
φογυρίζει στο κάθισμά του, μπορεί να
μετακινήσει τη ζώνη ασφαλείας από
τη θέση της. Τα παιδιά προστατεύο-
νται καλύτερα σε ένα ατύχημα όταν
είναι δεμένα στα πίσω καθισματα.

Αν ένα μεγαλύτερο παιδί άνω των 13
ετών πρέπει να καθίσει στο εμπρός
κάθισμα, θα πρέπει να συγκρατηθεί
με ασφάλεια με τη διαθέσιμη ζώνη
ασφαλείας τριών σημείων και η θέση
του καθίσματος θα πρέπει να τοπο-
θετείται όσο πιο πίσω γίνεται.

Αν ο διαγώνιος ιμάντας ακουμπά
ελαφρά το λαιμό ή το πρόσωπο του
παιδιού, προσπαθήστε να τοποθετή-
σετε το παιδί πιο κοντά στο κέντρο
του αυτοκινήτου. Αν ο διαγώνιος ιμά-

ντας ακόμα ακουμπάει το πρόσωπο
ή τον λαιμό, πρέπει να τοποθετήσετε
το παιδί στο κατάλληλο παιδικό κά-
θισμα.

• Πρέπει να ελέγχετε πάντα ότι
τα μεγαλύτερα παιδιά φοράνε
τις ζώνες ασφαλείας και είναι
σωστά ρυθμισμένες

• Μην επιτρέπετε ΠΟΤΕ τον
διαγώνιο ιμάντα της ζώνης
ασφαλείας να ακουμπά τον
λαιμό ή το πρόσωπο του παι-
διού.

• Μην επιτρεπεται να χρησιμο-
ποιούν την ίδια ζώνη ασφα-
λείας περισσότερα από ένα
παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PDeN_GRE_2_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:02 πμ  Page 32



2-33

Σ
υ
σ

τή
μ

α
τα

 α
σ

φ
α

λ
εία

ς
 το

υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

2

Ζώνη ασφαλείας και τραυματίες
Σε περίπτωση που μεταφέρετε τραυ-
ματία θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
τη ζώνη ασφαλείας. Αν είναι απα-
ραίτητο, θα πρέπει να απευθυνθείτε
σε έναν ειδικό γιατρό για οδηγίες.

Ένας επιβάτης ανά ζώνη
Δεν πρέπει ποτέ να δένετε με μία
ζώνη δύο άτομα (ακόμη και παιδιά).
Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματι-
σμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Μην ξαπλώνετε
Αν κάθεστε σε ανάκλιση ενώ το
αυτοκίνητο είναι σε κίνηση μπορεί να
είναι επικίνδυνο. Ακόμα και αν είστε
δεμένοι, οι προστασίες του συστήμα-
τος συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας
και/ή αερόσακοι) μειώνονται αισθητά
αν έχετε την πλάτη του καθίσματος
σε ανάκλιση.

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι
σφιχτά τοποθετημένες στους γοφούς
και στο στήθος για να λειτουργούν
σωστά.Κατά τη διάρκεια ατυχήματος,
μπορεί να πεταχτείτε πάνω στη ζώνη
ασφαλείας με αποτέλεσμα τραυματι-
σμό στο λαιμό ή αλλού.

Όσο περισσότερο βρίσκεται το κάθι-
σμα σε ανάκλιση, τόσο μεγαλύτερη
είναι η πιθανότητα οι γοφοί του του
επιβάτη να γλυστρήσουν κάτω από
τον κάθετο ιμάντα της ζώνης ή ο
λαιμός του επιβάτη να χτυπήσει στον
κάθετο ιμάντα της ζώνης.

Φροντίδα των ζωνών ασφαλείας

Τα συστήματα ζωνών ασφαλείας δεν
πρέπει ποτέ να αποσυναρμολο-
γούνται ή να τροποποιούνται. Επι-
πρόσθετα, θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι ζώνες
ασφαλείας και τα εξαρτήματά τους να
μην καταστρέφονται από τα καθίσμα-
τα, τις πόρτες ή την κακή μεταχείρι-
ση.

Περιοδικός έλεγχος
Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδι-
κά όλες τις ζώνες ασφαλείας για
φθορά ή ζημιά οποιασδήποτε μορ-
φής. Οποιαδήποτε κατεστραμμένα
εξαρτήματα θα πρέπει να αντι-
καθίστανται το συντομότερο δυνατό.

Διατηρήστε τις ζώνες καθαρές
και στεγνές
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να διατη-
ρούνται καθαρές και στεγνές. Αν οι
ζώνες ασφαλείας λερωθούν, θα πρέ-
πει να καθαριστούν με χλιαρό νερό
και ένα απαλό διάλυμα σαπουνιού.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λευ-
καντικά, χρωστικά, ισχυρά ή σκληρά
απορρυπαντικά, γιατί μπορεί να

• Μην επιβαίνεται ΠΟΤΕ με ένα
κάθισμα ανακεκλιμένο ενώ το
αυτοκίνητο κινείται.

• Το να κάθεστε με ανακεκλιμένη
τη πλάτη του καθίσματος αυξά-
νει τον κίνδυνο για σοβαρό ή
θανατηφόρο τραυματισμό σε
περίπτωση σύγκρουσης ή
απότομου φρεναρίσματος.

• Οι οδηγοί και οι επιβάτες πρέ-
πει πάντα να κάθονται σωστά
πίσω στο κάθισμά τους, σω-
στά δεμένοι με τις ζώνες και με
την πλάτη του καθίσματος σε
όρθια θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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καταστρέψουν και να μειώσουν την
αντοχή του υφάσματος.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε
τις ζώνες ασφαλείας
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο
εμπλακεί σε ένα ατύχημα, το συγκρό-
τημα ή τα συγκροτήματα των ζωνών
ασφαλείας θα πρέπει να αντικατα-
σταθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται
ακόμη και όταν δεν είναι ορατή κά-
ποια ζημιά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τη λειτουργία των
ζωνών ασφαλείας, συνιστούμε να
απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Η πρόταση μας:Τα παιδιά

πάντα στο πίσω κάθισμα

Τα παιδιά κάτω των 13 που επι-
βαίνουν στο αυτοκίνητο πρέπει να
κάθονται πάντοτε στο πίσω κάθισμα
και να χρησιμοποιούν πάντοτε το
κατάλληλο παιδικό κάθισμα, ώστε να
μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυ-
ματισμού σε περίπτωση ατυχήματος,
απότομου φρεναρίσματος ή ελιγμού.
Σύμφωνα με τις στατιστικές των
ατυχημάτων, τα παιδιά προστα-
τεύονται καλύτερα όταν είναι δεμένα
στο πίσω κάθισμα παρά στο εμπρός.

Ακόμα και με αερόσακους, τα παιδιά
μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή
να πεθάνουν. Παιδιά αρκετά μεγάλα
για παιδικό κάθισμα θα πρέπει να
χρησιμοποιούν μία από τις παρεχό-
μενες ζώνες ασφαλείας.

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν
νόμοι για τα συστήματα παιδικών
καθισμάτων, σύμφωνα με τους
οποίους τα παιδιά πρέπει να ταξι-
δεύουν σε εγκεκριμένες συσκευές
παιδικών καθισμάτων. Οι νόμοι που
διέπουν τους περιορισμούς ηλικίας ή
του ύψους/βάρους στους οποίους
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζώνες
ασφαλείας αντί για παιδικά καθίσμα-
τα διαφέρουν μεταξύ των χωρών,
οπότε πρέπει να γνωρίζετε τις ειδικές
απαιτήσεις της χώρας σας και όπου
ταξιδεύετε.

Τα συστήματα παιδικών καθισμάτων
πρέπει να τοποθετούνται σωστά στο
πίσω κάθισμα. Πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο
σύστημα παιδικού καθίσματος που
πληροί τις προϋποθέσεις των Προ-
διαγραφών Ασφαλείας της χώρας
σας.

Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (CRS) 

Πρέπει πάντα να δένετε με ασφά-
λεια τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Τα
παιδιά όλων των ηλικιών είναι
πιο ασφαλή όταν κάθονται στο
πίσω κάθισμα. Μη τοποθετείτε
ποτέ ένα παιδικό κάθισμα που
κοιτάει προς τα πίσω, στο κάθισ-
μα του συνοδηγού, εκτός αν
έχετε απενεργοποιήσει τους αε-
ρόσακους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σύστημα Παιδικού Καθίσματος
(CRS) πάντα στα πίσω καθίσμα-
τα
Βρέφη και μικρά παιδιά πρέπει να
κάθονται σε κατάλληλο παιδικό κάθι-
σμα που κοιτάζει προς τα πίσω ή
προς τα μπροστά, το οποίο έχει
πρώτα ασφαλίσει στο πίσω κάθισμα
του αυτοκινήτου. Διαβάστε και συμ-
μορφωθείτε με τις οδηγίες για την
εγκατάσταση και χρήση, οι οποίες δί-
νονται από τον κατασκευαστή του
συστήματος παιδικού καθίσματος.

Επιλέγοντας Σύστημα Παιδι-
κού Καθίσματος (CRS)

Όταν επιλέγετε ένα CRS για το παιδί
σας, πάντα:

• Να σιγουρευτείτε ότι το CRS έχει μια
ταμπέλα που επιβεβαιώνει ότι πλη-
ροί τις ισχύουσες Προδιαγραφές
Ασφαλείας της χώρας σας.

Ένα Σύστημα Παιδικού Καθίσματος
μπορεί να εγκατασταθεί μόνο αν
είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ECE-R44 ή του
ECE-R129.

• Επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα βα-
σισμένο στο ύψος και βάρος του
παιδιού σας. Αυτή η πληροφορία
συνήθως παρέχεται στην απαι-
τούμενη ταμπέλα ή στις οδηγίες
χρήσης.

• Επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα που
χωράει στη θέση καθίσματος του
αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιή-
σετε.

• Διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις
προειδοποιήσεις και οδηγίες εγκα-
τάστασης και χρήσης που σας
παρέχονται με το σύστημα παιδι-
κού καθίσματος.

Τύποι σύστηματος παιδικού
καθίσματος
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι συ-
στήματος παιδικού καθίσματος: καθί-
σματα που κοιτάνε προς τα πίσω,
καθίσματα που κοιτάνε προς τα
εμπρός και βοηθητικά καθίσματα.

Ειναι ταξινομημένα σύμφωνα με την
ηλικία του παιδιού, το ύψος και το
βάρος.

• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες
του κατασκευαστή του παιδικού
καθίσματος για την τοποθέτηση
και τη χρήση του.

• Πρέπει πάντα να σιγουρεύε-
στε ότι το παιδί σας είναι δε-
μένο με ασφάλεια στο παιδικό
κάθισμα.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα
σάκο μεταφοράς παιδιού ή
παιδικό κάθισμα το οποίο

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

«αγκιστρώνει» πάνω στην
πλάτη του καθίσματος, γιατί
μπορεί, σε περίπτωση ατυχή-
ματος, να μην παρέχει επαρκή
ασφάλεια.

• Μετά από ένα ατύχημα, σας
συνιστούμε να ελέγξετε σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI το σύ-
στημα παιδικού καθίσματος,
τα κάτω και τα πάνω άγκιστρα.
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Παιδικά καθίσματα που κοιτάνε
προς τα πίσω

Ένα παιδικό κάθισμα που κοιτάει
προς τα πίσω παρέχει συγκράτηση
με την επιφάνεια καθίσματος πίσω
από την πλάτη του παιδιού. Το σύ-
στημα καλωδίωσης συγκρατεί το
παιδί στο κάθισμα και σε περίπτωση
ατυχήματος, χρησιμεύει για να να
κρατάει το παιδί τοποθετημένο στο
σύστημα παιδικού καθίσματος και
μειώνει την πίεση στον ευαίσθητο
λαιμό και την σπονδυλική στήλη.

Όλα τα παιδιά κάτω του ενός έτους
πρέπει να κάθονται σε ένα παιδικό
κάθισμα που κοιτάει προς τα πίσω.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παι-
δικών καθισμάτων που κοιτάνε προς
τα πίσω: καθίσματα μόνο για βρέφη,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
προς τα πίσω. Μετατρέψιμα και παι-
δικά καθίσματα 3-1 έχουν συνήθως
μεγαλύτερα όρια βάρους και ύψους
για την θέση προς τα πίσω, επιτρέ-
πωντας σας, να έχετε το παιδί σας
περισσότερη ώρα προς τα πίσω.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε συγκρά-
τηση στην προς τα πίσω θέση όσο τα
παιδιά χωράνε μέσα στα επιτρεπόμε-
να απο τον κατασκευαστή όρια ύψους
και βάρους.

Παιδικό κάθισμα που κοιτάει
προς τα εμπρός

Ένα παιδικό κάθισμα που κοιτάει
προς τα εμπρός παρέχει συγκράτηση
με ένα λουρί για το σώμα του παιδιού.
Κρατήστε τα παιδιά σε ένα παιδικό
κάθισμα προς τα εμπρός με ένα λουρί
ώσπου να φτάσουν στα επιτρεπόμε-
να από τον κατασκευαστή όρια μέγι-
στου ύψους ή βάρους.

Μόλις το παιδί έχει μεγαλώσει για το
παιδικό κάθισμα που κοιτάει προς τα
εμπρός, είναι έτοιμο για βοηθητικό
κάθισμα.

OPDE036028OPDE036027
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Βοηθητικά καθίσματα

Ένα βοηθητικό κάθισμα είναι σχεδια-
σμένο, για να βελτιώνει τη προσαρμο-
γή του συστήματος ζώνης ασφαλείας
του αυτοκινήτου. Ένα βοηθητικό κά-
θισμα τοποθετεί τη ζώνη ασφαλείας,
ώστε να εφαρμόζει σωστά στα
δυνατότερα σημεία του σώματος του
παιδιού σας. Κρατήστε τα παιδιά σας
σε βοηθητικά καθίσματα ώσπου να
μεγαλώσουν αρκετά για να χωρέσουν
σε μια ζώνη ασφαλείας σωστά.

Για να εφαρμόσει σωστά μια ζώνη
ασφαλείας, ο οριζόντιος ιμάντας πρέ-
πει να είναι άνετα στους γοφούς όχι
στο στομάχι. Ο κάθετος ιμάντας πρέ-
πει να εφαρμόζει άνετα γύρω από τον
ώμο και το στήθος και όχι γύρω από
τον λαιμό ή το πρόσωπο. Παιδιά κάτω
από 13 ετών πρέπει πάντα να κάθο-
νται στα πίσω καθίσματα και να είναι
πάντα δεμένα σωστά για να ελαχιστο-
ποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού
σε περίπτωση ατυχήματος, ξαφνικού
σταματήματος ή απότομου ελιγμού.

Εγκαθιστώντας Σύστημα Παι-
δικού Καθίσματος (CRS)

Αφού επιλέξετε το κατάλληλο παι-
δικό κάθισμα και ελέγξετε ότι χωράει
κατάλληλα στα πίσω καθίσματα του
αυτοκινήτου σας, είστε έτοιμοι να
εγκαταστήσετε το παιδικό κάθισμα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασ-
κευαστή. Γενικά υπάρχουν τρια βή-
ματα για να εγκαταστήσετε σωστά το
κάθισμα:

• Ασφαλίστε σωστά το παιδικό κά-
θισμα στο αυτοκίνητο. Όλα τα παι-
δικά καθίσματα πρέπει να είναι στε-
ρεωμένα στο αυτοκίνητο με τον
οριζόντιο ιμάντα της ζώνης ασφα-
λείας τριών σημείων ή με ένα πάνω
άγκιστρο ίμαντα ISOFIX και/ή με
κάτω άγκιστρο ISOFIX και/ή με
βοηθητικό πόδι.

• Σιγουρευτείτε ότι το παιδικό κά-
θισμα είναι σταθερά στερεωμέ-
νο. Αφού εγκαταστήσε το παιδικό
κάθισμα στο αυτοκίνητο, σπρώξτε
και τραβήξτε το κάθισμα μπροστά
και προς το πλάι για να βεβαιω-
θείτε ότι είναι τελείως προσδεμένο
στο κάθισμα. Ένα κάθισμα ασφαλι-
σμένο με μια ζώνη ασφαλείας πρέ-
πει να είναι όσο πιο σταθερό γίνε-
ται. Όμως, πρέπει να περιμένετε
κάποια μετακίνηση στο πλάι.

Πριν εγκαταστήσετε το παιδικό
κάθισμα πρέπει πάντα να:

Διαβάσετε και να ακολουθήσετε
τις οδηγίες που παρέχονται από
τον κατασκευαστή του παιδικού
καθίσματος

Αν δεν καταφέρετε να ακολου-
θήσετε όλες τις προειδοποιή-
σεις και οδηγίες μπορεί να αυ-
ξηθεί ο κίνδυνος ΣΟΒΑΡΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή ΘΑΝΑΤΟΥ σε
περίπτωση ατυχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το προσκέφαλο του αυτοκι-
νήτου, αποτρέπει τη σωστή ε-
γκατάσταση ενός παδικού κα-
θίσματος, το προσκέφαλο της
αντίστοιχης θέσης πρέπει να
επαναρυθμιστεί ή να αφαιρεθεί
τελείως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Όταν εγκαθιστάτε ένα παιδικό κάθι-
σμα, ρυθμίστε το κάθισμα του αυτο-
κινήτου και τη πλάτη του καθίσματος
hen (πάνω και κάτω, μπροστά και
πίσω), ώστε το παιδί σας να χωράει
με άνεση στο παιδικό κάθισμα.

• Ασφαλίστε το παιδί στο παιδικό
κάθισμα. Σιγουρευτείτε ότι το παιδί
είναι σωστά δεμένο στο παιδικό
κάθισμα, σύμφωνα με της οδηγίες
του κατασκευαστή του παιδικού
καθίσματος.

Κάτω και πάνω σημεία πρόσδε-
σης ISOFIX (σύστημα ασφάλι-
σης ISOFIX) για παιδιά
Το σύστημα ISOFIX κρατάει ένα παιδί
δεμένο κατα τη διάρκεια της οδήγησης
και σε ένα ατύχημα. Αυτό το σύστημα
είναι σχεδιασμένο για να γίνεται η
εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος
ευκολότερη και να μειώνει την πιθανό-
τητα ακατάλληλης εγκατάστασης του
παιδικού καθίσματος. Το σύστημα
ISOFIX χρησιμοποιεί σημεία πρόσδε-
σης στο αυτοκίνητο και συνδέσεις στο
παιδικό κάθισμα. Το σύστημα ISOFIX
εξουδετερώνει την ανάγκη χρήσης των
ζωνών ασφαλείας για να ασφαλίσετε
το παιδικό κάθισμα στα πίσω καθίσμα-
τα. Τα σημεία πρόσδεσης είναι μεταλλι-
κές μπάρες τοποθετημένες στο αυτο-
κίνητο. Υπάρχουν δύο σημεία πρόσδε-
σης για κάθε θέση ISOFIX που θα
φιλοξενήσει ένα παιδικό κάθισμα με
χαμηλές συνδέσεις. Για να χρησιμοποι-
ήσετε το σύστημα ISOFIX στο αυτο-
κίνητο σας, πρέπει να έχετε ένα παι-
δικό κάθισμα με  σύνδεσεις ISOFIX. Ο
κατασκευαστής του παιδικού καθίσμα-
τος σας παρέχει τις οδηγίες για το πως
να χρησιμοποιήσετε ένα παιδικό κάθι-
σμα με συνδέσεις για σημεία πρόσδε-
σης ISOFIX.

Τα κάτω σημεία πρόσδεσης ISOFΙX
είνα τοποθετημένα στα αριστερά και
δεξιά των πίσω εξωτερικών θέσεων.
Οι θέσεις τους φαίνονται στην εικόνα. Ένα παιδικό κάθισμα σε ένα

κλειστό αυτοκίνητο μπορεί να
ζεσταθεί πολύ. Για να αποφύγε-
τε καψίματα, ελέγξτε την επιφά-
νεια που κάθεστε και τις πορπές
πριν τοποθετήσετε το παιδί στο
παιδικό κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OAE036063

Μην επιχειρήσετε να εγκατα-
στήσετε ένα σύστημα παιδικού
καθίσματος με κάτω σημεία
πρόσδεσης ISOFIX στην πίσω
κεντρική θέση. Δεν υπάρχουν
κάτω σημεία πρόσδεσης ISOFIX
για αυτή τη θέση. Αν χρησιμο-
ποιείτε τα άγκιστρα των εξωτε-
ρικών πίσω θέσεων, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα άγκιστρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Οι θέσεις των χαμηλών άγκιστρων
ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της πλά-
της του καθίσματος και του μαξιλαριού
του πίσω καθισματος, αριστερά και
δεξιά στα πίσω εξωτερικά καθίσματα
και επισημαίνονται από τα σύμβολα.

.

Για να χρησιμοποιήσετε τα άγκιστρα
ISOFIX, σπρώξτε το πάνω μέρος του
καλύμματος άγκιστρου ISOFIX

Ασφάλιση παιδικού καθίσματος
με “Σύστημα πρόσδεσης ISOFIX”
Για να εγκαταστήσετε ένα παιδικό
κάθισμα συμβατό με ISOFIX σε
οποιοδήποτε από τα πίσω εξωτερικά
καθίσματα:

1. Μετακινήστε την πόρπη της ζώνης
ασφαλείας μακριά από τα χαμηλά
σημεία πρόσδεσης ISOFIX.

2. Μετακινήστε οποιοδήποτε άλλο
αντικείμενο, το οποίο μπορεί να
εμποδίσει μια ασφαλή σύνδεση
μεταξύ του παιδικού καθίσματος
και των κάτω σημείων πρόσδεσης
ISOFIX, μακριά από τα άγκιστρα.

3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα
στο κάθισμα του αυτοκινήτου, μετά
συνδέστε το με τα κάτω σημεία
πρόσδεσης ISOFIX, σύμφωνα με
τις οδηγίες που σας παρέχει ο
κατασκευαστής του παιδικού καθί-
σματος.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παιδι-
κού καθίσματος, για να προσαρμό-
σετε και να σφίξετε τις κάτω συνδέ-
σεις στο παιδικό κάθισμα, του κάτω
σημείου πρόσδεσης ISOFIX.

OPDE036031

Ένδεiξη Θέσης  σημείων
πρόσδεεσης ISOFIX

Σημείο πρόσδεσης
ISOFIX

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις όταν χρησιμοποιείτε ένα
σύστημα ISOFIX:

• Πρέπει πάντα να διαβάζετε και
να ακολουθείτε τις οδηγίες
που παρέχει ο κατασκευαστής
του παιδικού καθίσματος.

• Για να αποφύγετε ένα παιδί να
φτάσει και να κρατήσει όποια
ζώνη ασφαλείας δεν έχει επα-
νέλθει, κουμπώστε όλες τις
αχρησιμοποίητες πίσω ζώνες
και επαναφέρτε την ζώνη α-
σφαλείας που βρίσκεται πίσω
από το παιδί. Τα παιδιά μπορεί
να πνιγούν αν ένα διαγώνιος
ιμάντας ζώνης ασφαλείας τυ-
λιχτεί γύρω από το λαιμό τους
και η ζώνη ασφαλείας σφίξει.

• Μην προσαρμόζετε ΠΟΤΕ πε-
ρισσότερα από ένα παιδικό
κάθισμα σε ένα κάτω σημείο
πρόσδεσης παιδικού καθίσ-
ματος. Μπορεί να προκαλέσει
το σπάσιμο του ιμάντα ή του
σημείου πρόσδεσης.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Εγκατάσταση λουριού πάνω
σημείου πρόσδεσης
Οι πάνω συνδέσεις ISOFIX βρίσκο-
νται πίσω από τα πίσω καθίσματα. 

1. Τοποθετήστε το λουρί του πάνω
σημείου σύνδεσης του παιδικού
καθίσματος πάνω από την πλάτη
του παιδικού καθίσματος. Για να
τοποθετήσετε το λουρί του πάνω
σημείου σύνδεσης, παρακαλούμε
να ακολουθήσετε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του παιδικού καθί-
σματος.

2. Συνδέστε τον γάντζο του πάνω ιμά-
ντα πρόσδεσης στο πάνω σημείο
πρόσδεσης, μετά σφίξτε τον πάνω
ιμάντα πρόσδεσης σύμφωνα με τις
οδηγίες του παιδικού καθίσματος
για να ασφαλίσετε σταθερά το παι-
δικό κάθισμα στο κάθισμα του αυτο-
κινήτου.OPDE036029

OPDE036030

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις όταν τοποθετείτε το λουρί
πάνω πρόσδεσης:

• Πρέπει πάντα να διαβάζετε και
να ακολουθείτε τις οδηγίες του
παιδικού καθίσματος.

• Μην προσαρμόζετε ΠΟΤΕ πε-
ρισσότερα από ένα παιδικό
κάθισμα σε ένα πάνω σημείο
πρόσδεσης ISOFIX. Μπορεί
να προκληθεί σπάσιμο του ιμά-
ντα ή του σημείου πρόσδεσης.

• Μην τοποθετείτε το λουρί πά-
νω πρόσδεσης σε άλλη θέση,
παρά μόνο στη σωστή. Δε θα
λειτουργήσει σωστά αν προ-
σαρμοστεί σε άλλη θέση.

• Τα άγκιστρα του παιδικού κα-
θίσματος είναι σχεδιασμένα να
αντέχουν μόνο τα φορτία που
υπάρχουν από σωστά τοποθε-
τημένα παιδικά καθίσματα. Δεν
πρέπει ποτέ να χρησιμοποιη-
θούν για ζώνες ασφαλείας ενη-
λίκων ή για λουριά ή για να δέ-
νετε άλλα αντικείμενα ή εξοπλι-
σμό του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(Συνεχίζεται)

• Πρεπει να ελέγχετε πάντα το
σύστημα ISOFIX στον πωλητή
σας μετά από ένα ατύχημα.
Ένα ατύχημα μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη στο σύστημα
και να μην ασφαλίζει σωστά το
παιδικό κάθισμα.
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Καταλληλότητα κάθε θέσης καθίσματος για Παιδικό Κάθισμα ISOFIX σύμφωνα με τους κανονισμούς της ECE

IUF = Κατάλληλο για ISOFIX παιδικά καθίσματα που «κοιτάζουν» προς

τα εμπρός της κατηγορίας universal για χρήση σε αυτή την

ομάδα βάρους.

IL  = Κατάλληλο για συγκεκριμένα ISOFIX παιδικά καθίσματα (CRS)

που υπάρχουν στην συνημμένη λίστα. Αυτά τα ISOFIX CRS είναι

των κα-τηγοριών: συγκεκριμένο αυτοκίνητο, περιορισμένο ή semi-

universal.

X   = Θέση ISOFIX όχι κατάλληλη για παιδικά καθίσματα ISOFIX σε

αυτή την ομάδα βάρους και/ή κατηγορία μεγέθους.

* Τόσο το ISO/R2 όσο και το ISO/R3 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο

όταν το κάθισμα του συνοδηγού είναι τελείως μπροστά.

* Κατηγορία μεγέθους και στήριξη συστήματος παιδικού καθίσματος 

ISOFIX.

A - ISO/F3: Πλήρους Ύψους Νήπιο Κοιτάζει Εμπρός CRS (ύψος 720 χιλ.)

B - ISO/F2: Μειωμένου Ύψους Νήπιο Κοιτάζει Εμπρός CRS (ύψος 650 χιλ.)

B1 - ISO/F2X: Μειωμένου Ύψους Δεύτερη Έκδοση Μορφής Πίσω
Επιφάνειας Νήπιο Κοιτάζει Εμπρός CRS (ύψος 650 χιλ.)

C - ISO/R3: Πλήρους Ύψους Νήπιο Κοιτάζει Πίσω CRS

D - ISO/R2: Μειωμένου Ύψους Νήπιο Κοιτάζει Πίσω CRS

E - ISO/R1: Μέγεθος Βρέφους Κοιτάζει προς τα Πίσω CRS

F - ISO/L1: Το Παιδί Κοιτάζει Αριστερά στο Πλάι CRS (πορτ-μπεμπε)

G - ISO/L2: Το Παιδί Κοιτάζει Δεξιά στο Πλάι CRS (πορτ-μπεμπε)

Ομάδα βάρους
Κατηγορία 

μεγέθους
Στήριξη

Θέσεις ISOFIX αυτοκινήτου

Συνοδηγός
2η σειρά

Αριστερή μεριά Κέντρο Δεξιά μεριά

Πορτ-μπεμπέ
F ISO/L1 N/A X N/A X

G ISO/L2 N/A X N/A X

0- : ΜΕΧΡΙ 10 ΚΙΛΑ E ISO/R1 N/A IL N/A IL

0+ : ΜΕΧΡΙ 13 ΚΙΛΑ

E ISO/R1 N/A IL N/A IL

D ISO/R2 N/A IL N/A IL

C ISO/R3 N/A IL N/A IL

1 :  9  ΜΕ 18 ΚΙΛΑ

D ISO/R2 N/A IL N/A IL

C ISO/R3 N/A IL N/A IL

B ISO/F2 N/A IUF,IL N/A IUF,IL

B1 ISO/F2X N/A IUF,IL N/A IUF,IL

A ISO/F3 N/A IUF,IL N/A IUF,IL
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Ασφάλιση παιδικού καθίσματος
με ζώνη ασφαλείας τριών
σημείων
Όταν δεν χρησιμοποιείτε σύστημα
ISOFIX, όλα τα παιδικά καθίσματα
πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε ένα
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με
τον κάθετο ιμάντα της ζώνης τριών
σημείων.

Εγκατάσταση ενός παιδικού
καθίσματος με ζώνη ασφαλείας
τριών σημείων

Για να εγκαταστήσετε ένα σύστημα
παιδικού καθίσματος στα πίσω  καθί-
σματα, κάντε τα ακόλουθα:

1.Τοποθετήστε το σύστημα του παιδι-
κού καθίσματος στο πίσω κεντρικό

κάθισμα και περάστε τον οριζόντιο
ιμάντα μέσα από το σημείο
συγκράτησης, ακολουθώντας τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε ότι το τύλιγμα της ζώ-
νης ασφαλείας δεν είναι στριμμένο.

2. Ασφαλίστε το κούμπωμα της ζώ-
νης ασφαλείας στην πόρπη. Ακού-
στε το χαρακτηριστικό «κλικ».

Πληροφορία

Τοποθετήστε το πλήκτρο απασφά-
λισης έτσι ώστε, να είναι εύκολα προ-
σβάσιμο σε περίπτωση ανάγκης.

3. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισ-
σότερη χαλαρότητα από τη ζώνη
τραβώντας το ελεύθερο άκρο του
ιμάντα.

4. Σπρώξτε και τραβήξτε το σύστημα
παιδικού καθίσματος, για να επι-
βεβαιώσετε ότι η ζώνη ασφαλείας
το κρατάει σταθερά στη θέση του.

Αν ο κατασκευαστής του Συστήματος
Παιδικού Καθίσματος σας συστήσει
να χρησιμοποιήσετε πάνω λουρί με
τη ζώνη τριών σημείων, δείτε στη
σελίδα 2-40.

Για να αφαιρέσετε το παιδικό κάθι-
σμα, πιέστε το πλήκτρο απελευθέ-
ρωσης στη πορπή και μετά τραβήξτε
τη ζώνη από το σημείο πρόσδεσης
του Συστήματος Παιδικού Καθίσμα-
τος και αφήστε τη ζώνη ασφαλείας
να ανασυρθεί τελείως.

i

OLMB033044

ODH033063

OLMB033046
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Καταλληλότητα για κάθε καθίσματος για κατηγορία "universal" με χρήση ζώνης ασφαλείας σύμφωνα με
τους κανονισμούς της ECE-

U : Κατάλληλα για κατηγορία "universal" εγκεκριμένα για χρήση σε αυτή την ομάδα βάρους.

U* :  Κατάλληλα για κατηγορία "universal" εγκεκριμένα για χρήση σε αυτή την ομάδα βάρους (όταν τοποθετείτε το κάθισμα στο κάθισμα του συνο-

δηγού, πρέπει να μετακινείτε τη θέση του καθίσματος προς τα πάνω και τη πλάτη του καθίσματος μπροστά για να δέσετε σωστά το παιδικό

κάθισμα).

h Η συσκευή ρύθμισης ύψους του καθίσματος συνοδηγού είναι pροαιρετικό χαρακτηριστικό.

UF = Κατάλληλα για κατηγορία "universal" που κοιιτάει προς τα μπροστά εγκεκριμένα για χρήση σε αυτή την ομάδα βάρους.

X = Θέση καθίσματος που δε κάνει για παιδιά σε αυτή την ομάδα βάρους.

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, ακόμα και αν ο διακόπτης
ON/OFF του αερόσακου συνοδηγού είναι στη θέση OFF. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού
σας, ο αερόσακος του συνοδηγού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος, όταν είναι αναγκαίο να τοποθετή-
σετε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του συνοδηγού σε εξαιρετικές περιστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ομάδα βάρους

Seating Position

Συνοδηγός Δεύτερη σειρά

Ενεργοποιημένος

αερόσακος

Απενεργοποιημένος

αερόσακος
Εξωτερικά αριστερά

Κέντρο

(ΖΩΝΗ 3ΣΗΜΕΙΩΝ)
Εξωτερικά δεξιά

Ομάδα 0

(0-9μήνες)
μέχρι 10 κιλά X U* U U U

Ομάδα 0 +

(0-2χρόνια)
μέχρι 13κιλά X U* U U U

Ομάδα I

(9μήνες-4χρόνια)
9 μέχρι 18 κιλά X U* U U U

Ομάδα II

(15 μέχρι 25kg)
15 μέχρι 25 κιλά UF U* U U U

Ομάδα III

(22 μέχρι 36kg)
22 μέχρι 36 κιλά UF U* U U U
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Συστήματα Παιδικού Καθίσματος μεγέθους-i σύμφωνα με τους κανονισμούς της ECE

i-U   : Κατάλληλα για Συστήματα Παιδκών Καθισμάτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, κατηγορίας "universal" μεγέθους-i

i-UF : Κατάλληλα για Συστήματα Παιδκών Καθισμάτων προς τα εμπρός, κατηγορίας "universal" μεγέθους-i μόνο

X     : Η θέση καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για Συστήματα Παιδικού Καθίσματος μεγέθους-i

Ομάδα βάρους

Seating Position

Συνοδηγός

Second Row

Εξωτερικά

αριστερά
Κέντρο Εξωτερικά δεξιά

Συστήματα Παιδικού Καθίσματος μέγεθος-i X i-U X i-U

Κορυφαίες επιλογές Συστημάτων Παιδικών Καθισμάτων - Για Ευρώπη

CRS Πληροφορία κατασκευαστή

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

Britax Römmer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com

Ομάδα
βάρους

Όνομα
Κατασκευα-

στής
Τύπος τοποθέτησης

Αριθμός έγκρισης
ECE-R44.

Ομάδα 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi προς τα πίσω με ISOFIX E4 04443907

Ομάδα I Duo Plus Britax Römer προς τα εμπρος με ISOFIX και πάνω ιμάντα E1 04301133

Ομάδα II KidFix II XP Britax Römer προς τα εμπρος με ISOFIX και ζώνη αυτοκινήτου E1 04301323

Ομάδα III Junior III Graco προς τα εμπρος με ISOFIX και ζώνη αυτοκινήτου
E11 03.44.164 

E11 03.44.165
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ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (SRS)

OPD037032L/OPDE036066
Οι αερόσακοι που υπάρχουν πραγματικά στο αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρουν από την εικόνα.

1. Μπροστά αερόσακος οδηγού

2. Μπροστά αερόσακος συνοδηγού

3. Πλαϊνος αερόσακος*

4. Αερόσακος τύπου κουρτίνας*

5. Αερόσακος στο γόνατο*

6. Διακόπτης ON/OFF αερόσακου

συνοδηγού*

* : αν έχει τοποθετηθεί
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Τα αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένα με
ένα Συμπληρωματικό Σύστημα Αε-
ρόσακων για τη θέση του οδηγού και
του του συνοδηγού.

Οι εμπρός αερόσακοι είναι σχεδια-
σμένοι για να συμπληρώνουν τις
ζώνες τριών σημείων. Για να παρέ-
χουν ασφάλεια οι αερόσακοι, πρέπει
να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας όση
ώρα οδηγείτε.

Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή
να πεθάνετε σε ένα ατύχημα αν δεν
φοράτε ζώνη ασφαλείας. Οι αερόσα-
κοι είναι σχεδιασμένοι να συμπλη-
ρώνουν τις ζώνες ασφαλείας αλλά
όχι να τις αντικαθιστούν.

Επίσης οι αερόσακοι δεν είναι σχε-
διασμένοι να πυροδοτούνται σε κάθε
σύγκρουση. Σε μερικά ατυχήματα, οι
ζώνες ασφαλείας είναι το μόνο μέσο
προστασίας σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

Πρέπει ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα σε
κάθε ταξίδι, κάθε στιγμή, όλοι! Ακόμα και με αερόσακους, μπορεί να τραυ-
ματιστείτε σοβαρά ή να πεθάνετε σε μια σύγκρουση αν δεν είστε σωστά προσ-
δεδεμένος ή αν δε φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν πυροδοτείται ο αερόσακος.

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε ένα παιδί σε ένα παιδικό ή βοηθητικό κάθισμα στο
κάθισμα του συνοδηγού. Ένας αερόσακος που έχει πυροδοτηθεί μπορεί να
χτυπήσει με δύναμη το βρέφος ή το παιδί προκαλώντας σοβαρούς ή θανάσι-
μους τραυματισμούς.

ΠΑΠ - Πάντα Ασφαλίστε τα Παιδιά κάτω των 13 ετών στο πίσω κάθισμα.Είναι
το ασφαλέστερο μέρος για παιδιά όλων των ηλικιών για να επιβαίνουν. Αν
ένα παιδί 13 ετών ή μεγαλύτερο πρέπει να κάτσει στο κάθισμα του συνοδη-
γού, πρέπει να δεθεί σωστά με τη ζώνη και το κάθισμα να πάει όσο το δυνα-
τόν πιο πίσω γίνεται.

Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να καθονται σε όρθια στάση με την πλάτη του
καθίσματος στην όρθια θέση, κεντρικά στο μαξιλάρι του καθίσματος, να φο-
ράνε τη ζώνη ασφαλείας, τα πόδια να είναι άεντα απλωμένα και τις πατούσες
στο πάτωμα, ώσπου το αυτοκίνητο να παρκάρει και ο κινητήρας να σβήσει.

Αν ένας επιβάτης είναι εκτός θέσης κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η γρή-
γορη πυροδότηση του αερόσακου μπορεί να να χτυπήσει με δύναμη τον επι-
βάτη και να προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.

Εσείς και οι επιβάτες σας δεν πρέπει ποτέ να κάθεστε ή να ακουμπάτε χωρίς
λόγο, κοντά στους αερόσακους ή να ακουμπάτε στην πόρτα ή το κεντρικό τα-
μπλό.

Μετακινείστε το κάθισμα σας όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους μπροστά
αερόσακους, ενώ ακόμα διατηρείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Που είναι οι αερόσακοι;

Εμπρός αερόσακοι οδηγού και
συνοδηγού (αν έχει τοποθετηθεί)

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με Συμπληρωματικό Σύστημα Συ-
γκράτησης (SRS) καθώς και ζώνες
τριών σημείων στη θέση του οδηγού
και του συνοδηγού.

Το SRS αποτελείται από αερόσακους
που βρίσκονται στο κέντρο του τιμο-
νιού, στο κάτω χαμηλά ταμπλό της
πλευράς του οδηγού κάτω από το
τιμόνι και στην πλευρά του συνοδη-
γού στο ταμπλό, πάνω από το ντου-
λαπάκι. Οι αερόσακοι επισημαίνο-
νται με τα γράμματα «AIR BAG» χα-
ραγμένα στα καλύμματα των αερό-
σακων. Σκοπός του SRS είναι να
παρέχει στον οδηγό του αυτοκινήτου
και στον συνοδηγό πρόσθετη ασφά-
λεια, από αυτή που παρέχεται μόνο
με το σύστημα ζωνών ασφαλείας, σε
περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης
επαρκούς σοβαρότητας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανά-
του από ένα αερόσακο που έχει
πυροδοτηθεί, πάρτε τις παρακά-
τω προφυλάξεις:

• Όλοι οι επιβάτες πρέπει να
φοράνε τις ζώνες ασφαλείας
συνέχεια, για να είναι σωστά
τοποθετημένοι

• Μετακινήστε το κάθισμα σας
όσο πιο μακριά από τους αερό-
σακους γίνεται, ενώ μπορείτε
να έχετε πλήρη έλεγχο του
αυτοκινήτου.

• Μην ακουμπάτε ποτέ στην
πόρτα ή το κεντρικό ταμπλό.

• Μην επιτρέπεται στον συνοδη-
γό να ακουμπάει τα πόδια του
στο ταμπλό.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD036033

OPD036034

n Αερόσακος γόνατου οδηγού

OPD036041

n Μπροστά αερόσακος συνοδηγού

n Μπροστά αερόσακος οδηγού
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Διακόπτης ΟΝ/OFF αερόσακου
συνοδηγού (αν έχει τοποθετηθεί) 

Ο σκοπός του διακόπτη είναι να απε-
νεργοποιεί τον μπροστά αερόσακο
του συνοδηγού ώστε να μεταφέρετε
επιβάτες που βρίσκονται σε αυξημέ-
νο κίνδυνο τραυματισμού από τους
αερόσακους, λόγω ηλικίας, μεγέθους
ή ιατρικής κατάστασης.

Για να απενεργοποιήσετε τον μπρο-
στά αερόσακο του συνοδηγού:

Τοποθετήστε το κλειδί ή μια παρόμοια
άκαμπτη συσκευή στο διακόπτη
ON/OFF του μπροστά αερόσακου
συνοδηγού και γυρίστε το στη θέση
OFF. Η ενδεικτική λυχνία OFF ( )
του αερόσακου συνοδηγού θα ανά-
ψει και θα παραμείνει αναμένη ώσπου
ο μπροστά αερόσακος του συνοδη-
γού να επανενεργοποιηθεί.

OPDE036064 OPDE036036

(Συνεχίζεται)

• Δεν πρέπει να τοποθετείτε κα-
νένα αντικείμενο πάνω ή κο-
ντά στις μονάδες αερόσακων
στο τιμόνι, στο ταμπλό οργά-
νων και το ταμπλό μπροστά
από το συνοδηγό, πάνω από
το ντουλαπάκι. Τέτοια αντι-
κείμενα μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιά αν το αυτοκίνητο
βρεθεί σε ένα αρκετά ισχυρό
τρακάρισμα ώστε να πυρο-
δοτηθούν οι αερόσακοι.

• Μη τοποθετείτε αντικείμενα στο
μπροστά παρμπρίζ και στον
εσωτερικο καθρέφτη.
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Για να επαναργοποιήσετε τον μπρο-
στά αερόσακο του συνοδηγού:

Τοποθετήστε το κλειδί ή μια παρόμοια
άκαμπτη συσκευή στο διακόπτη
ON/OFF του μπροστά αερόσακου
συνοδηγού και γυρίστε το στη θέση
ΟΝ. Η ενδεικτική λυχνία ON ( ) θα
ανάψει και θα παραμείνει αναμένη
αναμένη για 60 δευτερόλεπτα. 

Πληροφορία

Η ενδεικτική λυχνία ON/OFF του
μπροστά αερόσακου συνοδηγού
ανάβει για περίπου 4 δευτερόλε-
πτα αφού τοποθετήσετε το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση ΟΝ.

i

Μην επιτρέπετε ποτέ σε έναν
ενήλικα επιβάτη να καθίσει στη
θέση του συνοδηγού με την
ένδειξη αερόσακου συνοδηγού
να ανάβει στη θέση OFF. Κατά
τη διάρκεια σύγκρουσης, ο αε-
ρόσακος δεν θα πυροδοτηθεί
αν η ένδειξη είναι αναμμένη.
Ενεργοποιήστε τον μπροστά
αερόσακο συνοδηγού ή πείτε
στον επιβάτη να μετακινηθεί
στο πίσω κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ο διακόπτης ON/OFF του
αερόσακου συνοδηγού δυσλει-
τουργεί, οι ακόλουθες συνθήκες
μπορεί να προκύψουν:

• Η προειδοποιητική λυχνία
αερόσακου ( ) στο ταμπλό
οργάνων θα ανάψει.

• Η ένδειξη OFF ( ) του αερο-
σακου συνοδηγού δεν θα ανά-
ψει και η ένδειξη ON ( ) θα
ανάψει και θα σβήσει σε
περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ο
αερόσακος του συνοδηγού θα
πυροδοτηθεί σε μια μετωπική
σύγκρουση αν και ο διακό-
πτης ON/OFF του αερόσακου-
συνοδηγού είναι στη θέση
OFF.

• Σας συνιστούμε να ελέγξετε
τον διακόπτη ON/OFF του αε-
ρόσακου συνοδηγού και το
σύστημα αερόσακων SRS σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HUYNDAI, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE036065
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Πλευρικοί αερόσακοι

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με έναν πλευρικό αερόσακο σε κάθε
κάθισμα. Σκοπός του αερόσακου είναι
να παρέχει στον οδηγό και/ή το συνο-
δηγό πρόσθετη προστασία από αυτή
που παρέχει από μόνο του το σύστημα
ζωνών ασφαλείας.

Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι σχεδια-
σμένοι, ώστε να πυροδοτούνται μό-
νο σε ορισμένες πλευρικές συγκρού-
σεις, ανάλογα με την ένταση της
σύγκρουσης, τη γωνία, την ταχύτητα
και το σημείο σύγκρουσης.

Οι πλευρικοί αερόσακοι και στις δύο
πλευρές του αυτοκινήτου είναι σχεδια-
σμένοι, ώστε να πυροδοτούνται όταν
ανιχνεύουν μια ανατροπή με έναν
αισθητήρα ανατροπής (αν έχει τοπο-
θετηθεί ένας αισθητήρας ανατροπής).

Οι πλευρικοί αερόσακοι δεν είναι σχε-
διασμένοι, ώστε να ενεργοποιούνται
σε όλες τις συνθήκες πλευρικής
σύγκρουσης ή ανατροπής.

(Συνεχίζεται)

• Μην επιτρέπεται στους επιβά-
τες να ακουμπάνε τα κεφάλια
ή σώματα τους στις πόρτες,
να βάζουν τα χέρια τους στις
πόρτες, να τεντώνουν τα
μπράτσα τους έξω από το πα-
ράθυρο ή να τοποθετούν αντι-
κείμενα μεταξύ των πορτών
και των καθισμάτων.

• Κρατάτε το τιμόνι στις θέσεις
9 η ώρα και 3 η ώρα, για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυμα-
τισμού των χεριών και των
μπράτσων σας.

• Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα
καθισμάτων. Με αυτό τον τρό-
πο μπορεί να μειώσετε ή να
σταματήσετε την αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος.

• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα
πάνω από τον αερόσακο ή
μεταξύ του αερόσακου και
εσάς.

(Συνεχίζεται)

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανά-
του από ένα πλαϊνό αερόσακο
που έχει πυροδοτηθεί, πάρτε
τις παρακάτω προφυλάξεις:

• Όλοι οι επιβάτες πρέπει να
φοράνε τις ζώνες ασφαλείας
συνέχεια, για να είναι σωστά
τοποθετημένοι.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037042

OPD036043
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Αερόσακος τύπου «κουρτίνας»

Οι αερόσακοι τύπου «κουρτίνας»
βρίσκονται κατά μήκος και των δύο
πλευρών των ραγών οροφής πάνω
από τις εμπρός και πίσω πόρτες.

Είναι σχεδιασμένοι να βοηθούν στην
προστασία των κεφαλιών των εμπ-

ρός επιβατών και των επιβατών στις
πίσω εξωτερικές θέσεις σε ορισμένες
πλευρικές συγκρούσεις.

Οι αερόσακοι τύπου «κουρτίνας»
είναι σχεδιασμένοι να πυροδοτούνται
μόνο σε ορισμένες πλευρικές συγκ-
ρούσεις, ανάλογα με την ένταση της
σύγκρουσης, τη γωνία, την ταχύτητα
και το σημείο σύγκρουσης.

Οι αερόσακοι τύπου «κουρτίνας» και
στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου είναι
σχεδιασμένοι, ώστε να πυροδοτούνται
όταν ανιχνεύουν μια ανατροπή με έναν
αισθητήρα ανατροπής (αν έχει τοπο-
θετηθεί ένας αισθητήρας ανατροπής).

Οι αερόσακοι τύπου «κουρτίνας» δεν
είναι σχεδιασμένοι να ανοίγουν σε κάθε
κατάσταση πλευρικής σύγκρουσης.

(Συνεχίζεται)

• Μην τοποθετήσετε αντικείμενα
μεταξύ της πόρτας και του κα-
θίσματος. Μπορεί να γίνουν
θραύσματα αν ο πλαϊνός αερό-
σακος πυροδοτηθεί.

• Μην εγκαταστήσετε αξεσουάρ
κοντά στους πλαϊνούς αερό-
σακους.

• Μην προκαλέσετε σύγκρουση
στις πόρτες, όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση ΟΝ
γιατί μπορεί να προκαλέσει
την πυροδότηση των πλαϊ-
νών αερόσακων.

• Αν το κάθισμα ή το κάλυμμα
του καθίσματος έχουν πάθει
ζημιά, σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το σύστημα σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σο-

βαρού τραυματισμού ή θανάτου
από ένα πλαϊνό αερόσακο που
έχει πυροδοτηθεί, πάρτε τις πα-
ρακάτω προφυλάξεις:

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN037044

OPD036045
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Πως λειτουργεί το σύστημα
των αερόσακων;

Το SRS αποτελείται από τα παρακά-
τω εξαρτήματα:

(1) Μονάδα εμπρός αερόσακου
οδηγού/μονάδα αερόσακου γόνα-
του συνοδηγού

2) Μονάδα εμπρός αερόσακου
συνοδηγού

(3) Μονάδα πλαϊνών αερόσακων
Αισθητήρες πλαϊνής σύγκρουσης

(3) Μονάδα πλαϊνών αερόσακων

(4) Μονάδα αερόσακων τύπου
κουρτίνα

(5) Πίσω συγκρότημα αναστολέα
προεντατήρα
(αν έχει τοποθετηθεί) 

(6) Συγκρότημα αναστολέα προεντα-
τήρα

(7) Προειδοποιητική λυχνία αερόσα-
κου

(8) Μονάδα ελέγχου SRS (SRSCM)/
Αισθητήρας ανατροπής

(9) Αισθητήρες μετωπικής σύγκρου-
σης

(10) Αισθητήρες πλαϊνής πίεσης

(11) Διακόπτης ON/OFF μπροστά
αερόσακου συνοδηγού (μόνο
για τη θέση του συνοδηγού)

(12) Διακόπτης ON/OFF μπροστά
αερόσακου συνοδηγού

Η SRSCM επιτηρεί συνεχώς όλα τα
εξαρτήματα SRS, ενώ ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση ON για να
προσδιορίσει αν μια σύγκρουση είναι
αρκετά σοβαρή ώστε να απαιτείται η
ενεργοποίηση των αερόσακων ή η
ενεργοποίηση των προεντατήρων
ζώνης ασφαλείας.

OPDE037063

(Συνεχίζεται)

• Όλοι οι επιβάτες πρέπει να
φοράνε τις ζώνες ασφαλείας
συνέχεια, για να είναι σωστά
τοποθετημένοι.

• Ασφαλίστε σωστά τα παιδικά
καθίσματα, όσο πιο μακριά γί-
νεται από την πόρτα.

• Μη τοποθετείτε αντικείμενα πά-
νω στον αερόσακο. Επίσης μη
τοποθετείτε αντικείμενα γύρω
από την περιοχή που πυροδο-
τείται οαερόσακος, όπως η πόρτα,
το τζάμι της πλαϊνής πόρτας, η
μπροστά και πίσω κολώνα και
στην πλαϊνή ράγα οροφής. 

• Μη κρεμάτε σκληρά ή εύθραυ-
στα αντικείμενα στη κρεμάστρα
ρούχων.

• Μην επιτρέπεται στους επιβά-
τες να ακουμπάνε τα κεφάλια ή
τα σώματα τους στις πόρτες, να
βάζουν τα χέρια τους στις πόρ-
τες, να τεντώνουν τα μπράτσα
τους έξω από το παράθυρο ή να
τοποθετούν αντικείμενα μεταξύ
πορτών και καθισμάτων.

• Μην ανοίγεται ή επισκευάζεται
τους πλαϊνούς αερόσακους.
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Προειδοποιητική
λυχνία SRS

Η προειδοποιητική λυχνία SRS
(Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκρά-
τησης) εμφανίζει το σύμβολο του αε-
ρόσακου που απεικονίζεται στην
εικόνα. Το σύστημα ελέγχει το ηλεκτ-
ρικό σύστημα του αερόσακου για
δυσλειτουργείες. Η λυχνία υποδηλώ-
νει ότι υπάρχει ένα πιθανό πρόβλημα
με το σύστημα αερόσακων, το οποίο
μπορεί να περιλαμβάνει τους πλαϊ-
νούς αερόσακους και/ή τους αερόσα-
κους τύπου κουρτίνας. που χρειάζο-
νται για προστασία από ανατροπή
(αν έχει τοποθετηθεί αισθητήρας ανα-
τροπής).

Κατά τη διάρκεια μιας μετωπικής
σύγκρουση, οι αισθητήρες θα ανι-
χνεύσουν την γρήγορη επιβράδυνση
του αυτοκινήτου. Αν ο ρυθμός επι-
βράδυνσης είναι μεγάλος, η μονάδα
ελέγχου θα πυροδοτήσει τους μπρο-
στά αερόσακους, τη στιγμή και με τη
δύναμη που χρειάζονται.

Οι μπροστά αερόσακοι βοηθάνε στην
προστασία του οδηγού και συνο-
δηγού ανταποκρινόμενοι στις μετω-
πικές συγκρούσεις στις οποίες οι ζώ-
νες ασφαλείας, δεν μπορούν να προ-
βάλουν αρκετή ασφάλεια. Όταν χρει-
αστεί, οι πλαϊνοί αερόσακοι θα παρέ-
χουν προστασία στο πάνω μέρος του
σώματος, στην περίπτωση μιας πλαϊ-
νής σύγκρουσης ή ανατροπής.

• Οι αερόσακοι ενεργοποιούνται
(είναι σε θέση να ενεργοποιηθούν
αν είναι απαραίτητο) μόνο όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση ON.

• Οι αερόσακοι ενεργοποιούνται σε
περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής
σύγκρουσης, προκειμένου να βοη-
θήσουν στην προστασία των επι-
βαινόντων από σοβαρό σωματικό
τραυματισμό.

Αν το SRS έχει βλάβη, οι αερόσα-
κοι μπορεί να μην λειτουργήσουν
σωστά κατά τη διάρκεια ατυχήμα-
τος, αυξάνωντας τον κίνδυνο σοβα-
ρού τραυματισμού ή θανάτου.

Αν προκύψει οποιαδήποτε από της
παρακάτω συνθήκες, το SRS έχει
βλάβη:

• Αν η προειδοποιητική λυχνία
αερόσακου SRS στο ταμπλό ορ-
γάνων δεν ανάψει για περίπου 6
δευτερόλεπτα αφότου ο διακό-
πτης ανάφλεξης γυρίσει στη
θέση ΟΝ.

• Η λυχνία παραμένει αναμμένη
αφού ανάψει για περίπου 6 δευ-
τερόλεπτα.

• Η λυχνία ανάβει ενώ το αυτοκί-
νητο είναι σε κίνηση.

• Η λυχνία αναβοσβήνει ενώ ο κι-
νητήρας είναι αναμμένος.

Σας συνιστουμε να ελέγξετε το SRS
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευ-
αστή HYUNDAI αν παρουσιαστεί
οποιαδήποτε από τις παραπάνω
συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

• Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη
ταχύτητα κατά την οποία οι αερό-
σακοι θα ενεργοποιηθούν. Γενικά,
οι αερόσακοι είναι σχεδιασμένοι
ώστε να ενεργοποιούνται από τη
σοβαρότητα μιας σύγκρουσης και
τη κατεύθυνσή της. Οι δύο αυτοί
παράγοντες προσδιορίζουν αν οι
αισθητήρες θα στείλουν ένα ηλε-
κτρονικό σήμα ενεργοποίησης/πυ-
ροδότησης.

• Η ενεργοποίηση του αερόσακου
εξαρτάται από έναν αριθμό παρα-
γόντων που περιλαμβάνουν την τα-
χύτητα, τις γωνίες σύγκρουσης και
την ένταση και ακαμψία των αυτοκι-
νήτων ή αντικειμένων που χτυπούν
το αυτοκίνητό σας στη σύγκρουση.
Ωστόσο, οι παράγοντες δεν περιο-
ρίζονται σε αυτούς που αναφέρθη-
καν παραπάνω.

• Οι εμπρός αερόσακοι θα ανοίξουν
πλήρως και θα ξεφουσκώσουν αμέ-
σως. Είναι πρακτικά αδύνατο να
δείτε τον αερόσακο να ανοίγει κατά
τη διάρκεια σύγκρουσης. Είναι πιο
πιθανό να δείτε απλά τον αερόσα-
κο ξεφούσκωτο να κρέμεται από τη
θήκη του μετά από σύγκρουση.

• Εκτός από τη πυροδότηση σε σο-
βαρή πλαϊνή σύγκρουση, τα
αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα
με έναν αισθητήρα ανατροπής,
πλαϊνό αερόσακο και/ή αερόσακο
τύπου κουρτίνας θα πυροδοτηθούν
αν ο αισθητήρας ανιχνεύσει μια
ανατροπή.

Ότανν ανιχνευτεί μια ανατροπή, οι
αερόσακοι τύπου κουρτίνας θα πα-
ραμείνουν φουσκώμενοι για περισ-
σότερη ώρα για να παρέχουν προ-
στασία από εκτίναξη, ειδικά αν χρη-
σιμοποιούνται σε συνδυασμό με
ζώνες ασφαλείας (αν έχει τοποθε-
τηθεί αισθητήρας ανατροπής)

• Προκειμένου να παρέχουν προ-
στασία σε μια σοβαρή σύγκρουση,
οι αερόσακοι θα πρέπει να ανοί-
γουν ακαριαία. Η ταχύτητα ανοίγ-
ματος του αερόσακου είναι συνέ-
πεια του εξαιρετικά σύντομου χρό-
νου κατά τον οποίο πραγματοποι-
είται η σύγκρουση και της ανάγκης
να τοποθετείται ο αερόσακος ανά-
μεσα στον επιβάτη και στη δομή
του αυτοκινήτου πριν ο επιβάτης
χτυπήσει σε αυτή. Αυτή η ταχύτητα
ανοίγματος μειώνει τον κίνδυνο σο-
βαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού
σε μια σοβαρή σύγκρουση και έτσι,

είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της
σχεδίασης του αερόσακου.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση του αε-
ρόσακου μπορεί, επίσης, να προ-
καλέσει τραυματισμό που περιλαμ-
βάνει ερεθισμούς στο πρόσωπο,
μώλωπες και σπασμένα οστά, γιατί
η ταχύτητα ενεργοποίησης προκα-
λεί, επίσης, το άνοιγμα των αερό-
σακων με μεγαλύτερη ισχύ.

• Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου
η επαφή με τον αερόσακο του τιμο-
νιού μπορεί να προκαλέσει θανα-
τηφόρο τραυματισμό, ιδιαίτερα αν
ο επιβάτης κάθεται εξαιρετικά κο-
ντά στο τιμόνι.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα βή-
ματα για να μειώσετε το κίνδυνο να
τραυματιστείτε από έναν αερόσακο
που πυροδοτείτε. Ο μεγαλύτερος
κίνδυνος είναι να κάθεστε πολύ κο-
ντά στον αερόσακο. Ένας αερόσα-
κος χρειάζεται χώρο για να πυρο-
δοτηθεί. Συνιστούμε ο οδηγός να
αφήνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
κενό μεταξύ του κέντρου του τιμο-
νιού και του στήθους του, ενώ ακό-
μα διατηρεί τον έλεγχο του αυτοκι-
νήτου.
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Όταν το SRSCM ανιχνεύσει μια
αρκετά ισχυρή μετωπική σύγκρουση
του αυτοκινήτου, θα πυροδοτήσει
αυτόματα τους μπροστά αερόσακους.

Κατά την ενεργοποίηση, ενώσεις
που βρίσκονται στα καλύμματα θα
ξεχωρίσουν μεταξύ τους υπό την
πίεση που ασκεί το φούσκωμα των
αερόσακων. Περαιτέρω άνοιγμα των
καλυμμάτων επιτρέπει κατόπιν το
πλήρες άνοιγμα των αερόσακων.

Ένας πλήρως φουσκωμένος αερό-
σακος σε συνδυασμό με μία σωστά
φορεμένη ζώνη ασφαλείας καθυστε-
ρεί την προς τα εμπρός κίνηση του
οδηγού ή του συνοδηγού μειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού στο
κεφάλι ή το θώρακα.

Μετά από το πλήρες άνοιγμα, ο αε-
ρόσακος αρχίζει να ξεφουσκώνει,
επιτρέποντας στον οδηγό να διατη-
ρήσει την ορατότητα προς τα εμπρός
και τη δυνατότητα να στρίψει ή να
χρησιμοποιήσει άλλα χειριστήρια.

OLMB033055

n Εμπρός αερόσακος οδηγού (2)

OLMB033056

n Εμπρός αερόσακος οδηγού (3)

OLMB033057

n Εμπρός αερόσακος συνοδηγού
OLMB033054

n Εμπρός αερόσακος οδηγού (1)
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Τι να περιμένω αφού ενεργο-
ποιηθούν οι αερόσακοι

Μετά από μια μετωπική ή πλαϊνή
σύγκρουση οι αερόσακοι πυροδο-
τούνται και ξεφουσκώνουν πολύ γρή-
γορα. Η πυροδότηση του αερόσακου
δεν θα αποτρέψει τον οδηγό να δει
έξω από το παρμπρίζ ή να οδηγήσει.
Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας μπο-
ρεί να παραμείνουν φουσκωμένοι
μερικώς για λίγη ώρα αφού αναπτυχ-
θούν.

Θόρυβος και καπνός από πυρο-
δοτημένο αερόσακο
Όταν οι αερόσακοι πυροδοτούνται
προκαλούν ένα δυνατό θόρυβο και
αφήνουν καπνό και σκόνη στον αέρα
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτό
είναι φυσιολογικό και είναι αποτέλε-
σμα της έναυσης της γεννήτριας
αερίου του αερόσακου. Αφού ενερ-
γοποιηθούν οι αερόσακοι, μπορεί να
νιώσετε σημαντική δυσκολία στην
αναπνοή εξαιτίας της επαφής του
θώρακά σας τόσο με τη ζώνη ασφα-
λείας όσο και με τον αερόσακο κα-
θώς και εξαιτίας της εισπνοής κα-
πνού και σκόνης. Η σκόνη μπορεί να
προκαλέσει άσθμα σε μερικούς αν-
θρώπους. Αν έχετε προβλήματα
αναπνοής μετά την πυροδότηση των
αερόσακων, απευθυνθείτε σε έναν
γιατρό αμέσως.

Παρόλο που ο καπνός και η σκόνη
δεν είναι τοξικά, μπορεί να προκαλέ-
σουν ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια
στη μύτη στο λαιμό κ.λπ. Σε αυτήν
την περίπτωση, πλύνετε και ξε-
πλύνετε με κρύο νερό αμέσως και
απευθυνθείτε σε ένα γιατρό αν τα
συμπτώματα επιμένουν.

Αφού πυροδοτηθεί ένας αερό-
σακος πάρτε τις παρακάτω
προφυλάξεις:

• Ανοίξτε τα παράθυρα και τις
πόρτες όσο το δυνατόν πιό
γρήγορα μετά την σύγκρουση
για να μειώσετε την έκθεση
στον καπνό και τη σκόνη που
απελευθερώνετε από τη πυ-
ροδότηση των αερόσακων.

• Μην ακουμπάτε τα εσωτερικά
εξαρτήματα του αποθηκευτι-
κού χώρου του αερόσακου
όταν πυροδοτηθεί ο αερόσα-
κος. Τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με έναν πυρο-
δοτημένο αερόσακο μπορεί
να καίνε πολύ.

• Πρέπει να πλένετε πάντα τις
περιοχές του δέρματος σας με
χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι.

• Σας συνιστούμε να αντικατα-
στήσετε τον αερόσακο αμέσως
μετά την πυροδότηση σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI. Οι αερόσακοι είναι
μίας χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε να εκτιναχ-
θούν αντικείμενα όταν ο αερό-
σακος του συνοδηγού πυροδο-
τηθεί:

• Μην εγκαθιστάτε ή τοποθετεί-
τε οποιοδήποτε αξεσουάρ
(ποτηροθήκη, θήκη CD, αυτο-
κόλλητα, κ.λπ.) στην επένδυ-
ση του συνοδηγού πάνω από
το ντουλαπάκι σε ένα αυτοκί-
νητο με αερόσακο συνοδηγού.

• Μην τοποθετείτε δοχείο με
υγρής μορφής αρωματικό στο
αυτοκίνητο κοντά στο ταμπλό
οργάνων ούτε στο κάλυμμα
του αερόσακου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Μην εγκαταστήσετε ένα παιδικό
κάθισμα στο κάθισμα του συνο-
δηγού

Μην εγκαταταστήσετε ποτέ ένα παιδι-
κό κάθισμα στο κάθισμα του συνοδη-
γού, εκτός αν ο αερόσακος είναι απε-
νεργοποιημένος.

Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο αε-
ρόσακός μου σε μια σύγκρουση;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ατυχημά-
των στα οποία δεν αναμένεται ο αε-
ρόσακος να παρέχει πρόσθετη προ-
στασία. Σε αυτά περιλαμβάνονται
πίσω συγκρούσεις, δεύτερη ή τρίτη
σύγκρουση σε ατυχήματα πολλα-
πλών συγκρούσεων, καθώς και συ-
γκρούσεις με χαμηλές ταχύτητες.
Ζημιά στο αυτοκίνητο, υποδηλώνει
μια απορρόφηση ενέργειας από
σύγκρουση και δεν είναι ένδειξη αν
έπρεπε να έχουν πυροδοτηθει οι αε-
ρόσακοι.

Αισθητήρες σύγκρουσης αερό-
σακων

OYDESA2042

Μην τοποθετήσετε ΠΟΤΕ ένα
παιδικό κάθισμα που κοιτάει
προς τα πίσω σε ένα κάθισμα
που έχει μπροστά του ΕΝΕΡΓΟ
ΑΕΡΟΣΑΚΟ, μπορεί να προκύ-
ψει ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙΔΙ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο απρό-
σμενης πυροδότησης του αερόσα-
κου, που μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

• Μη χτυπάτε ή μην αφήνετε οποιο-
δήποτε αντικείμενο να χτυπήσει
τα σημεία όπου βρίσκονται 

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

τοποθετημένοι οι αερόσακοι ή οι
αισθητήρες.

• Μην επιχειρήσετε να πραγματο-
ποιήσετε συντήρηση στους αι-
σθητήρες αερόσακων. Αν η θέση
τοποθέτησης ή η γωνία των αι-
σθητήρων αλλάξει με οποιοδή-
ποτε τρόπο, οι αερόσακοι μπορεί
να ενεργοποιηθούν όταν δεν θα
πρέπει ή δεν θα ενεργοποιηθούν
όταν θα πρέπει.

• Μην εγκαταστήσετε προστατευτι-
κά προφυλακτήρα ή αντικατα-
στήσετε τον προφυλακτήρα με
μη γνήσιο.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά την απόδοση του αυτοκινή-
του σας σε μια σύγκρουση, καθώς
και την ενεργοποίηση του αερό-
σακου.

• Τοποθετήστε το διακόπτη ανά-
φλεξης στη θέση LOCK/OFF ή
ACC, όταν ρυμπουλκείτε το αυτο-
κίνητο για να αποφύγετε ακούσια
πυροδότηση των αερόσακων.

• Σας συνιστουμε να πραγματοποι-
είτε όλες τις επισκευές σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

1. Μονάδα ελέγχου SRS

2. Αισθητήρας μπροστά σύγκρουσης

3. Αισθητήρας πλαϊνής πίεσης (μπροστά)*

4. Αισθητήρας πλαϊνής σύγκρουσης (πίσω)*

* : αν έχει τοποθετηθεί

OPDE036046/OPDE036047/OPDE036048/OPD036049/OPD036050
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Συνθήκες ενεργοποίησης αερό-
σακου

Μπροστά αερόσακοι

Οι εμπρός αερόσακοι είναι σχεδια-
σμένοι να ενεργοποιούνται σε μια
μετωπική σύγκρουση ανάλογα με
την ένταση, την ταχύτητα ή τις γωνίες
σύγκρουσης της μετωπικής σύγκρου-
σης.

Πλευρικοί αερόσακοι και αερό-
σακοι τύπου κουρτίνας

Οι πλευρικοί και οι αερόσακοι τύπου
«κουρτίνας» είναι σχεδιασμένοι να ενερ-
γοποιούνται όταν ανιχνεύεται μια
σύγκρουση από τους πλευρικούς αι-
σθητήρες σύγκρουσης ανάλογα με την
ένταση, την ταχύτητα ή τις γωνίες σύ-
γκρουσης ως αποτέλεσμα μιας πλευ-

ρικής σύγκρουσης.

Αν και οι μπροστά αερόσακοι του
οδηγού και του συνοδηγού, είναι σχε-
διασμένοι να πυροδοτούνται μόνο σε
μετωπικές συγκρούσεις, μπορεί να πυ-
ροδοτηθούν και σε άλλους τύπους
συγκρούσεων, αν οι αισθητήρες μπρο-
στά σύγκρουσης, ανιχνεύσουν επαρκή
σύγκρουση. Οι πλευρικοί αερόσακοι και
οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας είναι
σχεδιασμένοι να πυροδοτούνται μόνο
σε πλαϊνές συγκρούσεις, αλλά μπορεί
να πυροδοτηθούν και σε άλλους τύπους
συγκρούσεων, αν οι αισθητήρες πλαϊ-
νής σύγκρουσης, ανιχνεύσουν επαρκή
σύγκρουση. 

Επίσης οι πλευρικοί αερόσακοι και οι τύ-
που «κουρτίνας» είναι σχεδιασμένοι,
ώστε να πυροδοτούνται όταν ανιχνεύουν
μια ανατροπή με έναν αισθητήρα ανα-
τροπής (αν έχει τοποθετηθεί ένας αισθη-
τήρας ανατροπής).

Αν το αμάξωμα του αυτοκινήτου δεχ-
θεί χτύπημα από σαμαράκια ή αντικεί-
μενα σε ανώμαλο δρόμο, οι αερόσακοι
μπορεί να ενεργοποιηθούν. Οδηγείτε
προσεκτικά σε ανώμαλους δρόμους ή
σε επιφάνειες που δεν είναι σχεδιασμέ-
νες για κυκλοφορία αυτοκινήτων, για
να αποφύγετε τυχαία ενεργοποίηση.

OPD036052

OPD036053

OPD036051
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Συνθήκες μη ενεργοποίησης
αερόσακου

Σε ορισμένες συγκρούσεις με χαμη-
λές ταχύτητες, οι αερόσακοι μπορεί
να μην ενεργοποιηθούν. Οι αερόσα-
κοι είναι σχεδιασμένοι να μην ενερ-
γοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις,
γιατί μπορεί να μην παρέχουν περισ-
σότερη προστασία από ό,τι οι ζώνες
ασφαλείας.

Οι εμπρός αερόσακοι δεν είναι σχε-
διασμένοι να ενεργοποιούνται σε
πίσω συγκρούσεις, γιατί οι επιβαί-
νοντες κινούνται προς τα πίσω από
τη δύναμη της σύγκρουσης. Σε αυτή
την περίπτωση, οι ενεργοποιημένοι
αερόσακοι δεν θα μπορούν να
παρέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη
προστασία.

Οι εμπρός αερόσακοι μπορεί να μην
ενεργοποιηθούν σε πλευρικές συ-
γκρούσεις, γιατί οι επιβαίνοντες μετα-
κινούνται προς την κατεύθυνση της
σύγκρουσης και έτσι σε πλευρικές
συγκρούσεις, η ενεργοποίηση των
εμπρός αερόσακων δεν παρέχει
πρόσθετη προστασία στους επιβαί-
νοντες.

Ωστόσο, οι πλαϊνοί αερόσακοι και οι
αερόσακοι τύπου κουρτίνας, μπορεί
να πυροδοτηθούν ανάλογα με τη έντα-
ση, την ταχύτητα και τη γωνία της
σύγκρουσης.

OPD036055

OPD036054

OPD036056
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Σε μια σύγκρουση υπό κλίση ή γω-
νία, η δύναμη της σύγκρουσης μπο-
ρεί να κατευθύνει τους επιβαίνοντες
σε μια κατεύθυνση όπου οι αερόσα-
κοι δεν θα μπορούν να παρέχουν κα-
μία πρόσθετη προστασία και για αυ-
τό οι αισθητήρες δεν ενεργοποιούν
τους αερόσακους.

Λίγο πριν τη σύγκρουση, οι οδηγοί
συχνά φρενάρουν έντονα. Τέτοια
έντονα φρεναρίσματα χαμηλώνουν
το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου
προκαλώντας το αυτοκίνητο να
«σφηνωθεί» κάτω από ένα αυτο-
κίνητο με μεγαλύτερη απόσταση από
το έδαφος. Οι αερόσακοι μπορεί να
μην ενεργοποιηθούν σε τέτοιες
συνθήκες «σφηνώματος», γιατί οι
δυνάμεις επιβράδυνσης που ανι-
χνεύονται από τους αισθητήρες μπο-
ρεί να υποκατασταθούν σημαντικά
σε τέτοιες συνθήκες σύγκρουσης.

Οι μπροστά αερόσακοι μπορεί να μην
ενεργοποιηθούν σε ατυχήματα ανα-
τροπής, γιατί η μπροστά ενεργοποί-
ηση αερόσακου δε θα παρέχει πρό-
σθετη προστασία στους επιβαίνοντες.

Πληροφορία

• Αυτοκίνητα με αισθητήρα ανατροπής
Οι πλαϊνοί και οι τύπου κουρτίνας αε-
ρόσακοι μπορεί να πυροδοτηθούν σε
περίπτωση ανατροπής, αν ανιχνευθεί
από τον αισθητήρα ανατροπής. 

• Αυτοκίνητα χωρίς αισθητήρα ανα-
τροπής

Οι πλαϊνοί και οι τύπου κουρτίνας αε-
ρόσακοι μπορεί να πυροδοτηθούν σε
περίπτωση ανατροπής, αν το αυτο-
κίνητο είναι εξοπλισμένο με αυτούς.

i

OTL035069 OPD036057 OTL035068
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Συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας

Οι αερόσακοι μπορεί να μην ενεργο-
ποιηθούν αν το αυτοκίνητο συγκρου-
στεί με αντικείμενα, όπως κολώνες ή
δένδρα, όπου το σημείο σύγκρουσης
συγκεντρώνεται σε μια περιοχή και η
συνολική δύναμη της σύγκρουσης
απορροφάται από την κατασκευή
του αυτοκινήτου.

Φροντίδα SRS 

Το SRS γενικά δεν χρειάζεται συντή-
ρηση και έτσι δεν υπάρχουν εξαρ-
τήματα που μπορείτε να συντηρήσε-
τε με ασφάλεια μόνοι σας. Αν η προ-
ειδοποιητική λυχνία αερόσακου SRS
δεν ανάψει ή παραμένει συνεχόμενα
αναμμένη, σας συνιστούμε ελέγξετε

αμέσως το αυτοκίνητό σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Σας συνιστούμε να κάνετε οποιαδή-
ποτε εργασία στο σύστημα SRS, όπως
αφαίρεση, εγκατάσταση, διόρθωση ή
οποιαδήποτε εργασία στο τιμόνι ή στο
ταμπλό μπροστά από τον συνοδηγό,
στα μπροστά καθίσματα και στις
ράγες οροφής σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI. Λάθος
χειρισμός στο σύστημα SRS μπορεί
να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.

OPD036058

Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβα-
ρού τραυματισμό ή θανάτου, πάρτε
τις παρακάτω προφυλάξεις:

• Μην προσπαθήσετε να μετατρέ-
ψετε ή να αποσυνδέσετε εξαρτή-
ματα ή καλωδιώσεις του SRS,
περιλαμβανομένης και της τοπο-
θέτησης οποιουδήποτε είδους
σημάτων στα καλύμματα των
αερόσακων ή μετατροπές στη
δομή του αμαξώματος.

• Δεν πρέπει να τοποθετείτε κανένα

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

αντικείμενο κοντά ή πάνω στις
μονάδες αερόσακου στο τιμόνι,
το ταμπλό οργάνων και το τα-
μπλό πάνω από το ντουλαπάκι.

• Για τον καθαρισμό των καλυμ-
μάτων αερόσακων, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό,
στεγνό πανί ποτισμένο με καθα-
ρό νερό. Διαλύτες ή απορρυπα-
ντικά μπορεί να καταστρέψουν τα
καλύμματα του αερόσακου και να
ενεργοποιήσουν το σύστημα.

• Σας συνιστούμε να αντικαταστή-
σετε τους πυροδοτημένους αερό-
σακους σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI.

• Αν πρέπει να απορριφθούν εξαρ-
τήματα του συστήματος αερόσα-
κων ή πρέπει να αποσυρθεί το
αυτοκίνητο, πρέπει να τηρηθούν
ορισμένες προφυλάξεις ασφαλεί-
ας. Ένας Εξουσιοδοτημένος Επι-
σκευαστής HYUNDAI γνωρίζει τις
προφυλάξεις αυτές και μπορεί να
σας δώσει τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες. Αν δεν ακολουθήσετε
τις προφυλάξεις αυτές, μπορεί να
υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.
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Πρόσθετες προφυλάξεις 
ασφαλείας

Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να μετα-
κινούνται από τα καθίσματά τους
όταν κινείται το αυτοκίνητο. Ένας
επιβάτης που δεν φορά τη ζώνη α-
σφαλείας κατά τη διάρκεια μιας σύ-
γκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος
μπορεί να εκτιναχθεί στο εσωτερικό
του αυτοκινήτου, στους άλλους επιβά-
τες, ή έξω από το αυτοκίνητο.

Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
αξεσουάρ στις ζώνες ασφαλείας.
Συσκευές που υποστηρίζουν ότι
βελτιώνουν την άνεση των επιβατών ή
αλλάζουν τη θέση της ζώνης ασφα-
λείας μπορεί να μειώσουν την προ-
στασία που παρέχεται από τη ζώνη
ασφαλείας και να αυξήσουν τον
κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε
μια σύ-γκρουση.

Μην κάνετε τροποποιήσεις στα
εμπρός καθίσματα.
Οι τροποποιήσεις στα εμπρός
καθίσματα μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία των αισθητηρίων εξαρ-
τημάτων του συμπληρωματικού συ-
στήματος συγκράτησης ή των πλευ-
ρικών αερόσακων.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω
από τα εμπρός καθίσματα. Η τοπο-
θέτηση αντικειμένων κάτω από τα
εμπρός καθίσματα μπορεί να επηρεά-
σει τη λειτουργία των αισθητηρίων
εξαρτημάτων του συμπληρωματικού
συστήματος συγκράτησης και των
καλωδιώσεων.

Μην προκαλείτε συγκρούσεις στις
πόρτες. Συγκρούσεις στις πόρτες
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση ΟΝ, μπορεί να προκαλέσουν την
πυροδότηση των αερόσακων.

Προσθήκη εξοπλισμού ή τροπο-
ποίηση αυτοκινήτου με αερόσα-
κο
Αν τροποποιήσετε το αυτοκίνητό σας
αλλάζοντας το πλαίσιο του αυτοκινή-
του, το σύστημα προφυλακτήρα, τα
μεταλλικά ελάσματα στο εμπρός άκρο
ή στο πλάι ή το ύψος επιβίβασης, η
λειτουργία του συστήματος αερόσα-
κου του αυτοκινήτου μπορεί να επη-
ρεαστεί.

Προειδοποιητικές ταμπέλες
αερόσακου

Οι προειδοποιητικές ταμπέλες αερό-
σακου είναι επικολλημένες για να
προειδοποιούν τον οδηγό και τους
επιβάτες για ενδεχόμενο κίνδυνο
από το σύστημα αερόσακου. Βεβαι-
ωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις πληρο-
φορίες στο εγχειρίδιο, σχετικά με
τους αερόσακους που είναι εγκατε-
στημένοι στο αυτοκίνητο σας.

OAD035053
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Τηλεχειριστήριο
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το HYUNDAI σας χρησιμοποιεί ένα
τηλεχειριστήριο, το οποίο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε για να κλειδώ-
σετε ή να ξεκλειδώσετε μια πόρτα
(και τη πόρτα του χώρου απο-
σκευών) και ακόμα να εκκινήσετε τον
κινητήρα.

1. Κλείδωμα Πόρτας

2. Ξεκλείδωμα Πόρτας

3. Ξεκλείδωμα Πόρτας χώρου απο-
σκευών

Κλείδωμα
Για να κλειδώσετε : 

1. Κλείστε όλες τις πόρτες, το καπό
κινητήρα και τη πόρτα χώρου
αποσκευών.

2. Πιέστε το πλήκτρο Κλείδωμα Πόρ-
τας (1) στο τηλεχειριστήριο.

3. Οι πόρτες θα κλειδώσουν. Τα φώ-
τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν.
Επίσης οι εξωτερικοί καθρέφτες
θα αναδιπλωθούν, αν ο διακόπτης
αναδίπλωσης εξωτερικών καθρε-
φτών είναι στη θέση AUTO (αν έχει
τοποθετηθεί).

4. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι
κλειδωμένες, ελέγχοντας τη θέση
του πλήκτρου κλειδώματος της
πόρτας, μέσα στο αυτοκίνητο.

Ξεκλείδωμα
Για να ξεκλειδώσετε:

1. Πιέστε το πλήκτρο Ξεκλείδωμα
Πόρτας (2) στο τηλεχειριστήριο. 

2. Οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν. Τα φώ-
τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο
φορές. Επίσης οι εξωτερικοί κα-
θρέφτες θα ξεδιπλωθούν, αν ο
διακόπτης αναδίπλωσης εξωτε-
ρικών καθρεφτών είναι στη θέση
AUTO (αν έχει τοποθετηθεί).

Πληροφορία

Αφού ξεκλειδώσετε τις πόρτες, οι
πόρτες θα κλειδώσουν αυτόματα μετά
από 30 δευτερόλεπτα, εκτός αν ανοίξε-
τε μια πόρτα.

Ξεκλείδωμα πόρτας χώρου
αποσκευών
Για να ξεκλειδώσετε:

1. Πιέστε το πλήκτρο Ξεκλείδωμα
Πόρτας χώρου αποσκευών (3)
στο τηλεχειριστήριο για παραπά-
νω από ένα δευτερόλεπτο.

2. Τα φώτα αλάρμ θα αναβοσβήσουν
δύο φορές. 

i

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μην αφήνετε τα κλειδιά στο αυτοκί-
νητο με παιδιά, χωρίς επιτήρηση. Τα
παιδιά χωρίς επιτήρηση, μπορεί να
βάλουν το κλειδί στο διακόπτη ανά-
φλεξης και να λειτουργήσουν τα ηλε-
κτρικά παράθυρα ή άλλα πλήκτρα
ελέγχου, ή και να προκαλέσουν κί-
νηση του αυτοκινήτου, με αποτέλε-
σμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046001
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Πληροφορία

Η λέξη "HOLD" είναι γραμμένη στο
πλήκτρο για να σας πληροφορήσει ότι
πρέπει να πιέσετε και να κρατήσετε το
πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευ-
τερόλεπτο.

Εκκίνηση
Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανα-
τρέξτε στο “Θέση Διακόπτη Ανάφλε-
ξης” στο κεφάλαιο 5.

Για να μη προκαλέσετε ζημιά στο
τηλεχειριστήριο σας:

• Φυλάξτε το τηλεχειριστήριο μα-
κριά από νερό ή οποιοδήποτε
υγρό και φωτιά. Αν το εσωτερικό
του τηλεχειριστηρίου είναι υγρό
(λόγω ποτών ή υγρασίας) ή αν
θερμανθεί, το εσωτερικό κύκλω-
μα μπορεί να δυσλειτουργήσει
και το αυτοκίνητο θα εξαιρεθεί
από την εργοστασιακή εγγύηση.

• Αποφύγετε να σας πέσει ή να
πετάξετε το τηλεχειριστήριο.

• Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο
από υπερβολικές θερμοκρασίες. 

Μηχανικό κλειδί

Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί
κανονικά, μπορείτε να κλειδώσετε ή
να ξεκλειδώσετε την πόρτα χρησιμο-
ποιώντας το μηχανικό κλειδί.

Για να ξεδιπλώσετε το κλειδί, πιέστε
το πλήκτρο απελευθέρωσης και τότε
το κλειδί θα ξεδιπλώσει αυτόματα.

Για να διπλώσετε το κλειδί, διπλώστε
το χειροκίνητα, ενώ πιέζετε το πλή-
κτρο απελευθέρωσης.

Μη διπλώσετε το κλειδί χωρίς να
πατήσετε το πλήκτρο απελευθέ-
ρωσης. Έτσι μπορεί να κάνετε ζη-
μιά στο κλειδί.

Προφυλάξεις τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο δε θα λειτουργή-
σει, αν προκύψει οτιδήποτε από τα
παρακάτω:

• Το κλειδί είναι στο διακόπτη ανά-
φλεξης.

• Υπερβείτε το όριο απόστασης λει-
τουργίας (περίπου 30 μέτρα).

• Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου
είναι αδύναμη.

• Άλλα αυτοκίνητα ή εμπόδια μπλο-
κάρουν το σήμα.

• Ο καιρός είναι πολύ κρύος.

• Το τηλεχειριστήριο είναι κοντά σε
ένα ραδιοπομπό, όπως ραδιοφω-
νικός σταθμός ή αεροδρόμιο, το
οποίο μπορεί να παρέμβει στη
κανονική λειτουργία του τηλεχειρι-
στηρίου.

Όταν το τηλεχειριστήριο δε λειτου-
ργεί σωστά, ανοίγετε και κλείνετε τη
πόρτα με το μηχανικό κλειδί. Αν έχετε
πρόβλημα με το τηλεχειριστήριο,
σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε
με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

Αν το τηλεχειριστήριο είναι σε κοντι-
νή απόσταση με το κινητό σας, το
σήμα μπορεί να μπλοκάρετε από τα
φυσιολογικά σήματα λειτουργίας του
κινητού τηλεφώνου σας. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό όταν το τηλέφωνο

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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είναι ενεργό, όπως όταν κάνετε ή
λαμβάνετε κλήσεις, στέλνετε μηνύ-
ματα και/ή στέλνετε/λαμβάνετε emails.
Αποφύγετε να τοποθετείτε το τηλε-
χειριστήριο και το κινητό σας τηλέ-
φωνο στην ίδια τσέπη παντελονιού ή
μπουφάν και πάντα προσπαθείτε να
διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ
των δύο συσκευών.

Πληροφορία

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν
είναι σαφώς εγκεκριμένες από
τους υπεύθυνους για τη συμμόρ-
φωση, μπορούν να ακυρώσουν
τη λειτουργία του εξοπλισμού από
το χρήστη. Αν το σύστημα πρόσ-
βασης χωρίς κλειδί είναι εκτός λει-
τουργίας εξαιτίας αλλαγών ή τρο-
ποποιήσεων που δεν είναι σαφώς
εγκεκριμένες από τους υπευθύ-
νους για τη συμμόρφωση, δεν θα
καλύπτεται από την εγγύηση του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Διατηρήστε το τηλεχειριστήριο
μακριά από ηλεκτρομαγνητικά
υλικά που μπλοκάρουν ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα προς την επι-
φάνεια του κλειδιού.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργία
κανονικά, προσπαθήστε να αντικα-
ταστήσετε τη μπαταρία με μια και-
νούργια.

Τύπος Μπαταρίας : CR2032

Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία:

1. Εισάγετε ένα λεπτό εργαλείο στην
υποδοχή και ανασηκώστε προ-
σεκτικά το καπάκι.

2. Με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε το
καπάκι της μπταρίας

2. Αφαιρέστε τη παλιά μπαταρία και
εισάγετε μια καινούργια. Βεβαιω-
θείτε ότι τη τοποθετήσατε σωστά.

3. Επανατοποθετήστε το πίσω κα-

πάκι του τηλεχειριστηρίου.

Αν υποψιάζεστε ότι το τηλεχειριστή-
ριο σας έχει υποστεί κάποια βλάβη ή
αισθάνεστε δε λειτουργεί σωστά, σας
συνιστούμε να επικοινωνήσετε με
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI. 

Πληροφορία

Μια λάθος πεταμένη μπα-
ταρία, μπορεί να είναι επι-
βλαβής για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Απορρίψτε τη μπαταρία
σύμφωνα με τους τοπικούς
νόμους και κανονισμούς.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Έξυπνο κλειδί 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το HYUNDAI σας χρησιμοποιεί ένα
έξυπνο κλειδί, το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να κλειδώσετε
ή να ξεκλειδώσετε μια πόρτα (και τη
πόρτα του χώρου αποσκευών) και
ακόμα να εκκινήσετε τον κινητήρα.

1. Κλείδωμα Πόρτας

2. Ξεκλείδωμα Πόρτας

3. Ξεκλείδωμα Πόρτας χώρου απο-
σκευών

Κλείδωμα

Για να κλειδώσετε : 

1. Κλείστε όλες τις πόρτες, το καπό
κινητήρα και τη πόρτα χώρου
αποσκευών

2. Είτε πιέστε το κουμπί στην μπρο-
στινή εξωτερική χειρολαβή της
πόρτας, είτε πιέστε το πλήκτρο
Κλείδωμα Πόρτας (1) στο Έξυπνο
κλειδί.

3. Τα φώτα αλάρμ θα αναβοσβήσουν.
Επίσης οι εξωτερικοί καθρέφτες θα
αναδιπλωθούν, αν ο διακόπτης
αναδίπλωσης εξωτερικών καθρε-
φτών είναι στη θέση AUTO (αν έχει
τοποθετηθεί).

4. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι
κλειδωμένες, ελέγχοντας τη θέση
του πλήκτρου κλειδώματος της
πόρτας, μέσα στο αυτοκίνητο

Πληροφορία

Το κουμπί στην εξωτερική χειρολαβή
της πόρτας, θα λειτουργήσει μόνο αν
το έξυπνο κλειδί είναι μέσα σε από-
σταση 0.7~1 μέτρα (28~40 ίντσες) από
το κουμπί στην εξωτερική χειρολαβή
της πόρτας.

Ακόμα και αν πιέσετε το κουμπί στην
εξωτερική χειρολαβή της πόρτας, οι
πόρτες δε θα κλειδώσουν και το κα-
μπανάκι θα ηχήσει για τρία δευτερό-
λεπτα, αν συμβεί οτιδήποτε από τα
παρακάτω:

• Το Έξυπνο Κλειδί ειναι μέσα στο
αυτοκίνητο.

• Το πλήκτρο Engine Start/Stop είναι
στη θέση ACC ή ON.

• Οποιαδήποτε πόρτα εκτός από τη
πόρτα του χώρου αποσκευών είναι
ανοικτή.

i

OPDE046044
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Ξεκλείδωμα

Για να ξεκλειδώσετε:

1. Έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί.

2. Είτε πιέστε το κουμπί στην μπρο-
στινή εξωτερική χειρολαβή της
πόρτας, είτε πιέστε το πλήκτρο
Ξεκλείδωμα Πόρτας (2) στο
Έξυπνο κλειδί.

3. Οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν. Τα φώ-
τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο
φορές. Επίσης οι εξωτερικοί καθ-
ρέφτες θα ξεδιπλωθούν, αν ο δια-
κόπτης αναδίπλωσης εξωτερικών
καθρεφτών είναι στη θέση AUTO
(αν έχει τοποθετηθεί).

Πληροφορία

• Το κουμπί στην εξωτερική χειρο-
λαβή της πόρτας, θα λειτουργή-
σει μόνο αν το έξυπνο κλειδί
είναι μέσα σε απόσταση 0.7~1
μέτρα (28~40 ίντσες) από το
κουμπί στην εξωτερική χειρολα-
βή της πόρτας. Άλλοι άνθρωποι
μπορούν επίσης να ανοίξουν τις
πόρτες χωρίς να έχουν στη
κατοχή τους το Έξυπνο Κλειδί.

• Αφού ξεκλειδώσετε τις πόρτες,
οι πόρτες θα κλειδώσουν αυτό-
ματα μετά από 30 δευτερόλεπτα,
εκτός αν ανοίξετε μια πόρτα.

Ξεκλείδωμα πόρτας χώρου
αποσκευών
Για να ξεκλειδώσετε:

1. Έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί.

2. Είτε πιέστε το κουμπί στη χειρολα-
βή της πόρτας χώρου απο-
σκευών, είτε πιέστε το πλήκτρο
Ξεκλείδωμα Πόρτας χώρου απο-
σκευών (3) στο Έξυπνο κλειδί.

3. Τα φώτα αλάρμ θα αναβοσβήσουν
δύο φορές.

Πληροφορία

• Το πλήκτρο Ξεκλειδώματος Πόρτας
χώρου αποσκευών (3) θα ξεκλειδώ-
σει μόνο τη πόρτα χώρου απο-
σκευών. Δε θα απελευθερώσει το
μάνδαλο και δε θα ανοίξει αυτόματα
τη πόρτα χώρου αποσκευών. Αν
χρησιμοποιήσετε το Πλήκτρο Ξε-
κλειδώματος χώρου αποσκευών,
κάποιος πρέπει και πάλι να πιέσει το
πλήκτρο χερουλιού του χώρου
αποσκευών για να ανοίξει η πόρτα
χώρου αποσκευών.

• Αφού ξεκλειδώσετε τη πόρτα
χώρου αποσκευών, η πόρτα
χώρου αποσκευών θα κλειδώ-
σει αυτόματα μετά από 30 δευτε-
ρόλεπτα, εκτός αν ανοίξει.

i

i

OPD046005

Μην αφήνετε το Έξυπνο Κλειδί
στο αυτοκίνητο με παιδιά, χω-
ρίς επιτήρηση. Τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση, μπορεί να πιέσουν
το πλήκτρο Engine Start/Stop
και να λειτουργήσουν τα ηλε-
κτρικά παράθυρα ή άλλα πλή-
κτρα ελέγχου, ή ακόμα και να
προκαλέσουν κίνηση του αυτο-
κινήτου, με αποτέλεσμα σοβα-
ρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Εκκκίνηση
Μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα,
χωρίς να εισάγετε το κλειδί. Για λεπτο-
μερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο
πλήκτρο Engine Start/Stop στο κεφά-
λαιο 5.

Για να μη προκαλέσετε ζημιά στο
έξυπνο κλειδί σας:

• Φυλάξτε το έξυπνο κλειδί μα-
κριά από νερό ή οποιοδήποτε
υγρό και φωτιά. Αν το εσωτερικό
του έξυπνου κλειδιού είναι υγρό
(λόγω ποτών ή υγρασίας) ή αν
θερμανθεί, το εσωτερικό κύκλω-
μα μπορεί να δυσλειτουργήσει
και το αυτοκίνητο θα εξαιρεθεί
από την εργοστασιακή εγγύηση.

• Αποφύγετε να σας πέσει ή να
πετάξετε το έξυπνο κλειδί.

• Προστατέψτε το έξυπνο κλειδί
από υπερβολικές θερμοκρασίες

Να έχετε πάντα το έξυπνο κλειδί
μαζί σας όταν φεύγετε από το
αυτοκίνητο. Αν αφήσετε το έξυπνο

κλειδί κοντά στο αυτοκίνητο μπο-
ρεί να αποφορτιστεί η μπαταρία
του αυτοκινήτου.

Μηχανικό κλειδί

Αν το Έξυπνο κλειδί δε λειτουργεί
κανονικά, μπορείτε να κλειδώσετε ή
να ξεκλειδώσετε την πόρτα χρησιμο-
ποιώντας το μηχανικό κλειδί.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο απελευθέρωσης (1) και
αφαιρέστε το μηχανικό κλειδί (2).
Εισάγετε το κλειδί στην υποδοχή της
εξωτερικής χειρολαβής.

Για να επαναφέρετε το μηχανικό κλει-
δί, βάλτε το κλειδί στη τρύπα και πιέ-
στε το, ώσπου να ακούσετε ένα κλικ.

Αν χάσετε το έξυπνο κλειδί
Ο μέγιστος αριθμός των έξυπνων
κλειδιών που μπορούν να καταχω-
ρηθούν σε ένα αυτοκίνητο είναι δύο.
Αν τυχόν χάσετε το έξυπνο κλειδί σας,
σας συνιστούμε να πάτε αμέσως το
αυτοκίνητο και το εναπομείναν κλειδί ,
ή να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητο, αν
είναι απαραίτητο στον Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPD046045
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Προφυλάξεις έξυπνου κλειδιού
Το έξυπνο κλειδί δε θα λειτουργήσει,
αν προκύψει οτιδήποτε από τα πα-
ρακάτω:

• Το έξυπνο κλειδί είναι κοντά σε ένα
ραδιοπομπό, όπως ραδιοφωνικός
σταθμός ή αεροδρόμιο, το οποίο
μπορεί να παρέμβει στη κανονική
λειτουργία του έξυπνου κλειδιού.

• Το έξυπνο κλειδί είναι κοντά σε ένα
φορητό σύστημα ραδιοεπικοι-
νωνίας ή ένα κινητό τηλέφωνο.

• Το έξυπνο κλειδί ενός άλλου αυτο-
κινήτου, λειτουργεί κοντά στο δικό
σας αυτοκίνητο.

Όταν το έξυπνο δε λειτουργεί σωστά,
ανοίγετε και κλείνετε τη πόρτα με το
μηχανικό κλειδί. Αν έχετε πρόβλημα
με το έξυπνο κλειδί, σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Αν το έξυπνο κλειδί είναι σε κοντινή
απόσταση με το κινητό σας, το σήμα
μπορεί να μπλοκάρετε από τα φυσιο-
λογικά σήματα λειτουργίας του κινη-
τού τηλεφώνου σας. Αυτό είναι πολύ
σημαντικό όταν το τηλέφωνο είναι
ενεργό, όπως όταν κάνετε ή λαμβά-
νετε κλήσεις, στέλνετε μηνύματα,
και/η στέλνετε/λαμβάνετε emails.
Αποφύγετε να τοποθετείτε το έξυπνο
κλειδί και το κινητό σας τηλέφωνο
στην ίδια τσέπη παντελονιού ή μπου-
φάν και πάντα προσπαθείτε να δια-

τηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ
των δύο συσκευών.

Πληροφορία

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν
είναι σαφώς εγκεκριμένες από
τους υπεύθυνους για τη συμμόρ-
φωση, μπορούν να ακυρώσουν
τη λειτουργία του εξοπλισμού από
το χρήστη. Αν το σύστημα πρό-
σβασης χωρίς κλειδί είναι εκτός
λειτουργίας εξαιτίας αλλαγών ή
τροποποιήσεων που δεν είναι
σαφώς εγκεκριμένες από τους
υπευθύνους για τη συμμόρφωση,
δεν θα καλύπτεται από την
εγγύηση του κατασκευαστή του
αυτοκινήτου.

Διατηρήστε το έξυπνο κλειδί μακ-
ριά από ηλεκτρομαγνητικά υλικά
που μπλοκάρουν ηλεκτρομαγνη-
τικά κύματα προς την επιφάνεια
του κλειδιού.

Να έχετε πάντα το έξυπνο κλειδί
μαζί σας όταν φεύγετε από το
αυτοκίνητο. Αν αφήσετε το έξυπνο
κλειδί κοντά στο αυτοκίνητο μπο-
ρεί να αποφορτιστεί η μπαταρία
του αυτοκινήτου.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργία
κανονικά, προσπαθήστε να αντικα-
ταστήσετε τη μπαταρία με μια και-
νούργια.

Τύπος Μπαταρίας : CR2032

Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το μηχανικό κλειδί.

2. Εισάγετε ένα λεπτό εργαλείο και
ανασηκώστε προσεκτικά το πίσω
καπάκι του έξυπνου κλειδιού.

3. Αφαιρέστε τη παλιά μπαταρία και
εισάγετε μια καινούργια. Βεβαιω-
θείτε ότι τη τοποθετήσατε σωστά.

4. Επανατοποθετήστε το πίσω κα-
πάκι του έξυπνου κλειδιού.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Αν υποψιάζεστε ότι το έξυπνο κλειδί
σας έχει υποστεί κάποια βλάβη ή
αισθάνεστε ότι το έξυπνο κλειδί σας
δε λειτουργεί σωστά, σας συνιστού-
με να επικοινωνήσετε με έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI. 

Πληροφορία

Μια λάθος πεταμένη μπα-
ταρία, μπορεί να είναι επι-
βλαβής για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Απορρίψτε τη μπαταρία
σύμφωνα με τους τοπικούς
νόμους και κανονισμούς.

Σύστημα Immobilizer 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το σύστημα immobilizer προστατεύει
το αυτοκίνητο σας από κλοπή. Αν ένα
εσφαλμένα κωδικοποιημένο κλειδί (ή
άλλη συσκευή) χρησιμοποιηθεί, το
σύστημα καυσίμων του αυτοκινήτου
θα απενεργοποιηθεί.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON, η ένδειξη του συστή-
ματος immobilizer θα ανάψει σύντο-
μα και έπειτα θα σβήσει. Αν η ένδειξη
αρχίσει να αναβοσβήνει, το σύστημα
δεν αναγνωρίζει την κωδικοποίηση
του κλειδιού.

Τοποθετήστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK/OFF, έπειτα τοποθε-
τήστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ΟΝ πάλι.

Το σύστημα μπορεί να μην ανα-
γνωρίζει τη κωδικοποίηση του κλει-
διού σας, αν ένα άλλο κλειδί
immobilizer ή άλλο μεταλλικό αντι-
κείμενο (για παράδειγμα αλυσίδα
κλειδιών) είναι κοντά στο κλειδί. Ο
κινητήρας μπορεί να μην εκκινήσει,
επειδή το μέταλλο εμποδίζει το σήμα
του αναμεταδότη από το να μεταδο-
θεί σωστά.

Αν το σύστημα επανειλημμένα δεν
αναγνωρίζει τη κωδικοποίηση του
κλειδιού, σας συνιστούμε να επικοι-

νωνήσετε με έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε αυτό
το σύστημα ή να προσθέσετε και
άλλες συσκευές σε αυτό. Μπορεί να
προκύψουν ηλεκτρικά προβλήματα
με αποτέλεσμα να γίνει το αυτοκίνητο
σας μη λειτουργικό.

Ο αναμεταδότης στο κλεδί σας,
είναι ένα σημαντικό εξάρτημα του
συστήματος immobilizer. Είναι
σχεδιασμένο να σας παρέχει χρό-
νια υπηρεσίας χωρίς προβλήμα-
τα, όμως πρέπει να αποφύγετε
την έκθεση σε υγρασία, στατικό
ηλεκτρισμό και βίαιο χειρισμό.
Μπορεί να προκύψει βλάβη στο
σύστημα Immobilizer.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε τη κλοπή
του αυτοκινήτου σας, μην αφή-
νετε αντικλείδια πουθενά στο
αυτοκίνητο. Ο κωδικός του
immobilizer είναι ένας μονα-
δικός κωδικός για κάθε πελάτη
και πρέπει να παραμένει απόρ-
ρητος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Λειτουργία των κλειδαριών
των θυρών εξωτερικά

Μηχανικό κλειδί

Γυρίστε το κλειδί προς το πίσω μέ-
ρος του αυτοκινήτου για να ξεκλει-
δώσει και προς τα εμπρός για να
κλειδώσει.

Αν κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την
πόρτα του οδηγού με ένα κλειδί θα
κλειδώσουν/ξεκλειδώσουν αυτόματα
όλες οι πόρτες του αυτοκινήτου.

Όταν οι πόρτες ξεκλειδώσουν, μπο-
ρούν να ανοίξουν τραβώντας τη χει-
ρολαβή της πόρτας.

Όταν κλείνετε την πόρτα, πιέστε την
πόρτα με το χέρι. Βεβαιωθείτε ότι οι
πόρτες έχουν κλείσει με ασφάλεια.

Τηλεχειριστήριο

Για να κλειδώσετε τις πόρτες πιέστε
το πλήκτρο Κλείδωμα Πόρτας (1)
στο τηλεχειριστήριο. Για να ξε-
κλειδώσετε τις πόρτες πιέστε το
πλήκτρο Ξεκλείδωμα Πόρτας (2) στο
τηλεχειριστήριο. 

Όταν οι πόρτες ξεκλειδώσουν, μπο-
ρούν να ανοίξουν τραβώντας τη χει-
ρολαβή της πόρτας.

Όταν κλείνετε την πόρτα, πιέστε την
πόρτα με το χέρι. Βεβαιωθείτε ότι οι
πόρτες έχουν κλείσει με ασφάλεια.

Έξυπνο κλειδί

Για να κλειδώσετε τις πόρτες, πιέστε
το πλήκτρο στην εξωτερική χειρολα-
βή της πόρτας ενώ έχετε το έξυπνο
κλειδί μαζί σας ή πιέστε το πλήκτρο
κλειδώματος πόρτας στο έξυπνο
κλειδί.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΥΡΩΝ

OPDE046413

OPD046006

ΚΚλλεε ίίδδωωμμαα

ΚΚλλεε ίίδδωωμμαα

ΞΞεεκκλλεε ίίδδωωμμαα

ΞΞεεκκλλεε ίίδδωωμμαα

n Τηλεχειριστήριο n Έξυπνο κλειδί

OPD046005

OPDE046004

ΚΚλλεε ίίδδωωμμαα //   ΞΞεεκκλλεε ίίδδωωμμαα
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, πιέ-
στε το πλήκτρο στην εξωτερική χει-
ρολαβή της πόρτας ενώ έχετε το
έξυπνο κλειδί μαζί σας ή πιέστε το
πλήκτρο ξεκλειδώματος πόρτας στο
έξυπνο κλειδί.

Όταν οι πόρτες ξεκλειδώσουν, μπο-
ρούν να ανοίξουν τραβώντας τη χει-
ρολαβή της πόρτας. Όταν κλείνετε
την πόρτα, πιέστε την πόρτα με το
χέρι. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες έχουν
κλείσει με ασφάλεια.

Πληροφορία

• Σε κρύα και υγρά κλίματα, η κλειδα-
ριά της πόρτας και ο μηχανισμός
της πόρτας μπορεί να μη λειτουρ-
γούν σωστά εξαιτίας των συνθηκών
ψύχους.

• Αν η πόρτα κλειδώσει/ξεκλειδώσει
πολλαπλές φορές μέσα σε σύντομο
διάστημα είτε με το κλειδί του αυτο-
κινήτου είτε με την ασφάλεια της
πόρτας, το σύστημα μπορεί να στα-
ματήσει να λειτουργεί προσωρινά
προ-κειμένου να προστατευθεί το
κύκλωμα και να αποφευχθεί ζημιά
στα εξαρτήματα του συστήματος.

Σε περίπτωση ανάγκης

Αν δε λειτουργεί ο ηλεκτρισμός στο
διακόπτη της κλειδαριάς (πχ νεκρή
μπαταρία ) ο μόνος τρόπος για να κλει-
δώσετε τις πόρτες είναι με το μηχα-
νικό κλειδί στην εξωτερική υποδοχή.

Οι πόρτες χωρίς εξωτερική υποδοχή
μπορούν να κλειδωθούν με τον ακό-
λουθο τρόπο:

1. Ανοίξτε την πόρτα.

2. Τοποθετήστε το κλειδί στην υπο-
δοχή έκτακτης ανάγκης και γυρί-
στε το οριζόντια για να κλειδώσετε.

3. Κλείστε με ασφάλεια την πόρτα.

Πληροφορία

Αν το πορτμπαγκάζ κλείσει ενώ ο
ηλεκτρικός διακόπτης δε λειτουργεί,
το πορτμπαγκάζ δε μπορεί να ανοίξει.

Λειτουργία των κλειδαριών
των θυρών εσωτερικά

Με πλήκτρο κλειδώματος πόρτας

Μπροστά πόρτα

Αν τραβήξετε την εσωτερική χειρολα-
βή της πόρτας, όταν η πόρτα είναι
κλειδωμένη, η πόρτα θα ξεκλειδώσει
και θα ανοιξει..

Πίσω πόρτα

Αν τραβήξετε την εσωτερική χειρολα-
βή της πόρτας, όταν η πόρτα είναι
κλειδωμένη, η πόρτα θα ξεκλειδώσει 

Αν τραβήξετε την εσωτερική χειρολα-
βή της πόρτας ακόμα μια φορά, η
πόρτα θα ανοίξει.

i

i

OPDE046007

OPDE046414
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Με διακόπτη κεντρικού
κλειδώματος/ξεκλειδώματος

• Με τη πορτα ξεκλείδωτη

-Όταν πιέσετει το διακόπτη κεντρι-
κού κλειδώματος/ξεκλειδώματος,
όλες οι πόρτες του αυτοκινήτου θα
κλειδώσουν και η ενδεικτική λυχνία
στο διακόπτη θα ανάψει.

- Αν είναι ανοικτή κάποια πόρτα
όταν πιεστεί ο διακόπτης, δε θα
κλεδώσει καμία πόρτα.

• Με όλες τις πόρτες κλειδωμένες

- Αν πίεσετε το διακόπτη κεντρικού
κλειδώματος/ξεκλειδώματος θα
ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες.

- Αν κάποια πόρτα ξεκλειδώσει, η

ένδειξη στο διακόπτη κεντρικού
κλειδώματος/ξεκλειδώματος θα
σβήσει.

Πληροφορία

Αν μια ηλεκτρική κλειδαριά δε λει-
τουργήσει, ενώ είστε μέσα στο
αυτοκίνητο, δοκιμάστε μια ή περισσό-
τερες από τις ακόλουθες τεχνικές για
να εξέλθετε από το αυτοκίνητο:

Δοκιμάστε επανειλημμένα τη λειτουρ-
γία ξεκλειδώματος πόρτας (και την
ηλεκρική και την χειροκίνητη) ενώ
ταυτόχρονα τραβήξτε το χερούλι της
πόρτας. 

Λειτουργήστε τις άλλες κλειδαριές
θυρών και τα χερούλια, μπροστά και
πίσω.

Κατεβάστε ένα μπροστά παράθυρο
και δοκιμάστε να ξεκλειδώσετε εξω-
τερικά με το μηχανικό κλειδί.

i

OPD046008

• Οι πόρτες θα πρέπει να είναι
τελείως κλειστές και κλειδω-
μένες όταν το αυτοκίνητο βρί-
σκεται σε κίνηση. Αν οι πόρ-
τες είναι ξεκλείδωτες, αυξάνε-
ται ο κίνδυνος να πεταχτείτε
έξω από το αυτοκίνητο, σε πε-
ρίπτωση τροχαίου.

• Μην τραβήξετε το εσωτερικό
χερούλι της πόρτα της πόρ-
τας του οδηγού (ή του συνο-
δηγού) ενώ το αυτοκίνητο
είναι σε κίνηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Αφήνοντας το αυτοκίνητό σας
ξεκλείδωτο, αυξάνει το πιθανό
κίνδυνο εσάς και σε άλλους,
κάποιος να κρυφτεί στο αυτο-
κίνητό σας. Για να ασφαλίσετε το
αυτοκίνητο σας, ενώ πατάτε το
φρένο, μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P (Park) (για
αυτόματο κιβώτιο) ή πρώτη ή R
(Όπισθεν, για μηχανικό κιβώτιο),
τραβήξτε το χειρόφρενο και το-
ποθετήστε το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση LOCK/OFF, κλείστε
όλα τα παράθυρα, κλειδώστε
όλες τις πόρτες, και πάρτε πάντα
τα κλειδιά μαζί σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ανοίξετε μια πόρτα, ενώ
πλησιάζει κάτι, μπορεί να προ-
κληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
Προσέξτε όταν ανοίγετε πόρτες
και ελέγξτε για αυτοκίνητα, μοτο-
συκλέτες, ποδήλατα ή πεζούς,
που πλησιάζουν το αυτοκίνητο
στη διαδρομή της πόρτας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν καθήσετε για αρκετή ώρα στο
αυτοκίνητο, ενώ ο καιρός είναι
πολύ ζεστός ή ψυχρός, υπάρ-
χουν κίνδυνοι τραυματισμού ή
θανάτου. Μη κλειδώσετε το
αυτοκίνητο εξωτερικά, αν υπάχει
κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή ζώα
χωρίς επιτήρηση στο αυτο-
κίνητό σας. Ένα κλειστό αυτο-
κίνητο μπορεί να ζεσταθεί υπερ-
βολικά, προκαλώντας σοβαρό ή
θανατηφόρο τραυματισμό σε
παιδιά ή ζώα που βρίσκονται
χωρίς επιτήρηση στο αυτοκίνη-
το και δεν μπορούν να διαφύ-
γουν. Επιπλέον, τα παιδιά μπο-
ρεί να λειτουργήσουν το αυτοκί-
νητο γεγονός που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό σε
αυτά ή μπορεί να προκαλέσουν
κακό σε άλλους, πιθανόν σε
κάποιον που επιχειρεί να εισέ-
λθει στο αυτοκίνητο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Λειτουργίες Αυτόματου
κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Σύστημα ξεκλειδώματος πόρτας
σε περίπτωση σύγκρουσης 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Όλες οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν
αυτόματα όταν ανοίξουν οι αερόσα-
κοι σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σύστημα κλειδώματος με αισθη-
τήρα ταχύτητας
(αν έχει τοποθετηθεί)
Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν αυτό-
ματα, μόλις το αυτοκίνητο ξεπεράσει
τα 15 χλμ./ώρα (9 μίλια/ώρα).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες
Αυτόματου κλειδώματος/ξεκλειδώ-
ματος από τη Λειτουργία Ρυθμίσεις
Χρήστη στην οθόνη LCD. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Οθόνη LCD" σε
αυτό το κεφάλαιο.

Παιδική ασφάλεια πίσω 
πόρτας

Η παιδική ασφάλεια πίσω πόρτας
παρέχεται για να εμποδίσει τα παιδιά
από το να ανοίξουν τυχαία τις πίσω
πόρτες από το εσωτερικό του αυτοκι-
νήτου. Οι παιδικές ασφάλειες πίσω
θυρών θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται όποτε βρίσκονται παιδιά στο
αυτοκίνητο.

Η παιδική ασφάλεια πίσω πόρτας

βρίσκεται στην άκρη της κάθε πίσω

πόρτας. Όταν η παιδική ασφάλεια

είναι στη θέση κλειδώματος, η πίσω

πόρτα δε θα ανοίξει αν τραβηχτεί το

εσωτερικό χερούλι.

TΓια να κλειδώσετε τη παιδική ασφά-
λεια, βάλτε ένα κλειδί (ή κατσαβίδι)
(1) μέσα στη τρύπα και γυρίστε το
στη θέση κλειδώματος.

Για να αφήσετε μια πίσω πόρτα να
ανοίξει από το εσωτερικό του αυτοκι-
νήτου, πρέπει να ξεκλειδώστε την
παιδική ασφάλεια.

OPDE046009

Αν τα παιδιά ανοίξουν τυχαία τις
πίσω πόρτες ενώ το αυτοκίνητο
βρίσκεται σε κίνηση, μπορούν
να πέσουν έξω. Θα πρέπει κάθε
φορά που επιβαίνουν παιδιά
στο αυτοκίνητο να χρησιμοποι-
ούνται οι παιδικές ασφάλειες
θυρών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Αυτό το σύστημα σας βοηθάει να προ-
στατέψετε το αυτοκίνητο και τα τιμαλφή
σας. Θα ηχήσει η κόρνα και τα φώτα
αλάρμ θα αναβοσβήνουν συνεχόμενα,
αν συμβεί ότιδήποτε από τα παρακά-
τω: 

- Ανοίξει μια πόρτα, χωρίς τη χρήση
του τηλεχειριστηρίου ή του έξυπνου
κλειδιού.

- Η πόρτα του χώρου αποσκευών,
ανοίξει, χωρίς τη χρήση του τηλεχει-
ριστηρίου ή του έξυπνου κλειδιού.

- Ανοίξει το καπό κινητήρα.

Ο συναγερμός συνεχίζει για 30 δευτε-
ρόλεπτα και μετά κάνει επαναφορά το
σύστημα. Για να απενεργοποιήσετε το
συναγερμό, ξεκλειδώστε τις πόρτες με
το τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο κλειδί. 

Το Αντικλεπτικό Σύστημα ενεργοποι-
είται αυτόματα 30 δευτερόλεπτα, αφού
κλειδώσετε τις πόρτες και τη πόρτα του
χώρου αποσκευών. Για να ενεργοποι-
ηθεί το σύστημα, πρέπει να κλειδώσετε
τις πόρτες και τη πόρτα του χώρου
αποσκευών από έξω από το αυτοκί-
νητο με το τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο
κλειδί ή πιέζοντας το κουμπί στην εξω-
τερική χειρολαβή της πόρτας με το
έξυπνο κλειδί στη κατοχή σας.

Τα φώτα αλάρμ θα αναβοσβήσουν και
το καμπανάκι θα ηχήσει μια φορά για

να υποδείξει ότι το σύστημα έχει
οπλίσει.

Μόλις το σύστημα ασφαλείας είναι έτοι-
μο, αν ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα, τη
πόρτα του χώρου αποσκευών ή το
καπό κινητήρα χωρίς να χρησιμοποιή-
σετε το τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο
κλειδί, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερ-
μός.

Το Αντικλεπτικό Σύστημα δε θα ενερ-
γοποιηθεί αν το καπό κινητήρα, η
πόρτα χώρου αποσκευών, ή οποιαδή-
ποτε πόρ-τα δεν είναι τελείως κλειστή.
Αν το σύστημα δεν ενεργοποιηθεί,
ελέγξτε το καπό, τη πόρτα χώρου
αποσκευών ή τις πόρτες, για να δείτε
αν είναι τελειώς κλειστές. Μην επιχει-
ρήσετε να αλλάξετε αυτό το σύστημα ή
να προσθέσετε και άλλες συσκευές σε
αυτό.

Πληροφορία

• Μην οπλίζετε το σύστημα μέχρι να
αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες.
Αν ο εναπομείναντας επιβάτης
αποβιβαστεί από το αυτοκίνητο
όταν το σύστημα οπλίσει, το συ-
ναγερμός θα ενεργοποιηθεί.

• Αν το αυτοκίνητο δεν αφοπλιστεί
με το τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο
κλειδί, ανοίξτε τις πόρτες με το

μηχανικό κλειδί, βάλτε το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση ΟΝ (για
τηλεχειριστήριο) ή εκκινήστε τον
κινητήρα (για έξυπνο κλειδί) και
περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα. 

• Όταν το σύστημα αφοπλίσει αλλά
δεν ανοίξει μια πόρτα ή η πόρτα
του χώρου του χώρου απο-
σκευών εντός 30 δευτερολέπτων,
το σύστημα θα ξαναοπλίσει.

Πληροφορία

Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με αντικλε-
πτικό σύστημα θα έχουν μια ταμπέλα
κολλημένη στο αυτοκίνητο με τις πα-
ρακάτω λέξεις

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

i

i

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OJC040170
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Το Σύστημα Μνήμης Θέσης Οδηγού
παρέχεται για να αποθηκεύσει και να
επαναφέρει τις ακόλουθες ρυθμίσεις
μνήμης με μια απλή λειτουργία πλή-
κτρου.

- Θέση καθίσματος οδηγού

- Θέση εξωτερικού καθρέφτη

- Ένταση φωτεινότητας ταμπλό

Πληροφορία
• Αν αποσυνδεθεί η μπαταρία, οι

ρυθμίσεις μνήμης θα σβηστούν.

• Αν το Σύστημα Μνήμης Θέσης
Οδηγού δε λειτουργεί κανονικά, σας
συνιστούμε να ελέγξετε το σύστημα
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI. 

Θέσεις αποθήκευσης μνήμης 

1. Μετακινήστε τον επιλογέα στη
θέση P (Park) ενώ ο διακόπτης
ανάφλεξης ή το πλήκτρο Engine
Start/Stop είναι στη θέση ON.

2. Ρυθμίστε τη θέση καθίσματος
οδηγού, τη θέση εξωτερικού κα-
θρέφτη και την ένταση του φωτι-
σμού του ταμπλό οργάνων στην
επιθυμητή θέση.

3. Πιέστε το πλήκτρο SET. Το σύ-
στημα θα κάνει μια φορά μπιπ και
θα σας ενημερώσει στην οθόνη
LCD με "Press button to save
settings" (Πιέστε το πλήκτρο για
να σώσετε τις ρυθμίσεις). 

4. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα μνή-
μης (1 ή 2) μέσα σε 4 δευτερόλε-
πτα. Το σύστημα θα κάνει μπιπ
δύο φορές όταν η μνήμη έχει
αποθηκευτεί με επιτυχία.

5. Θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD
"Driver 1 (or 2) settings saved".
(Σώθηκαν οι ρυθμίσεις 1 ή 2 του
οδηγού. 

Ανάκληση θέσεων μνήμης 

1. Μετακινήστε τον επιλογέα στη
θέση P (Park) ενώ ο διακόπτης
ανάφλεξης ή το πλήκτρο Engine
Start/Stop είναι στη θέση ON.

2. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο
μνήμης (1 ή 2). Το σύστημα θα
κάνει μπιπ μια φορά, μετά η θέση
του καθίσματος οδηγού, το εξωτε-
ρικός καθρέφτης και η φωτεινότη-
τα του ταμπλό οργάνων, θα ρυθ-
μιστούν αυτόματα στην αποθη-
κευμένη θέση (αν έχει τοποθετη-
θεί).

3. Θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD
"Driver 1(or 2) settings is applied"
(έχουν εφαρμοστεί οι ρυθμίσεις
οδηγού 1 ή 2).

i
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

OPDE046010

Μην επιχειρήσετε ποτέ να λει-
τουργήσετε το σύστημα μνήμης
θέσης οδηγού ενώ το αυτοκίνητο
κινείται. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα απώλεια ελέγχου και
ένα ατύχημα που μπορεί να προ-
καλέσει θάνατο, σοβαρό τραυμα-
τισμό ή ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Πληροφορία

• Όταν κάνετε ανάκληση της θέσης
μνήμης "1", αν πιέσετε το πλήκτρο
SET ή 1, σταματάει προσωρινά η
ρύθμιση των θέσεων μνήμης που
ανακαλέσατε. Αν πιέσετε το πλή-
κτρο 2 γίνεται ανάκληση της θέσης
μνήμης "2". 

• Ενώ κάνετε ανάκληση της θέσης
μνήμης "2, αν πιέσετε το πλήκτρο
SET ή το πλήκτρο 2 σταματάει προ-
σωρινά ρύθμιση των θέσεων μνή-
μης που ανακαλέσατε. Αν πιέσετε το
πλήκτρο 1 γίνεται ανάκληση της
θέσης μνήμης "1"

• Ενώ κάνετε ανάκληση των αποθη-
κευμένων θέσεων, αν πιέσετε ένα
από τα πλήκτρα ελέγχου για το κά-
θισμα του οδηγού, τον εξωτερικό
καθρέφτη ή το φωτισμό του ταμπλό
θα προκληθεί η μετακίνηση του εξαρ-
τήματος για να σταματήσει και να
μετακινηθεί στην κατεύθυνση που
πιέσατε το πλήκτρο ελέγχου.

Λειτουργία εύκολης πρόσβασης
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το σύστημα θα μετακινήσει αυτόμα-
τα το κάθισμα του οδηγού με τον
ακόλουθο τρόπο:

Ο επιλογέας είναι στη θέση P (Park)

• Χωρίς έξυπνο κλειδί

- Θα μετακινήσει το κάθισμα του
οδηγού προς τα πίσω όταν αφαι-
ρεθεί το κλειδί ανάφλεξης και
ανοίξει η πόρτα του οδηγού.

- Θα μετακινήσει το κάθισμα του
οδηγού προς τα μπροστά όταν
εισέλθει το κλειδί ανάφλεξης.

• Με έξυπνο κλειδί

- Θα μετακινήσει το κάθισμα του
οδηγού προς τα πίσω όταν το
πλήκτρο Engine Start/Stop είναι
στη θέση OFF position και ανοίξει
η πόρτα του οδηγού. 

- Θα μετακινήσει το κάθισμα του
οδηγού προς τα μπροστά όταν
ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο ή η
πόρτα του οδηγού κλείσει και έχετε
το έξυπνο κλειδί μαζί σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία
Εύκολης Πρόσβασης από τις
Ρυθμίσεις Χρήσης στην οθόνη LCD.
Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Οθόνη LCD" σε
αυτό το κεφάλαιο.

i

Ο οδηγός πρέπει να είναι προ-
σεκτικός όταν χρησιμοποιεί
αυτή τη λειτουργία, για να
βεβαιωθεί ότι δε θα υπάρξει
τραυματισμός ενός επιβάτη ή
παιδιού στο πίσω κάθισμα. Σε
περίπτωση ανάγκης ο οδηγός
πρέπει να σταματήσει τη κίνη-
ση του μπροστά καθίσματος
(όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία εύκολης πρόσβασης
πιέζοντας το πλήκτρο SET ή
οποιονδήποτε από τους διακό-
πτες ελέγχου του καθίσματος
οδηγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο
τιμόνι (EPS)

Το σύστημα σας βοηθάει να στρίψε-
τε το αυτοκίνητο. Αν ο κινητήρας είναι
σβηστός ή το σύστημα ηλεκτρικής
υποβοήθησης βγει εκτός λειτουρ-
γίας, μπορείτε ακόμα να στρίψετε το
αυτοκίνητο, αλλά θα χρειαστεί παρα-
πάνω προσπάθεια.

Επίσης, το τιμόνι γίνεται βαρύτερο
όταν το αυτοκίνητο αυξάνει ταχύτητα
και ελαφρύτερο ότταν το αυτοκίνητο
μειώνει ταχύτητα, για καλύτερο
έλεγχο του τιμονιού. 

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
αλλαγή στη προσπάθεια που χρειά-
ζεται για να στρίψετε κατά τη διάρ-
κεια της φυσιολογικής λειτουργίας
του αυτοκινήτου, ελέγξτε το σύστημα
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

• Αν το Σύστημα για το Ηλεκτρικά
Υποβοηθούμενο Τιμόνι δε λει-
τουργεί κανονικά, θα ανάψει στο
ταμπλό οργάνων η προειδο-
ποιητική λυχνία ( ). Μπορείτε
να στρίψετε το αυτοκίνητο, αλλά
θα χρειαστεί παραπάνω προ-
σπάθεια στριψίματος. Σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκί-
νητο σας σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI
το συντομότερο δυνατόν.

• Όταν ανιχνεύεται ανωμαλία στο
σύστημα ηλεκτρικά υποβοη-
θούμενου τιμονιού, για την απο-
φυγή θανάσιμου ατυχήματος, η
λειτουργία υποβοήθησης οδήγη-
σης θα σταματήσει. Αυτή τη στιγ-
μή, η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει ή αναβοσβήνει στο τα-
μπλό οργάνων. Το τιμόνι μπορεί
να είναι δύσκολο στον έλεγχο ή
στη λειτουργία. Ελέγξτε το αυτο-
κίνητο σας αμέσως, αφού το
μετακινήσετε σε μια ασφαλή
ζώνη.

Πληροφορία

Κατά την κανονική λειτουργία του
αυτοκινήτου μπορούν να παρουσια-
στούν τα παρακάτω συμπτώματα:

• Το τιμόνι γίνεται βαρύτερο αφού
τοποθετήσετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση ON.

Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα
πραγματοποιεί διάγνωση συστήμα-
τος EPS. Όταν ολοκληρωθεί η διά-
γνωση, το τιμόνι θα επανέλθει στην
κανονική του κατάσταση.

• Μπορεί να ακούγεται θόρυβος «κλικ»
από το ρελέ EPS όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίσει στη θέση ON ή
LOCK/OFF.

• Μπορεί να ακούγεται θόρυβος μοτέρ
όταν το αυτοκίνητο είναι σταμα-
τημένο ή κινείται με χαμηλή
ταχύτητα.

• Όταν χρησιμοποιείτε το τιμόνι σε
χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να
προκύψει ένας ασυνήθιστος θόρυ-
βος. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί ο
θόρυβος θα σταματήσει. Αυτή είναι
φυσιολογική κατάσταση.

(Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ i
ΤΙΜΟΝΙ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

(Συνεχίζεται)

• Όταν το αυτοκίνητο είναι σταμα-
τημένο, αν γυρίσετε το τιμόνι
τελείως αριστερά ή δεξιά συνεχόμε-
να, το τιμόνι γίνεται βαρύτερο. Αυτό
δεν είναι δυσλειτουργία του συστή-
ματος. Καθώς περνάει η ώρα, η
προσπάθεια στο τιμόνι επιστρέφει
στη κανονική της κατάσταση.

Ρυθμιζόμενο / Τηλεσκοπικό τιμόνι

Πληροφορία

Μερικές φορές, μετά τη ρύθμιση, ο
μοχλός απελευθέρωσης μπορεί να μη
κλειδώσει το τιμόνι. 

Δεν είναι δυσλειτουργία. Αυτό
συμβαίνει όταν δύο γρανάζια μπλοκά-
ρουν. Σε αυτή τη περίπτωση, ρυθ-
μίστε ξανά το τιμόνι και κλειδώστε.

Tραβήξτε κάτω μοχλό απελευθέρω-
σης (1), ρυθμίστε το τιμόνι στην επι-
θυμητή κλίση (2) και ύψος (3).Μετακι-
νήστε το τιμόνι, ώστε να δείχνει προς
το στήθος σας και όχι προς το πρό-
σωπο σας. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε
να δείτε το ταμπλό οργάνων, τις προ-
ειδοποιητικές λυχνίες και τα όργανα.

Αφού ρυθμίσετε, τραβήξτε το μοχλό
απελευθέρωσης (1) για να κλειδώσει
το τιμόνι στη θέση του. Σπρώξτε το
τιμόνι προς τα πάνω και προς τα
κάνω για να βεβαιωθείτε ότι έχει
κλειδώσει στη θέση του. Πάντα να
ρυθμίζετε τη θέση του τιμονιού πριν
την οδήγηση.

i

Μη ρυθμίζετε ποτέ τη κλίση του
τιμονιού κατά την οδήγηση.
Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του
τιμονιού και να προκαλέσετε
προσωπικό τραυματισμό, θά-
νατο ή ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047012
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Θερμαινόμενο τιμόνι
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν ο ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON ή όταν ο κινητήρας είναι
σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο θέρ-
μανσης τιμονιού για να θερμάνετε το
τιμόνι. Η ένδειξη στο πλήκτρο θα ανά-
ψει.

Για να σβήσετε το θερμαινόμενο τιμό-
νι, πιέστε το πλήκτρο ξανά. Η ένδειξη
θα σβήσει.

Πληροφορία

Το θερμαινόμενο τιμόνι θα σβήσει
αυτόματα περίπου 30 λεπτά, αφού το
ενεργοποιήσετε.

Όταν σβήσει ο κινητήρας ενώ είναι
αναμμένος και είναι αναμμένο και το
θερμαινόμενο τιμόνι, η λειτουργία
χρονομέτρου στο θερμαινόμενο τιμόνι
θα επαναρυθμιστεί. 

Για να ξαναχρησιμοποιήσετε το θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πιέστε το πλήκτρο
ξανά.

Μη τοποθετήσετε κάλυμμα ή αξε-
σουάρ στο τιμόνι. Το κάλυμμα ή
αξεσουάρ μπορεί να προκαλέ-
σουν βλάβη στο σύστημα θερ-
μαινόμενου τιμονιού.

Κόρνα

Για να ηχήσει η κόρνα, πιέστε το
σύμβολο κόρνας στο τιμόνι σας.
(δείτε την εικόνα). Η κόρνα θα ηχήσει
μόνο όταν πιέσετε αυτή τη περιοχή.

Μη χτυπάτε δυνατά τη κόρνα για
να λειτουργήσει, ή μη τη χτυπάτε
με τη γροθιά σας. Μη πιέζετε τη
κόρνα με ενα μυτερό αντικείμενο.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN047014

OPDEN047013
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Εσωτερικός καθρέφτης

Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση, ρυθ-
μίστε τον εσωτερικό καθρέφτη ώστε-
να κεντράρετε την ορατότητα στο
πίσω παρμπρίζ. 

Όταν καθαρίζετε τον καθρέφτη,
χρησιμοποιήστε ένα χαρτομά-
ντηλο ή παρόμοιο υλικό με καθα-
ριστικό τζαμιών. Μην ψεκάζετε το
καθαριστικό τζαμιών απευθείας
στον καθρέφτη γιατί το καθαρι-
στικό υγρό μπορεί να εισχωρήσει
στο περίβλημα του καθρέφτη.

Ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης
(ECM)
Ο ηλεκτρικός καθρέφτης ελέγχει αυτό-
ματα το εκτυφλωτικό φως των προβο-
λέων του αυτοκινήτου που σας ακο-
λουθεί σε συνθήκες οδήγησης νύχτας
ή χαμηλού φωτισμού.

Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει-
τουργία, το εκτυφλωτικό φως ελέγχε-
ται αυτόματα από τον αισθητήρα που
βρίσκεται στον εσωτερικό καθρέφτη.
Ο αισθητήρας ανιχνεύει τη στάθμη
φωτισμού γύρω από το αυτοκίνητο
και ελέγχει αυτόματα το εκτυφλωτικό
φως των προβολέων από τα
αυτοκίνητα που σας ακολουθούν.

Όταν μετακινείτε το μοχλό ταχυτήτων
στη θέση R (Όπισθεν), ο καθρέφτης
μεταπηδά αυτόματα στη πιο φωτεινή
θέση, ώστε να βελτιώσει την ορατό-
τητα του οδηγού πίσω από το
αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΤΕ μη ρυθμίσετε τον καθρέ-
φτη ενώ το αυτοκίνητο κινείται.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα την απώλεια ελέγχου του
αυτοκινήτου με αποτέλεσμα ένα
ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ορίζοντας δεν
έχει εμπόδια. Μην τοποθετείτε
αντικείμενα στο πίσω κάθισμα ή
στο χώρο φόρτωσης τα οποία
μπορούν να εμποδίζουν την
ορατότητα έξω από το πίσω
παρμπρίζ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε σοβαρό τρα-
υματισμό κατα τη διάρκεια ενός
ατυχήματος ή με τη πυροδότη-
ση των αερόσακων, μη τροπο-
ποιείτε τον καθρέφτη και μη το-
ποθετήσετε μεγάλο καθρέφτη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να λειτουργήσετε τον ηλεκ-
τρικό εσωτερικό καθρέφτη:

• Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1) για
να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ-
γία αυτόματης σκίασης. Η ένδεικτι-
κή λυχνία θα απενεργοποιηθεί.

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1) για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματης σκίασης. Η ένδεικτική
λυχνία θα ανάψει.

• Ο καθρέφτης είναι στη θέση ΟΝ
κάθε φορά που ο διακόπτη ανά-
φλεξης είναι στη θέση ΟΝ.

Εξωτερικός καθρέφτης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον
καθρέφτη πριν την οδήγηση.

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με αριστερό και δεξιό εξωτερικό κα-
θρέφτη.

Ο καθρέφτης μπορεί να ρυθμιστεί εξ
αποστάσεως με το διακόπτη. 

Η κεφαλή του καθρέφτη μπορεί να
διπλώσει για την αποφυγή ζημιάς σε
ένα αυτόματο πλυντήριο αυτοκινή-
των ή όταν διέρχεστε από ένα στενό
δρόμο.

OAD045010

OPD046016

ΈΈννδδεε ιι ξξηη

• Ο δεξιός εξωτερικός καθρέ-
φτης είναι κυρτός. Σε ορισμέ-
νες χώρες, ο αριστερός καθρέ-
φτης είναι, επίσης, κυρτός. Τα
αντικείμενα που βλέπετε στον
καθρέφτη είναι κοντύτερα από
όσο φαίνεται.

• Χρησιμοποιήστε τον εσωτε-
ρικό καθρέφτη ή ελέγξτε απευ-
θείας για να προσδιορίσετε
την πραγματική απόσταση
των αυτοκινήτων που ακολου-
θούν όταν αλλάζετε λωρίδες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη ρυθμίζετε ή αναδιπλώνετε
τους εξωτερικούς καθρέφτες
ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ένα θανατηφόρο ατύχημα, σο-
βαρό τραυματισμό ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

• Μην ξύνετε τον πάγο από την
επιφάνεια του καθρέφτη, γιατί
μπορεί να καταστραφεί η επιφά-
νεια του κρυστάλλου.

• Αν ο πάγος εμποδίζει την κίνηση
του καθρέφτη, μην ασκείτε δύνα-
μη στον καθρέφτη για να τον
ρυθμίσετε. Για να αφαιρέσετε
τον πάγο, χρησιμοποιήστε ένα
εγκεκριμένο σπρέι ξεπαγώμα-
τος (όχι αντιψυκτικό) ή ένα
σφουγγάρι ή μαλακό πανί με
πολύ ζεστό νερό, ή μετακινείστε
το αυτοκίνητο σε ένα ζεστό
μέρος και περιμένετε να λιώσει
ο πάγος.

Ρύθμιση των εξωτερικών
καθρεφτών

1. Πιέστε είτε το κουμπί L (Αριστερά)
είτε το κουμπί R (Δεξιά) (1) για να
επιλέξετε το καθρέφτη που θέλετε
να ρυθμίσετε.

2. Χρησιμοποιήστε το μοχλό ρύθμι-
σης καθρέφτη (2) για να τοποθετή-
σετε τον επιλεγμένο καθρέφτη
πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

3. Μετά από τη ρύθμιση, βάλτε το
μοχλό στη νεκρά (μεσαία) θέση
για να αποφύγετε τυχαία απορ-
ρύθμιση.

• Οι καθρέφτες σταματούν να
κινούνται όταν φτάσουν στη
μέγιστη κλίση τους, αλλά το
μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί
εφόσον πιέζεται ο διακόπτης.
Μην πιέζετε το διακόπτη περισ-
σότερο από όσο είναι απα-
ραίτητο, το μοτέρ μπορεί να
καταστραφεί.

• Μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε
τον εξωτερικό καθρέφτη με το
χέρι. Μπορεί να καταστρέψετε
τα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDE046017
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Αναδίπλωση εξωτερικών 
καθρεφτών

Χειροκίνητος τύπος

Για να διπλώσετε τον εξωτερικό κα-
θρέφτη, κρατήστε το περίβλημά του
και κατόπιν, διπλώστε τον προς το
πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ηλεκτρικός τύπος

Αριστερά: Ο καθρέφτης θα ξεδιπλώσει.

Δεξιά : Ο καθρέφτης θα διπλώσει.

Κέντρο (AUTO) : Ο καθρέφτης θα
διπλώσει ή θα ξεδιπλώσει αυτόματα:

• Χωρίς σύστημα έξυπνου κλειδιού

- Ο καθρέφτης θα διπλώσει/ ξεδι-
πλώσει όταν η πόρτα κλειδώσει/
ξεκλειδώσει με τηλεχειριστήριο
(αν έχει τοποθετηθεί).

• Με σύστημα έξυπνου κλειδιού

- Ο καθρέφτης θα διπλώσει/ξεδι-
πλώσει όταν η πόρτα κλειδώσει/
ξεκλειδώσει με έξυπνο κλειδί.

- Ο καθρέφτης θα διπλώσει/ξεδι-
πλώσει όταν η πόρτα κλειδώσει/
ξεκλειδώσει με το κουμπί στο
εξωτερικό χερούλι της πόρτας.

Ο ηλεκτρικός τύπος εξωτερικού
καθρέφτη λειτουργεί ακόμη και
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση OFF. Ωστόσο, για να
αποφευχθεί περιττή αποφόρτιση
της μπαταρίας, μη ρυθμίζετε τους
καθρέφτες περισσότερο από όσο
είναι απαραίτητο όταν ο κινητή-
ρας δεν λειτουργεί.

Στην περίπτωση του ηλεκτρικού
εξωτερικού καθρέφτη, μη τον δι-
πλώνετε με το χέρι. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο μοτέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPD046018

OPDE046019
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Λειτουργία υποβοήθησης
παρκαρίσματος με όπισθεν

(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν μετακινείται τον επιλογέα στην
θέση R (Reverse), ο/οι εξωτερικός/
εξωτερικοί καθρέφτης/καθρέφτες θα
περιστραφούν προς τα κάτω για να
βοηθήσουν με την οδήγηση με όπι-
σθεν.

Η θέση του διακόπτη εξωτερικού
καθρέφτη (1) καθορίζει αν θα κου-
νηθούν ή όχι οι καθρέφτες:

Αριστερά/Δεξιά : Αν είτε ο L (Αριστε-
ρός) ή R (Δεξιός)
διακόπτης επιλεγεί,
και οι δύο εξωτερικοί
καθρέφτες θα μετα-
κινηθούν. 

Ουδέτερο : Όταν δεν επιλεγεί κανένας
διακόπτης, οι εξωτερικοί
καθρέφτες δε θα κινηθούν. 

Οι εξωτερικοί καθρέφτες θα επανέλ-
θουν αυτόματα στις κανονικές θέσεις
τους αν προκύψει ένα από τα παρα-
κάτω:

• Ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
τοποθετημένος είτε στη θέση
LOCK/OFF ή στη θέση ACC.

• Ο επιλογέας μετακινηθεί σε οποια-
δήποτε θέση εκτός από τη R
(Reverse).

• Ο διακόπτης του εξωτερικού κα-
θρέφτη δεν έχει επιλεγεί.

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

OPDEN047423
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Ηλεκτρικά παράθυρα

(1) Διακόπτης ηλεκτρικού παραθύρου
οδηγού

(2) Διακόπτης ηλεκτρικού παραθύρου
συνοδηγού

(3) Διακόπτης ηλεκτρικού παραθύρου
πίσω πόρτας (Αριστερά)*

(4) Διακόπτης ηλεκτρικού παραθύρου
πίσω πόρτας (Δεξιά)*

(5) Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρου

(6) Αυτόματο ηλεκτρικό παράθυρο*

(7) Διακόπτης κλειδώματος ηλεκτρικών
παραθύρων

* : αν έχει τοποθετηθεί

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

OPDEN047021
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
είναι στη θέση ON για να μπορούν
να λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά πα-
ράθυρα. Κάθε πόρτα έχει ένα διακό-
πτη ηλεκτρικού παραθύρου, ο
οποίος ελέγχει το παράθυρο της
πόρτας. Ο οδηγός έχει ένα διακόπτη
κλειδώματος ηλεκτρικών παραθύ-
ρων που μπορεί να μπλοκάρει τη λει-
τουργία των πίσω παραθύρων. Τα
ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν να
λειτουργήσουν για περίπου 30 δευ-
τερόλεπτα αφότου ο διακόπτης ανά-
φλεξης γυρίσει στις θέσεις ACC ή
OFF. Ωστόσο, αν ανοίξουν οι εμπρός
πόρτες, τα ηλεκτρικά παράθυρα δεν
μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη
και εντός της περιόδου των 30 δευτε-
ρολέπτων.

Πληροφορία

• Σε κρύα και υγρά κλίματα τα παρά-
θυρα μπορεί να μη λειτουργούν σω-
στά εξαιτίας των συνθηκών ψύχους.

• Κατά την οδήγηση, με ανοικτό το
πίσω παράθυρο ή την ηλιοροφή (αν
έχει τοποθετηθεί) μπορεί να διαπι-
στώσετε ριπές αέρα και ταλα-
ντεύσεις. Αυτός ο θόρυβος είναι
φυσιολογικός και μπορεί να μειωθεί
η να εξαφανιστεί αν πάρετε τις πα-
ρακάτω προφυλάξεις. Αν ο θόρυβος
προκύπτει με το ένα ή και τα δύο
πίσω παράθυρα κατεβασμένα, κατε-
βάστε σταδιακά και τα δύο μπροστά
παράθυρα, περίπου 2,5 εκατοστά.

Αν ο θόρυβος προκύπτει με την
ηλιοροφή ανοικτή, κλείστε λίγο την
ηλιοροφή.

Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρου

Για να ανοίξετε: 

Πιέστε το διακόπτη παραθύρου κάτω
στη πρώτη θέση ανάσχεσης (5).
Απελευθερώστε το διακόπτη όταν
θέλετε να σταματήσει το παράθυρο.

Για να κλείσετε: 

Πιέστε το διακόπτη παραθύρου πά-
νω στη πρώτη θέση ανάσχεσης (5).
Απελευθερώστε το διακόπτη όταν
θέλετε να σταματήσει το παράθυρο.

i

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο, μην εκτείνετε
το κεφάλι, τα χέρια ή το σώμα
σας έξω από το παράθυρο, ενώ
οδηγείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047020
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Αυτόματο κάτω παραθύρου
(αν έχει τοποθετηθεί) 
Πιέζοντας το διακόπτη του ηλεκτρι-
κού παραθύρου στιγμιαία στη δεύτε-
ρη θέση, (6) το παράθυρο του
οδηγού χαμηλώνει τελείως ακόμη και
όταν αφήνετε το διακόπτη. Για να
σταματήσετε το παράθυρο στην επι-
θυμητή θέση ενώ το παράθυρο λει-
τουργεί, τραβήξτε πάνω ή πιέστε κά-
τω και αφήσετε το διακόπτη.

Αυτόματο πάνω/κάτω παράθυρου
(αν έχει τοποθετηθεί)

Πιέζοντας το διακόπτη του ηλεκτρι-
κού παραθύρου στιγμιαία στη δεύτε-
ρη θέση, (6) το παράθυρο του
οδηγού χαμηλώνει τελείως ακόμη και
όταν αφήνετε το διακόπτη. Για να
σταματήσετε το παράθυρο στην επι-
θυμητή θέση ενώ το παράθυρο λει-
τουργεί, τραβήξτε πάνω ή πιέστε κά-
τω και αφήσετε το διακόπτη.

Για να επαναρυθμίσετε τα ηλε-
κτρικά παράθυρα
Αν τα ηλεκτρικά παράθυρα δε λειτου-
ργούν κανονικά, το σύστημα αυτόμα-
των ηλεκτρικών παραθύρων πρέπει
να επαναρυθμιστούν με τον ακό-
λουθο τρόπο:

1. Βάλτε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ON.

2. Κλείστε το παράθυρο και συνε-
χίστε να τραβάτε πάνω το διακό-
πτη ηλεκτρικού παραθύρου για
τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

Αν τα ηλεκτρικά παράθυρα δε λει-
τουργούν κανονικά αφού τα επανα-
ρυθμίσετε, σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το σύστημα σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Αυτόματη αναστροφή 

Αν ένα παράθυρο αισθανθεί ένα ε-
μπόδιο ενώ κλείνει αυτόματα, θα στα-
ματήσει και θα κατέβει περίπου 30 εκ.
για να αφαιρέσετε τo εμπόδιο. Αν το
παράθυρο ανιχνεύσει την αντίσταση
ενώ ο διακόπτης ηλεκτρικού παρα-
θύρου τραβηχτεί πάνω συνεχόμενα,
το παράθυρο θα σταματήσει τη προς
τα πάνω κίνση και θα κατέβει περίπου
2.5 εκ. Αν ο διακόπτης ηλεκτρικού
παραθύρου τραβηχτεί επάνω συνε-
χόμενα ξανά μέσα σε 5 δευτερόλε-
πτα αφότου το παράθυρο έχει χαμη-
λώσει με την αυτόματη λειτουργία
αναστροφής, η αυτόματη αναστροφή
παραθύρου δεν θα λειτουργήσει.

OLF044032

Η λειτουργία αυτόματης ανα-
στροφής δεν ενεργοποιείται
όταν κάνετε επαναρύθμιση του
συστήματος ηλεκτρικών παρα-
θύρων. Βεβαιωθείτε ότι μέρη του
σώματος ή άλλα αντικείμενα
είναι με ασφάλεια εκτός πορείας
προτού κλείσετε τα παράθυρα για
να αποφύγετε τραυματισμούς ή
ζημιά στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Πληροφορία

Η αυτόματη λειτουργία αναστροφής
του παραθύρου οδηγού είναι ενεργή
μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουρ-
γία «αυτόματο κλείσιμο» τραβώντας
πλήρως προς τα επάνω το διακόπτη
στη δεύτερη θέση.

Μη τοποθετήσετε αξεσουάρ στα
παράθυρα. Δε θα λειτουργεί η
αυτόματη αναστροφή.

Διακόπτης κλειδώματος 
ηλεκτρικών παραθύρων

Ο οδηγός μπορεί να απενεργοποιή-
σει το διακόπτη των ηλεκτρικών πα-
ραθύρων σε μια πίσω πόρτα, πιέζο-
ντας το διακόπτη κλειδώματος των
ηλεκτρικών παραθύρων.

Όταν πιέσετε το διακόπτη ηλεκτρι-
κών παραθύρων: 

• Ο κύριος διακόπτης του οδηγού
μπορεί να λειτουργήσει όλα τα ηλε-
κτρικά παράθυρα

• Ο διακόπτης του συνοδηγού μπο-
ρεί να λειτουργήσει το ηλεκτρικό
παράθυρο του συνοδηγού.

• Ο διακόπτης του πίσω επιβάτη
μπορεί να λειτουργήσει το ηλεκτρι-
κό παράθυρο του πίσω επιβάτη.

• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά
στο σύστημα των ηλεκτρικών
παραθύρων, μην ανοίγετε ή μη
κλείνετε δύο ή περισσότερα
παράθυρα ταυτόχρονα. Αυτό
εξασφαλίζει, επίσης, τη μακρο-
βιότητα της ασφάλειας.

• Μην επιχειρήσετε ποτέ να λει-
τουργήσετε συγχρόνως τον κύ-
ριο διακόπτη και τον ξεχωριστό
διακόπτη στην πόρτα σε αντίθε-
τες κατευθύνσεις. Αν συμβεί
αυτό, το παράθυρο θα σταματή-
σει και δεν θα μπορεί ούτε να
ανοίξει ούτε να κλείσει.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι μέρη του σώμα-
τος ή άλλα αντικείμενα είναι με
ασφάλεια εκτός πορείας παρα-
θύρου, πριν κλείσετε τα παρά-
θυρα, για να αποφύγετε τραυ-
ματισμούς ή ζημιές στο αυτο-
κίνητο. Αντικείμενα με μικρότε-
ρη διάμετρο από 4 χιλ, μπορεί
να πιαστούν μεταξύ του γυα-
λιού παραθύρου και του κανα-
λιού παραθύρου και να μην
ανιχνευθούν από την αυτόματη
λειτουργία αναστροφής και το
παράθυρο δε θα σταματήσει και
δε θα αναστρέψει προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν
με τα ηλεκτρικά παράθυρα.
Διατηρήστε το διακόπτη κλει-
δώματος των ηλεκτρικών παρα-
θύρων στην πόρτα του οδηγού
στη θέση ΚΛΕΙΔΩΜΑ (LOCK). Η
τυχαία λειτουργία του παραθύ-
ρου από ένα παιδί μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Λειτουργία ασύρματου
κλεισίματος παραθύρου 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Μπορείτε ακόμα να ελέγξετε την
κίνηση του παραθύρου με τον κινη-
τήρα σβηστό, αν πιέσετε το πλήκτρο
κλειδώματος θυρών (1) για περισσό-
τερο από 3 δευτερόλεπτα. Το παρά-
θυρο κινείται (πάνω), όσο πιέζετε το
πλήκτρο κλειδώματος θυρών. Η
κίνηση του παραθύρου σταματάει,

όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο
κλειδώματος θυρών. Τα προειδοποι-
ητικά φώτα αναβοσβήνουν 3 φορές,
όταν το παράθυρο είναι τελείως κλει-
στό.

Πληροφορία

• Η λειτουργία ασύρματου κλεισίμα-
τος παραθύρου μπορεί να σταματή-
σει απότομα, αν απομακρυνθείτε
από το αυτοκίνητο σας κατά τη λει-
τουργία. Σταθείτε σε κοντινή από-
σταση με το αυτοκίνητο σας, ενώ
παρακολουθείτε την κίνηση του
παραθύρου.

• Ένα από τα παράθυρα μπορεί να
σταματήσει να λειτουργεί, όταν το
παράθυρο διακοπεί από κάποια
δύναμη. Όμως το άλλο παράθυρο θα
συνεχίσει να λειτουργεί. Οπότε,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα
είναι κλειστά και ότι τα προειδο-
ποιητικά φώταs αναβοσβήνουν 3
φορές.

i

• ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα κλειδιά
στο αυτοκίνητο με παιδιά χω-
ρίς επιτήρηση, ενώ ο κινητή-
ρας έχει εκκινηθεί.

• ΠΟΤΕ μην αφήνετε ένα παιδί
χωρίς επιτήρηση στο αυτοκί-
νητο. Ακόμη και πολύ μικρά
παιδιά μπορεί να προκαλέσουν
κατά λάθος την κίνηση του
αυτοκινήτου, να εγκλωβιστούν
στα παράθυρα ή να τραυμα-
τίσουν με άλλον τρόπο τον
εαυτό τους ή άλλους.

• Πρέπει πάντα να ελέγχετε δύο
φορές για να βεβαιωθείτε ότι
χέρια, κεφάλι και άλλα εμπό-
δια είναι με ασφάλεια μακριά
από τη διαδρομή του παρα-
θύρου πριν το κλείσετε.

• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν
με τα ηλεκτρικά παράθυρα.
Διατηρήστε το διακόπτη κλει-
δώματος των ηλεκτρικών πα-
ραθύρων στην πόρτα του
οδηγού στη θέση ΚΛΕΙΔΩΜΑ
(LOCK) (πιεσμένο). Η τυχαία
λειτουργία του παραθύρου από
ένα παιδί μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματι-
σμό.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)

• Μη βγάζετε το πρόσωπο ή τα
χέρια σας έξω από το παράθυ-
ρο ενώ οδηγείτε.

OPD047044L
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλι-
σμένο με ηλιοροφή, μπορεί να σύρε-
τε ή να ανυψώσετε την ηλιοροφή με
τα πλήκτρα ηλιοροφής που βρίσκο-
νται στην κονσόλα οροφής.

Η ηλιοροφή μπορεί να ανοίξει, να
κλείσει, ή να ανυψωθεί μόνο όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση
«ON».

Η ηλιοροφή μπορεί να λειτουργήσει
για περίπου 30 δευτερόλεπτα αφού
αφαιρέσετε το κλειδί ή το γυρίσετε τη
θέση ACC ή LOCK(ή OFF). 
Όμως αν ανοίξει η μπροστά πόρτα, η
ηλιοροφή δε μπορεί να λειτουργήσει
ούτε εντός των 30 δευτερολέπτων.

Πληροφορία

• Σε κρύα και υγρά κλίματα, η ηλιο-
ροφή μπορεί να μη λειτουργήσει
σωστά, εξαιτίας συνθηκών παγετού.

• Μετά από το πλύσιμο του αυτοκινή-
του ή μετά από βροχή, βεβαιωθείτε
ότι έχετε σκουπίσει τα νερά πριν λει-
τουργήσετε την ηλιοροφή.

• Μη συνεχίζετε να πιέζετε/μετακι-
νείτε το μοχλό ελέγχου ηλιορο-
φής αφότου η ηλιοροφή έχει
πλήρως ανοίξει, κλείσει ή
ανυψωθεί. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο μοτέρ ή σε εξαρτήματα
του συστήματος.

• Σιγουρευτείτε ότι η ηλιοροφή
είναι τελείως κλειστή πριν φύγε-
τε από το αυτοκίνητο σας.

Αν η ηλιοροφή μείνει ανοικτή,
βροχή ή χιόνι μπορεί να στά-
ξουν από την ηλιοροφή και να
βρέξουν το εσωτερικό, ενώ μπο-
ρεί να προκληθεί και κλοπή.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΗΛΙΟΡΟΦΗ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

OPD046024

• Μη ρυθμίζετε ποτέ την ηλιο-
ροφή ή το σκιάδιο κατά την
οδήγηση. Αυτό μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια
ελέγχου και ένα θανατηφόρο
ατύχημα, σοβαρό τραυματι-
σμό ή ζημιά.

• Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια και το
πρόσωπο είναι μακριά από
τη διαδρομή της ηλιοροφής,
πριν κλείσετε την ηλιοροφή.

• Μην αφήνετε το κινητήρα σε
λειτουργία και το κλειδί στο
αυτοκινητο με παιδιά χωρίς
επιτήρηση.

Τα παιδιά χωρίς επιτήρηση
μπορεί να λειτουργήσουν την
ηλιοροφή, με αποτέλεσμα σο-
βαρό τραυματισμό. 

• Η ηλιοροφή είναι φτιαγμένη
από γυαλί, μπορεί να σπάσει
σε περίπτωση ατυχήματος.
Επιβάτες χωρίς σωστή προ-
στασία (πχ ζώνη ασφαλείας,
CRS, κτλ) μπορεί να εκτοξευ-
τούν έξω από τα σπασμένα
γυαλιά και να τραυματιστούν
σοβαρά ή να πεθάνουν.

• Μη κάθεστε πάνω από το
αυτοκίνητο. Μπορεί να προκ-
ληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σκίαστρο

• Για να ανοίξετε το σκιάδιο, τραβή-
ξτε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
(1) προς τα πίσω στη πρώτη θέση
ασφάλισης.

• Για να κλείσετε το σκιάδιο, ενώ η
γυάλινη ηλιοροφή είναι κλειστή,
πιέστε το μοχλό ελέγχου ηλιορο-
φής (2) μπροστά.

Για να σταματήσετε την ολίσθηση
οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε ή τρα-
βήξτε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
στιγμιαία. 

Πληροφορία

Για να ενεργοποιήσετε το μοχλό ελέγ-
χου στη πρώτη θέση χρειάζεται μόνο
ένα ελαφρύ άγγιγμα.

Ολίσθηση ηλιοροφής

Όταν το σκίαστρο είναι κλειστό

Αν τραβήξετε το μοχλό ελέγχου ηλιο-
ροφής πίσω στη δεύτερη θέση α-
σφάλισης, το σκίαστρο θα ανοίξει
τελείως και η γυάλινη ηλιοροφή θα
ανοίξει και αυτή τελείως. 

Για να σταματήσετε τη κίνηση της
ηλιοροφής σε οποιοδήποτε σημείο,
τραβήξτε ή πιέστε το μοχλό ελέγχου
ηλιοροφής στιγμιαία.

Όταν το σκίαστρο είναι ανοικτό
Αν τραβήξετε το μοχλό ελέγχου ηλιο-
ροφής προς τα πίσω, η γυάλινη ηλιο-
ροφή θα ανοίξει τελείως. Για να στα-
ματήσετε τη κίνηση της ηλιοροφής σε
οποιοδήποτε σημείο, τραβήξτε ή πιέ-
στε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
στιγμιαία.

Πληροφορία

Μόνο το μπροστά μέρος της γυάλινης
ηλιοροφής, ανοίγει και κλείνει.

i

i

OPD046053

OPD046025
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Συρόμενη οροφή

Όταν το σκίαστρο είναι κλειστό
Αν σπρώξετε μπροστά το μοχλό
ελέγχου ηλιοροφής, το σκίαστρο θα
ανοίξει τελείως και η γυάλινη ηλιορο-
φή θα ανοίξει συρόμενη. Για να στα-
ματήσετε τη κίνηση της ηλιοροφής σε
οποιοδήποτε σημείο, τραβήξτε ή πιέ-
στε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
στιγμιαία.

Όταν το σκίαστρο είναι ανοικτό
Αν σπρώξετε το μοχλό ελέγχου ηλιο-
ροφής προς τα πάνω, η γυάλινη
ηλιοροφή θα ανοίξει συρόμενη. Για
να σταματήσετε τη κίνηση της ηλιο-
ροφής σε οποιοδήποτε σημείο, τρα-
βήξτε ή πιέστε το μοχλό ελέγχου
ηλιοροφής στιγμιαία.

Κλείσιμο ηλιοροφής

Για να κλείσετε το γυαλί ηλιορο-
φής
Πιέστε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
στη πρώτη θέση ασφάλισης

Για να κλείσετε το γυαλί ηλιορο-
φής με το σκίαστρο
Πιέστε το μοχλό ελέγχου ηλιοροφής
μπροστά στη δεύτερη θέση ασφάλισης.
Το γυαλί ηλιοροφής θα κλείσει και έπει-
τα θα κλείσει αυτόματα το σκίαστρο.

Για να σταματήσετε τη κίνηση της ηλιο-
ροφής σε οποιοδήποτε σημείο, τραβή-
ξτε ή πιέστε το μοχλό ελέγχου ηλιορο-
φής στιγμιαία

Αυτόματη αναστροφή
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αν ανιχνευθεί ένα αντικείμενο ή ένα
μέρος του σώματος ενώ η ηλιοροφή
κλείνει αυτόματα, θα αντιστρέψει την
κατεύθυνσή της και θα σταματήσει.

OPD046054
ODH043039

OPD046055

n Γυαλί ηλιοροφής

n Γυαλί ηλιοροφής με σκιάδιο

Μικρά αντικείμενα που μπορεί
να παρεμβληθούν μεταξύ του
γυαλιού ηλιοροφής και του
πλαισίου ηλιοροφής μπορεί να
μην ανιχνευθούν από την αυτό-
ματη αναστροφή. Σε αυτή την
περίπτωση το γυαλί ηλιοροφής
δε θα ανιχνεύσει και δε θα αντι-
στρέψει την κατεύθυνση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Ανά περιόδους αφαιρείτε οποια-
δήποτε βρομιά που μπορεί να
έχει συγκεντρωθεί στη ράγα
οδηγό ή μεταξύ της ηλιοροφής
και του πάνελ ηλιοροφής και
μπορεί να προκαλέσει θόρυβο.

• Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε
την ηλιοροφή όταν η θερμοκ-
ρασία είναι κάτω από το σημείο
παγετού ή όταν η ηλιοροφή είναι
καλυμμένη με χιόνι ή πάγο, μπο-
ρεί να υποστεί ζημιά ή το μοτέρ.
Σε κρύα και υγρά κλίματα η ηλιο-
ροφή μπορεί να μη λειτουργεί
σωστά.

Επαναρρύθμιση ηλιοροφής

Η ηλιοροφή πρέπει να επαναρυθμι-
στεί αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω 

- Αν η μπαταρία αποφορτιστεί ή απο-
συνδεθεί ή η σχετική ασφάλεια έχει
αντικατασταθεί ή αποσυνδεθεί.

- Ο διακόπτης ελέγχου ηλιοροφής δε
λειτουργεί σωστά.

Για την επαναρρύθμιση της ηλιορο-
φής ακολουθήστε τα παρακάτω βή-
ματα:

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ON και κλείστε τελείως το
γυαλί της ηλιοροφή και το σκίαστρο.

2. Απελευθερώστε το μοχλό ελέγχου.

3. Πιέστε και κρατήστε το μοχλό
ελέγχου μπροστά, (για να κλείσετε
το σκιάδιο) για περίπου 10 δευτε-
ρόλεπτα ώσπου η ηλιοροφή να
συρθεί και να κουνηθεί λίγο. Έπει-
τα, απελευθερώστε τον μοχλό.

4. Πιέστε το μοχλό ελέγχου ηλιορο-
φής μπροστά στην κατεύθυνση
κλεισίματος, ώσπου η ηλιοροφή
λειτουργεί με το παρακάτω τρόπο:

Ανοικτό σκίαστρο ® Συρόμενο
Άνοιγμα ® Άνοιγμα ολίσθησης ®
Κλείσιμο ολίσθησης ® Κλείσιμο
σκίαστρου

Έπειτα απελευθερώστε το μοχλό
ελέγχου

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία,
το σύστημα ηλιοροφής έχει επανα-
ρυθμιστεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επι-
κοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

Πληροφορία

Αν δεν επαναρυθμίσετε την ηλιοροφή,
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Γιαν να αποφύγετε ακούσια λει-
τουργία της ηλιοροφής, ειδικά
απο παιδιά, μην αφήνετε παι-
διά να χρησιμοποιούν την ηλιο-
ροφή.

• Μη κάθεστε στο πάνω μέρος του
αυτοκινήτου. Μπορεί να προ-
κληθεί βλάβη στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046056
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Προειδοποίηση ανοικτής ηλιο-
ροφής (αν έχει τοποθετηθεί)

• Αν ο οδηγός σβήσει τον κινητήρα, ενώ
η ηλιοροφή δεν είναι τελείως κλειστή
το προειδοποιητικό καμπανάκι θα
ηχήσει για περίπου 3 δευτερόλεπτα
και η εικόνα της ανοικτής ηλιοροφής
θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

• Αν ο οδηγός σβήσει τον κινητήρα και
ανοίξει την πόρτα, ενώ η ηλιοροφή
δεν είναι τελείως κλειστή, η εικόνα
της ανοικτής ηλιοροφής θα εμφανι-
στεί στην οθόνη LCD, ώσπου να
κλείσει η πόρτα ή να κλείσει τελείως
η ηλιοροφή.

Κλείστε με ασφάλεια την ηλιοροφή
όταν φεύγετε από το αυτοκίνητο σας.

OPD046116
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καπό κινητήρα

Άνοιγμα του καπο κινητήρα

1. Σταθμεύστε το αυτοκίνητο και τρα-
βήξτε το χειρόφρενο.

2. Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρω-
σης για να ξεκλειδώσει το καπό.
Το καπό θα ανοίξει λίγο.

3. Πηγαίνετε στο εμπρός μέρος του
αυτοκινήτου, ανυψώστε ελαφρά
το καπό, τραβήξτε τη δευτερεύου-
σα κλειδαριά (1) εσωτερικά στο
κέντρο του καπό και ανυψώστε το
καπό (2).

4. Τραβήξτε τη ράβδο στήριξης από
το καπό

5. Κρατήστε το καπό ανοιχτό με τη
ράβδο στήριξης (1).

• Κρατήστε τη ράβδο στήριξης
στην περιοχή που είναι τυλιγ-
μένη με πλαστικό. Το πλαστι-
κό θα βοηθήσει να μην καείτε
από καυτό μέταλλο όταν ο κι-
νητήρας είναι καυτός.

• Η ράβδος στήριξης πρέπει να
εισέλθει τελείως στην ειδική
οπή, όποτε ελέγχετε το χώρο
κινητήρα. Με αυτό τον τρόπο
θα αποφύγετε τη πτώση του
καπό και το, πιθανό τραυματι-
σμό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046030

OPDEN047027
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Κλείσιμο καπό κινητήρα

1. Πριν κλείσετε το καπό, ελέγξτε τα
παρακάτω:

• Όλες οι τάπες πλήρωσης στο
χώρο του κινητήρα πρέπει να
είναι σωστά τοποθετημένες.

• Γάντια, πανιά ή οποιοδήποτε
άλλο εύφλεκτο υλικό θα πρέπει
να αφαιρεθούν από το χώρο του
κινητήρα.

2. Επαναφέρετε τη ράβδο στήριξης
στην υποδοχή της για να απο-
φύγετε το «κροτάλισμά» της.

3. Χαμηλώστε το καπό μέχρι τη μέση
(περίπου 30 εκατοστά πάνω από
τη κλειστή θέση) και αφήστε το να
πέσει. Βεβαιωθείτε ότι έχει α-
σφαλίσει στη θέση του.

Αν το καπό μπορεί να ανασηκωθεί
ελαφρά, δεν έχει κλείσει με ασφάλεια.
Ανοίξτε το ξανά και κλείστε το με πε-
ρισσότερη δύναμη.

Πόρτα χώρου αποσκευών

Άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι
στη θέση P (Park) και τραβήξτε το
χειρόφρενο.

Έπειτα κάντε ένα από τα παρακάτω:

1. Ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες με το
πλήκτρο Ξεκλειδώματος στο τηλεχει-
ριστήριο ή το έξυπνο κλειδί. Πιέστε το
πλήκτρο στο χερούλι της πόρτας
χώρου αποσκευών για να ανοίξει.

2. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Ξε-
κλειδώματος χώρου αποσκευών στο
τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο κλειδί.
Πιέστε το πλήκτρο στο χερούλι πόρ-
τας χώρου αποσκευών για να ανοίξει.

3. Με το Έξυπνο κλειδί στη κατοχή
σας, πιέστε το πλήκτρο στο χερούλι
της πόρτας χώρου αποσκευών για να
ανοίξει.

• Πριν κλείσετε το καπό, βεβαι-
ωθείτε ότι όλα τα εμπόδια
έχουν αφαιρεθεί από το άνοιγ-
μα του καπό. 

• Να ελέγχετε πάντοτε δύο φο-
ρές ότι το καπό είναι ασφαλι-
σμένο πριν ξεκινήσετε. Να
ελέγχετε ότι δεν υπάρχει προ-
ειδοποιητική λυχνία ανοικτού
καπό ή μήνυμα στο ταμπλό
οργάνων. Αν το καπό δεν
είναι ασφαλισμένο, ενώ το
αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, το
προειδοποιητικό καμπανάκι
θα ηχήσει για να σας προει-
δοποιήσει. Αν οδηγείτε με το
καπό ανοικτό, μπορεί να
χάσετε πλήρως την ορατό-
τητα με αποτέλεσμα την
πρόκληση ατυχήματος.

• Μη μετακινείτε το αυτοκίνητο
με το καπό ανοιχτό αφού έτσι
εμποδίζεται η ορατότητα και
το καπό μπορεί να πέσει ή να
πάθει ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Κλείσιμο πόρτας χώρου αποσκευών

Χαμηλώστε το καπάκι του χώρου
αποσκευών και πιέστε το προς τα
κάτω, ωσπου να κλειδώσει. Βεβαι-
ωθείτε ότι το καπάκι της πόρτας
χώρου αποσκευών έχει κλείσει σω-
στά, πάντα να ελέγχετε, τραβώντας
προς τα πάνω, χωρίς να πιέζετε το
πλήκτρο στο χερούλι της πόρτας
αποσκευών. 

Πληροφορία

Για να αποφύγετε ζημιά στα κυλιν-
δράκια ανύψωσης της πόρτας χώρου
αποσκευών και του μηχανισμού, να
κλείνετε πάντα τη πόρτα χώρου απο-
σκευών πριν την οδήγηση.

Σε κρύα και υγρά κλίματα, η κλει-
δαριά της πόρτας και ο μηχανι-
σμός της πόρτας μπορεί να μη
λειτουργούν σωστά εξαιτίας των
συνθηκών ψύχους

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να έχετε το καπάκι του χώρου
σκευών πάντα τελείως κλειστό
όταν το αυτοκίνητο είναι σε
κίνηση. Αν παραμείνει ανοιχτό ή
μισόκλειστο μπορεί να εισέλ-
θουν στο αυτοκίνητο δηλητη-
ριώδη καυσαέρια που περιέχουν
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και
να προκληθεί σοβαρή ασθένεια
ή θάνατος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047031

Μην κρατάτε το εξάρτημα (ανυ-
ψωτή αερίου) που στηρίζει την
πόρτα χώρου αποσκευών. Πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι η παραμόρ-
φωση του εξαρτήματος μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στο αυτο-
κίνητο και να θέσει κίνδυνο για
ατύχημα ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OHYK047009
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Πορτάκι τάπας ρεζερβουάρ

Ανοίγοντας το πορτάκι τάπας
ρεζερβουάρ

1. Σβήστε τον κινητήρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του

οδηγού είναι ξεκλείδωτη.
3. Πιέστε το πορτάκι τάπας ρεζερ-

βουάρ κοντά στη θέση 3 ή ωρα.

3. Τραβήξτε το πορτάκι της τάπας
του ρεζερβουάρ (1) για να ανοίξει
τελείως.

4. Για να αφαιρέσετε την τάπα (2),
περιστρέψτε την τάπα του ρεζερ-
βουάρ αριστερόστροφα. Μπορεί
να ακούσετε ένα σφυριχτό ήχο,
καθώς η πίεση μέσα στο ρεζερ-
βουάρ εξισώνεται.

5. Τοποθετήστε το πορτάκι στη τάπα
ρεζερβουάρ.

Πληροφορία
Αν το πορτάκι της τάπας καυσίμου δεν
ανοίγει λόγω δημιουργίας πάγου,
χτυπάτε ελαφρά ή σπρώξτε το πορτά-
κι, ώστε να σπάσει ο πάγος και ανοίξτε
το πορτάκι. Μη χτυπάτε με δύναμη το
πορτάκι. Αν είναι απαραίτητο, ψεκάστε
το πορτάκι γύρω γύρω με ένα κατάλ-

i

OPD046034

OPD046033

Ανοιχτό

Κλειστό

• ΠΟΤΕ μην αφήνετε κάποιον να
επιβαίνει στο χώρο απο-
σκευών. Αν η πόρτα χώρου
αποσκευών είναι μερικώς ή
τελείως κλειστή και το άτομο δε
μπορεί να βγει έξω, μπορεί να
προκύψει σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος, εξαιτίας έλλει-
ψης εξαερισμού, καυσαερίων
και γρήγορης αύξησης θερμο-
κρασίας, η εξαιτίας έκθεσης σε
συνθήκες κρύου καιρού. Ο
χώρος αποσκευών είναι επί-
σης πολύ επικίνδυνο μέρος σε
περίπτωση τρακαρίσματος, κα-
θώς δεν είναι προστατευμένος
χώρος για επιβάτες, αλλά είναι
μέρος της ζώνης σύγκρουσης
του αυτοκινήτου. 

• Το αυτοκίνητο σας πρέπει να
μένει κλειδωμένο και τα κλειδιά
να είναι εκτός εμβέλειας παι-
διών. Οι γονείς πρέπει να μα-
θαίνουν στα παιδιά τους σχετι-
κά με τους κινδύνους του
παιχνιδιού στο χώρο απο-
σκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ληλο αποπαγωτικό υγρό (μη χρησιμο-
ποιήσετε αντιπαγωτικό ψυγείου) ή
μετακινήστε το αυτοκίνητο σε θερμό
μέρος και αφήστε τον πάγο να λιώσει.

Κλείνοντας το πορτάκι τάπας
ρεζερβουάρ
1. Για να τοποθετήσετε την τάπα,

περιστρέψτε τη δεξιόστροφα μέχρι
να ακουστεί «κλικ» μια φορά.

2. Για να κλείσετε το πορτάκι τάπας
ρεζερβουάρ, πιέστε την άκρη του.
Βεβαιωθείτε ότι έκλεισε με ασφά-
λεια.

Πληροφορία

Το πορτάκι τάπας ρεζερβουάρ δε θα
κλείσει αν η πόρτα του οδηγού είναι
κλειδωμένη. Αν κλειδώσετε τη πόρτα
του οδηγού κατά τη διάρκεια της
πλήρωσης, ξεκλειδώστε την προτού
κλείσετε το πορτάκι τάπας ρεζερ-
βουάρ.

i

Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφ-
λεκτη και εκρηκτική. Αποτυχία
να ακολουθήσετε αυτές τις οδη-
γίες, μπορεί να να έχει ως απο-
τέλεσμα ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑ-
ΤΙΣΜΟ ή ΘΑΝΑΤΟ:

• Διαβάστε και ακολουθήστε όλες
τις προειδοποιήσεις στο πρα-
τήριο καυσίμων.

• Πριν την πλήρωση καυσίμου,
σημειώστε τη θέση του
συστήματος ανάγκης για δια-
κοπή καυσίμου στις αντλίες,
εάν ειναι διαθέσιμο στις εγκα-
ταστάσεις του πρατηρίου.

• Πριν αγγίξετε τη μάνικα, θα πρέ-
πει να εξαλείψετε πρώτα ενδε-
χόμενη επικίνδυνη ηλεκτρο-
στατική εκφόρτιση αγγίζοντας
ένα άλλο μεταλλικό τμήμα στο
αυτοκίνητο, σε ασφαλή από-
σταση από το λαιμό πλήρω-
σης καυσίμου, τη μάνικα, ή
άλλη πηγή καυσίμου.

• Μη χρησιμοποιείτε κινητά
κατά την πλήρωση καυσίμου.
Ηλεκτρικό ρεύμα και/ή οι ηλε-
κτρονικές παρεμβολές από τα
κινητά μπορεί ενδεχομένως
να εναύσουν τις αναθυμιάσεις
καυσίμου προκαλώντας φωτιά.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)

• Μην πηγαίνετε πίσω από το
αυτοκίνητό σας όταν έχει
αρχίσει η πλήρωση γιατί πα-
ράγετε στατικό ηλεκτρισμό
αγγίζοντας, τρίβοντας ή γλι-
στρώντας σε οποιοδήποτε
αντικείμενο ή ύφασμα, που εί-
ναι ικανό να παράγει στατικό
ηλεκτρισμό. Η ηλεκτροστατι-
κή εκφόρτιση μπορεί να προ-
καλέσει την έναυση των ανα-
θυμιάσεων καυσίμου με απο-
τέλεσμα την πρόκληση φωτιάς.
Αν πρέπει να επιβιβαστείτε πάλι
στο αυτοκίνητο, θα πρέπει πάλι
να εξαλείψετε ενδεχόμενη ηλεκ-
τροστατική εκφόρτιση αγγίζο-
ντας ένα μεταλλικό τμήμα στο
αυτοκίνητο, μακριά από το λαι-
μό πλήρωσης καυσίμου, τη
μάνικα ή άλλη πηγή καυσίμου.
Κατά τη πλήρωση καυσίμου,
ο επιλογέας ταχυτήτων πρέ-
πει να είναι τοποθετημένος
στη θέση P (Park) (για αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων/ κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη) στη
1η ή R (Όπισθεν, για μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων), να τρα-
βήξετε το χειρόφρενο και να

(Συνεχίζεται)
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Πληροφορία

Βεβαιωθείτε ότι η πλήρωση του αυτο-
κινήτου σας γίνεται σύμφωνα με τις
"Απαιτήσεις Καυσίμου" στο Εισαγω-
γικό κεφάλαιο.

• Μην αφήνετε να χυθεί καύσιμο
στις εξωτερικές επιφάνειες του
αυτοκινήτου. Οποιοσδήποτε τύ-
πος καύσιμου που χύνεται στις
βαμμένες επιφάνειες μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη βαφή.

• Αν η τάπα χρειάζεται αντικατά-
σταση χρησιμοποιείστε μόνο
γνήσιο ανταλλακτικό HYUNDAI
ή ένα αντίστοιχο προτεινόμενο
για το αυτοκίνητο σας. Μια λά-
θος τάπα μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα σοβαρή δυσλειτουργία
στο σύστημα καυσίμων ή στο
σύστημα ελέγχου εκπομπών
καυσαερίων.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Συνεχίζεται)

βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση LOCK/ OFF.
Σπίθες που προκαλούνται
από ηλεκτρικά εξαρτήματα
σχετικά με τον κινητήρα, μπο-
ρεί να εναύσουν αναθυμιάσεις
καυσίμου προκαλώντας φωτιά.

• Όταν χρησιμοποιείτε ένα εγ-
κεκριμένο κάνιστρο καυσί-
μου, βεβαιωθείτε ότι τοποθε-
τείτε το δοχείο στο έδαφος
πριν την πλήρωση με καύσι-
μο. Η ηλεκτροστατική εκφόρ-
τιση από το δοχείο μπορεί να
εναύσει τις αναθυμιάσεις καυ-
σίμου προκαλώντας φωτιά.
Μόλις ξεκινήσει η πλήρωση
με καύσιμο, θα πρέπει να
διατηρείται επαφή με το αυτο-
κίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί
η πλήρωση καυσίμου. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκρι-
μένα πλαστικά κάνιστρα σχε-
διασμένα να μεταφέρουν και να
αποθηκεύουν βενζίνη.

• Μη χρησιμοποιείτε σπίρτα ή
αναπτήρα και μη καπνίζετε ή
αφήνετε αναμμένα τσιγάρα
στο αυτοκίνητό σας όταν
βρίσκεστε σε ένα πρατήριο
καυσίμου, ιδιαίτερα, κατά την
πλήρωση καυσίμου.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Μην υπερπληρώνετε ή ξε-
χειλίζετε τη δεξαμενή καυ-
σίμων, γιατί μπορεί να προ-
κληθεί διαρροή βενζίνης.

• Αν ξεσπάσει μια φωτιά κατά
την πλήρωση καυσίμου, εγκα-
ταλείψτε την περιοχή του
αυτοκινήτου και επικοινωνή-
στε αμέσως με τον υπεύθυνο
του πρατηρίου καυσίμου και
κατόπιν επικοινωνήστε με την
πυροσβεστική. Ακολουθήστε
οποιεσδήποτε οδηγίες ασφα-
λείας παρέχονται.

• Αν πεπιεσμένο καύσιμο πετα-
χτεί έξω, μπορεί να καλύψει τα
ρούχα ή το δέρμα σας και να
σας θέσει σε κίνδυνο φωτιάς
και καψιμάτων. Πάντα να
αφαιρείτε τη τάπα καυσίμου
προσεκτικά και αργά. Αν η
τάπα απορρίπτει καύσιμα ή
αν ακούσετε ένα σφυρικτό
ήχο, περιμένετε ώσπου να
σταματήσει πρίν αφαιρέσετε
τελείως τη τάπα.

• Πάντα να ελέγχετε ότι η τάπα
ρεζερβουάρ είναι τοποθετη-
μένη με ασφάλεια για να απο-
φύγετε απόρριψη καύσιμου
σε περίπτωση ατυχήματος.
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31. Στροφόμετρο

2. Ταχύμετρο

3. Όργανο θερμοκρασίας ψυκτικού 

κινητήρα

4. Όργανο καυσίμου

5. Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

6. Οθόνη LCD (συμπεριλαμβάνεται 

υπολογιστής ταξιδίου)

OPDE046100/OPDE046101

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το ταμπλό που υπάρχει πραγματικά στο

αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρει από την

εικόνα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε

στα «Όργανα και μετρητές» σε αυτό το

κεφάλαιο.
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Έλεγχος ταμπλό οργάνων

Φωτισμός ταμπλό οργάνων

Όταν τα φώτα στάθμευσης ή οι προ-
βολείς του αυτοκινήτου είναι αναμμέ-
να, πιέστε το κουμπί ελέγχου φωτι-
σμού για να ρυθμίσετε την ένταση
φωτισμού στο ταμπλό οργάνων.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου
φωτισμού, ρυθμίζεται επίσης η έντα-
ση του φωτισμού του εσωτερικού
διακόπτη. 

• Εμφανίζεται η φωτεινότητα του
ταμπλό οργάνων.

• Αν η φωτεινότητα φτάσει στο μέγι-
στο ή στο ελάχιστο επίπεδο, θα
ηχήσει ένας συναγερμός.

Όργανα και μετρητές

Ταχύμετρο

Το ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα
του αυτοκινήτου και είναι ρυθμισμένο
σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) και/ή
μίλια ανά ώρα (MPH).

Ποτέ μη ρυθμίζετε το ταμπλό
οργάνων ενώ οδηγείτε. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
απώλεια ελέγχου και να οδηγή-
σει σε ένα ατύχημα που μπορεί
να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό
τραυματισμό ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046110

OPDEN047049 OPDEN047102/OPDEN047109

n MPH, km/hn km/h
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Μεταβλητό στροφόμετρο με LED

Το στροφόμετρο δείχνει τον κατά προ-
σέγγιση αριθμό των στροφών ανά
λεπτό του κινητήρα (rpm).

Χρησιμοποιήστε το στροφόμετρο για
να επιλέξετε τα σωστά σημεία αλλα-
γής ταχυτήτων και για να αποφύγετε
το σκορτσάρισμα και/ή την υπέρβα-
ση στροφών του κινητήρα.

Τα κίτρινα και κόκκινα LEDs δείχνουν
το εύρος της συνιστώμενης ταχύτητας
λειτουργίας του κινητήρα. Καθώς θερ-
μαίνεται το λάδι κινητήρα, το εύρος
της συνιστώμενης ταχύτητας επίσης
αυξάνεται.

Αποφύγετε να οδηγείτε με ταχύτητες
κινητήρα που βρίσκονται στα κίτρινα
και κόκκινα πεδία.

Ιδιαίτερα, μην οδηγείτε με ταχύτητα
κινητήρα που βρίσκεται στο κόκκινηο
προειδοποιητικό πεδίο. Αν το κανετε
μπορεί ο κινητήρας να υποστεί
βλάβη.

Όργανο θερμοκρασίας ψυκτι-
κού κινητήρα

Το όργανο αυτό σας δείχνει τη θερ-
μοκρασία του ψυκτικού κινητήρα
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON.

Αν ο δείκτης του οργάνου μετακι-
νηθεί πέρα από την κανονική πε-
ριοχή προς τη θέση «130ή Η»,
αυτό επισημαίνει υπερθέρμανση
που μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον κινητήρα. Μη συνεχίζετε να
οδηγείτε με υπερθερμασμένο κι-
νητήρα. Αν το αυτοκίνητό σας υπερ-
θερμανθεί, ανατρέξτε στο «Αν υπερ-
θερμανθεί ο κινητήρας» στο κεφά-
λαιο 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN047104

OPDEN047154

OPDEN047106
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Όργανο καυσίμου

Το όργανο καυσίμου δείχνει κατά
προσέγγιση την ποσότητα καυσίμου
που απομένει στο ρεζερβουάρ.

Πληροφορία

• Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ
δίνεται στο κεφάλαιο 8.

• Το όργανο καυσίμου συμπληρώνε-
ται από μια προειδοποιητική λυχνία
χαμηλής στάθμης καυσίμου, που
ανάβει όταν το ρεζερβουάρ είναι
σχεδόν άδειο.

• Σε κλίσεις ή στροφές, ο δείκτης
οργάνου καυσίμου μπορεί να αυξο-
μειώνεται ή μπορεί να ανάψει η
προειδοποιητική λυχνία χαμηλής
στάθμης καυσίμου νωρίτερα από
ότι συνήθως εξαιτίας της μετα-
κίνησης του καυσίμου στο ρεζερ-
βουάρ.

Αποφύγετε την οδήγηση με πολύ
χαμηλή στάθμη καυσίμου. Αν
μείνετε από καύσιμο, μπορεί να
προκληθούν διακοπές στον κινη-
τήρα με αποτέλεσμα υπερβολικό
φορτίο στον καταλύτη.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην αφαιρείτε ποτέ την τάπα του
ψυγείου όσο ο κινητήρας είναι
ζεστός. Το ψυκτικό του κινητήρα
βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί
να εκτοξευθεί προκαλώντας σο-
βαρά εγκαύματα. Περιμένετε μέ-
χρι να κρυώσει ο κινητήρας πριν
προσθέσετε ψυκτικό στο δοχείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εξάντληση του καυσίμου μπο-
ρεί να εκθέσει τους επιβαίνο-
ντες του αυτοκινήτου σε κίν-
δυνο. Πρέπει να σταματήσετε
και να συμπληρώσετε καύσιμο
το συντομότερο δυνατό μόλις
ανάψει η προειδοποιητική λυ-
χνία ή όταν το όργανο φτάσει
κοντά στη στάθμη «0 ή Ε
(Άδειο)».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047153
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Όργανο εξωτερικής θερμοκρασίας

Αυτό το όργανο υποδεικνύει την εξω-
τερική θερμοκρασία με διαστήματα
1°C (ή 1°F).

- Εύρος Θερμοκρασίας : -40°C ~ 60°C 
(-104°F ~ 140°F)

Η εξωτερική θερμοκρασία στην
οθόνη, μπορεί να μην αλλάξει αμέ-
σως, όπως σε ένα γενικό θερμόμε-
τρο, για να απότρεψει στον οδηγό να
είναι απρόσεκτος

Η μονάδα θερμοκρασίας (από °C σε
°F ή από °F σε °C) μπορεί να αλλά-
ξει με τις παρακάτω διαδικασίες:

- Λειτουργία Ρυθμίσεις Χρήστη στο
Ταμπλό : Μπορείτε να αλλάξετε τη
μονάδα θερμοκρασίας στο “Άλλα

Χαρακτηριστικά - Μονάδα Θερμο-
κρασίας”.

- Σύστημα αυτόματου ελέγχου κλιμα-
τισμού: Ενώ πιέζετε το πλήκτρο
OFF,  πιέστε το πλήκτρο AUTO για
3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Η μονάδα θερμοκρασίας του ταμπλό
οργάνων και το σύστημα ελέγχου κλι-
ματισμού, θα αλλάξουν αμέσως.

Χιλιομετρητής

Ο χιλιομετρητής δείχνει τη συνολική
διανυθείσα απόσταση που διάνυσε
το αυτοκίνητο και επίσης πρέπει να
χρησιμοποιείται για τον προσδιορι-
σμό για το πότε θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί η περιοδική συντήρηση.

Απόσταση για άδειασμα

• Η απόσταση για άδειασμα είναι η
εκτιμώμενη απόσταση που μπορεί
να διανύσει το αυτοκίνητο με τα
υπολοιπόμενα καύσιμα.

• Αν η εκτιμόμενη απόσταση είναι
λιγότερη από 1 χλμ (1 μίλι), ο υπο-
λογιστής ταξιδίου θα εμφανίσει “---”
ως απόσταση για άδειασμα.

OPDE046140

OPDE046141
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Πληροφορία

• Αν το αυτοκίνητο δεν είναι σε ευθεία
ή έχει διακοπεί η ισχύς της μπατα-
ρίας, η λειτουργία της απόστασης
για άδειασμα μπορεί να μη λειτουρ-
γήσει σωστά.

• Η απόσταση για άδειασμα μπορεί να
διαφέρει από την πραγματική από-
σταση που μπορεί να διανύσει το
αυτοκίνητο, καθώς είναι μια εκτί-
μηση της διαθέσιμης εκτίμησης
οδήγησης.

• Ο υπολογιστής ταξιδίου μπορεί να
μην εισάγει πρόσθετα καύσιμα αν
προσθέσετε στο αυτοκίνητο λιγότε-
ρο από 6 λίτρα (1.6 γαλόνια).

• Η απόσταση για άδειασμα μπορεί να
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις
οδηγικές συνθήκες, τις οδηγικές συ-
νήθειες και την κατάσταση του αυτο-
κινήτου.

Ένδειξη αλλαγής μηχανικού
κιβωτίου

1. Αυτή η ένδειξη σας πληροφορεί
ποια ταχύτητα συνιστάται, ενώ
οδηγείτε, για να κάνετε οικονομία
σε καύσιμα.

2.  Αυτή η ένδειξη σας πληροφορεί
την τρέχουσα ταχύτητα (μόνο κατά
τη διάρκεια της οδήγησης).

Για παράδειγμα

: Δείχνει ότι συνιστάται να ανε-
βάσετε ταχύτητα στην 3η.
(Αυτή τη στιγμή ο μοχλός
βρίσκεται στην 2η ή 1η)

: Δείχνει ότι συνιστάται να κατε-
βάσετε ταχύτητα στην 3η.
(Αυτή τη στιγμή ο μοχλός
βρίσκεται στην 4η, 5η, ή 6η).

Όταν το σύστημα δε λειτουργεί κανο-
νικά, η ένδειξη δεν εμφανίζεται.

Πληροφορία

H συνιστώμενη ταχύτητα (1) μπορεί
να ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία
οδήγησης που έχει επιλεγεί.

Λυχνίες αλλαγής ταχύτητας

Ο αριθμός των LEDs που ανάβουν,
υποδηλώνουν τη σχετική ταχύτητα
κινητήρα. Διαφορετικά χρωματισμέ-
μα LEDs θα ανάψουν καθώς η τα-
χύτητα κινητήρα πλησιάζει την μέγι-
στη επιτρεπτή ταχύτητα. Όταν αρχί-
σουν να αναβοσβήνουν και τα 5
LEDs, υποδεικνύεται ότι είναι η κα-
τάλληλη ώρα για να ανεβάσετε ταχύ-
τητα. Μην περιμένετε άλλο για να
αλλάξετε ταχύτητα.

i

i
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Μπορείτε να επιλέξετε σε ποια λει-
τουργία να εμφανίζεται η ένδειξη
αλλαγής ταχύτητας από την λειτουρ-
γία Ρυθμίσεις Χρήστη. 

Επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις Χρήστη Ý
Ευκολία Ý Λυχνία αλλαγής
ταχύτητας Ý
ECO/NORMAL/SPORT/N/CUSTOM’.  

Κάθε ταχύτητα και λειτουργία οδήγη-
σης έχει διαφορετικό εύρος λειτουρ-
γίας LED. Στη λειτουργία SPORT και
στη λειτουργία N, η λειτουργία LED
έχει μεγαλύτερο εύρος από τη λει-
τουργία NORMAL και τη λειτουργία
ECO για να στηρίζει περισσότερο
τον οδηγό υπό αθλητικές συνθήκες
και συνθήκες οδήγησης σε πίστα.

Προειδοποιητικές και ενδεικτι-
κές λυχνίες

Πληροφορία

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι προειδοποιη-
τικές λυχνίες είναι απενεργοποιημέ-
νες, αφού εκκινήσετε τον κινητήρα. Αν
οποιαδήποτε λυχνία είναι ακόμα ενερ-
γοποιημένη, αυτό υποδηλώνει μια
κατάσταση που απαιτεί προσοχή.

Προειδοποιητική
λυχνία αερόσακου

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- Ανάβει για περίπου 6 δευτερόλε-
πτα και έπειτα σβήνει.

• Όταν υπάρχει βλάβη στο SRS.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Προειδοποιητική λυχνία
ζωνών ασφαλείας

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ενημερώνει τον οδηγό, ότι η ζώνη
ασφαλείας δεν έχει δεθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο “Ζώνες Ασφαλείας”
στο κεφάλαιο 2.

Προειδοποιητική
λυχνία χειρόφρενου &
υγρών φρένων
Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:
• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-

ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.
- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-

πτα και έπειτα σβήνει.
- Παραμένει αναμένη αν το χειρό-

φρενο είναι τραβηγμένο.
• Όταν τραβάτε το χειρόφρενο.
• Όταν η στάθμη των υγρών φρένων

είναι χαμηλή.
- Αν η προειδοποιητική λυχνία ανά-

βει με το χειρόφρενο απελευθε-
ρωμένο, σημαίνει ότι η στάθμη
των υγρών φρένων είναι χαμηλή.

i
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Αν η στάθμη υγρών φρένων στο
δοχείο είναι χαμηλή:
1. Οδηγήστε προσεκτικά στην

πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία
και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

2. Με τον κινητήρα σβηστό, ελέγξτε
αμέσως τη στάθμη υγρών φρένων
και προσθέστε, αν απαιτείται, υ-
γρά. (Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες, ανατρέξτε στο “Υγρό
Φρένων” στο κεφάλαιο 7). Κατό-
πιν, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα
φρένων για διαρροές υγρών. 

Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή
στο σύστημα φρένων, η προειδο-
ποιητική λυχνία παραμένει αναμ-
μένη, ή τα φρένα δε λειτουργούν
σωστά μην οδηγείτε το αυτοκίνητο.
Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ρυμουλκήσετε το αυτο-
κίνητο σας, σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI και
να ελεγχθεί.

Διπλό διαγώνιο σύστημα φρένων
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με διπλό διαγώνιο σύστημα φρένων.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φρε-
νάρετε με τους δύο τροχούς ακόμη
και αν ένα από τα δύο διαγώνια
συστήματα υποστεί βλάβη.
Έχοντας μόνο το ένα από τα δύο
συστήματα φρένων σε λειτουργία,
απαιτείται μεγαλύτερη διαδρομή στο

πεντάλ του φρένου και μεγαλύτερη
πίεση για να σταματήσει το αυτο-
κίνητο.
Επίσης, το αυτοκίνητο δεν θα σταμα-
τήσει στην ίδια απόσταση έχοντας
μόνο το ένα σύστημα φρένων σε λει-
τουργία. 
Αν τα φρένα πάθουν βλάβη, ενώ
οδηγείτε, επιλέξτε χαμηλότερη σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων, ώστε ο κινη-
τήρας να φρενάρει πιο αποτελεσμα-
τικά και σταματήστε το αυτοκίνητο
μόλις αυτό είναι ασφαλές.

Προειδοποιητική
λυχνία συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος
φρένων (ABS)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και έπειτα σβήνει.

• Όταν υπάρχει βλάβη με το ABS (Το
κανονικό σύστημα φρεναρίσματος
θα είναι ακόμα λειτουργικό χωρίς
τη βοήθεια του συστήματος αντι-
μπλοκαρίσματος).

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Προειδοποιητική λυχνία χειρό-
φρενου & υγρών φρένων

Η οδήγηση του αυτοκινήτου με
αναμμένη μια προειδοποιητική
λυχνία είναι επικίνδυνη. Αν η
προειδοποιητική λυχνία χειρό-
φρενου και υγρών, παραμένει
αναμμένη με το χειρόφρενο απε-
λευθερωμένο, αυτό σημαίνει ότι
η στάθμη των υγρών φρένων
είναι χαμηλή. Σε αυτή τη περί-
πτωση, σας συνιστούμε να
ελέγξετε το αυτοκίνητο σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Προειδοποιητική
λυχνία συστήματος
ηλεκτρονικής κατανο-
μής δύναμης πέδησης
(EBD)

Αυτές οι δύο προειδοποιητικές
λυχνίες ανάβουν ταυτόχρονα ενώ
οδηγείτε: 

• Όταν το ABS και το κανονικό
σύστημα φρεναρίσματος μπορεί
να μη λειτουργούν κανονικά.

Σε αυτή την περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευ-
αστή HYUNDAI.

Πληροφορία - Προειδοποιη-
τική λυχνία συστήματος
ηλεκτρονικής κατανομής
δύναμης πέδησης (EBD)

Αν η προειδοποιητική λυχνία ABS
είναι αναμμένη ή και η προειδοποιητι-
κή λυχνία ABS και ή προειδοποιητική
λυχνία Χειρόφρενου και Υγρού φρέ-
νων είναι αναμμένες, τότε το ταχύμε-
τρο ή ο χιλιομετρητής μπορεί να μη
λειτουργούν. Επίσης, η προειδοποιη-
τική λυχνία EPS μπορεί να ανάβει και
η προσπάθεια για το στρίψιμο του
τιμονιού να αυξάνει να μειώνεται. Αν
συμβεί αυτό, σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το σύστημα σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Προειδοποιητική
λυχνία συστήματος
ηλεκτρονικής υπο-
βοήθησης (EPS)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- η Ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν
το κλειδί ανάφλεξης είναι στη
θέση ON και σβήνει μετά από
περίπου 3 δευτερόλπετα.

• Όταν υπάρχει βλάβη με το EPS.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

i

(Συνεχίζεται)

μπορεί να μη λειτουργεί κανονι-
κά και μπορεί να αντιμετωπίσε-
τε μια ξαφνική και επικίνδυνη
κατάσταση κατά τη διάρκεια
ενός ξαφνικού φρεναρίσματος.
Σε αυτή την περίπτωση, απο-
φύγετε τις υψηλές ταχύτητες
οδήγησης και τα απότομα φρε-
ναρίσματα. Σας συνιστούμε να
συντηρήσετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευ-
αστή HYUNDAI.

Προειδοποιητική λυχνία συστή-
ματος ηλεκτρονικής κατανομής
δύναμης πέδησης (EBD)
Αν και οι δύο προειδοποιητικές
λυχνίες ABS και χειρόφρενου &
προειδοποιητικής λυχνίας υγρών
φρένων ανάψουν και παρα-
μείνουν αναμμένες, το σύστημα
φρένων του αυτοκινήτου σας

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ενδεικτική λυχνία βλά-
βης (MIL)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και μετά σβήνει.

• Οταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών ρύπων.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Η οδήγηση με αναμμένη την Ενδει-
κτική Λυχνία Βλάβης Συστήματος
Ελέγχου Εκπομπών Ρύπων (ΜΙL)
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα
συστήματα ελέγχου εκπομπών
ρύπων, που ίσως επηρεάσει τη
δυνατότητα οδήγησης και/ή την οικο-
νομία καυσίμου.

- Βενζινοκινητήρας

Αν ανάβει η Ενδεικτική Λυχνία
Βλάβης (MIL), είναι πιθανή
ενδεχόμενη ζημιά στον καταλύτη
που μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα απώλεια ισχύος του κινη-
τήρα.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το
συντομότερο δυνατόν.

Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φόρτισης

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν υπάρχει βλάβη είτε με τον
εναλλακτήρα είτε με το ηλεκτρικό
συστήματος φόρτισης.

Αν υπάρχει βλάβη είτε με τον εναλ-
λακτήρα, είτε με το ηλεκτρικό
σύστημα φόρτισης:

1. Οδηγήστε το αυτοκίνητο στην
πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία.

2. Με τον κινητήρα σβηστό, ελέγξτε
τον ιμάντα του εναλλακτήρα για
λασκάρισμα ή σκισίματα.

Αν ο ιμάντας είναι σωστά ρυθμι-
σμένος, υπάρχει πρόβλημα κάπου
στο ηλεκτρικό σύστημα φόρτισης.
Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το συντο-
μότερο δυνατόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Προειδοποιητική
λυχνία πίεσης λαδιού
κινητήρα

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• ;Όταν η πίεση του λαδιού κινητήρα
είναι χαμηλή.

Αν η πίεση λαδιού είναι χαμηλή:

1. Οδηγήστε το αυτοκίνητο στην
πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία.

2. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε τη
στάθμη λαδιού κινητήρα (Για πε-
ρισσότερες λεπτομέριες, ανατρέ-
ξτε στο “Λάδι Κινητήρα” στο κε-
φάλαιο 7). Αν η στάθμη είναι χα-
μηλή, προσθέστε λάδι .

Αν η προειδοποιητική λυχνία πα-
ραμείνει αναμμένη, αφού προσθέ-
σετε λάδι ή αν δεν έχετε λάδι, σας
συνιστούμε να ελέγξετε το αυτοκί-
νητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

• Αν ο κινητήρας δεν σβήσει αμέ-
σως αφότου ανάψει η προειδο-
ποιητική λυχνία πίεσης λαδιού
του κινητήρα, μπορεί να προ-
κληθεί ζημιά στον κινητήρα.

• Αν η προειδοποιητική λυχνία
παραμείνει αναμμένη, ενώ ο κι-
νητήρας είναι αναμμένος, σημαί-
νει ότι μπορεί να υπάρχει σοβα-
ρή βλάβη κινητήρα ή δυσλει-
τουργία. Σε αυτή τη περίπτωση,

1. Σταματήστε το αυτοκίνητο, όσο
πιο γρήγορα είναι ασφαλές.

2. Σβήστε το κινητήρα και ελέγ-
ξτε τη στάθμη λαδιού κινη-
τήρα. Αν η στάθμη λαδιού κι-
νητήρα είναι χαμηλή, γεμίστε
με λάδι κινητήρα στήν επι-
θυμητή στάθμη.

3. Εκκινήστε πάλι τον κινητήρα.
Αν η προειδοποιητική λυχνία
παραμείνει αναμμένη, αφού
εκκινήσετε τον κινητήρα, σβή-
στε αμέσως τον κινητήρα. Σε
αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σας σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Προειδοποιητική
λυχνία χαμηλής στάθ-
μης καυσίμου

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

Όταν το ρεζερβουάρ είναι σχεδόν
άδειο.

Προσθέστε καύσιμα, όσο το δυνατόν
συντομότερα.

Αν οδηγείτε με τη προειδοποιητι-
κή λυχνία Χαμηλής Στάθμης Καυ-
σίμων αναμμένη ή με τη στάθμη
καυσίμων κάτω από το “0 ή E
(Άδειο)” μπορεί να προκληθεί ρε-
τάρισμα στον κινητήρα και να
προκληθεί βλάβη στο καταλύτη
(αν έχει τοποθετηθεί).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Προειδοποιητική
Λυχνία Master 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία
ανάβει:

• Όταν υπάρχει βλάβη στα παρακά-
τω συστήματα.

- Βλάβη προβολέα LED

-Βλάβη έξυπνης μεσαίας δέσμης
(αν έχει τοποθετηθεί)

- Δυσλειτουργία Αυτόνομης Έκτα-
κτης Πέδησης (AEB) 
(αν έχει τοποθετηθεί)

- Δυσλειτουργία Λειτουργία Πληρο-
φορίας Ορίου Ταχύτητας (SLIF)
(αν έχει τοποθετηθεί)

Για να αναγνωρίσετε τις λεπτομέ-
ρειες της προειδοποίησης, δείτε την
οθόνη LCD.

Προειδοποιητική λυχ-
νία Χαμηλής Πίεσης
Ελαστικών
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ΟΝ.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και μετά σβήνει

• Όταν ένα ή περισσότερα από τα
ελαστικά σας, έχουν σημαντικά χα-
μηλή πίεση (Η τοποθέτηση των
ελαστικών με χαμηλή πίεση φαίνε-
ται στην οθόνη LCD).

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Σύστημα Ελέγχου
Πίεσης Ελαστικών” στο κεφάλαιο
6.

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει αναμμένει, αφου ανα-
βοσβήνει για περίπου 60 δευτερόλε-
πτα, ή επαναλαμβάνει το αναβό-
σβημα και σβήνει σε διαστήματα
περίπου 3 δευτερολέπτων:

• Όταν υπάρχει βλάβη με το TPMS.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το συντο-
μότερο δυνατόν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο “Σύστημα Ελέγχου
Πίεσης Ελαστικών (TPMS)” στο
κεφάλαιο 6.

Ασφαλές σταμάτημα

• Το TPMS δεν μπορεί να σας
προειδοποιήσει για σοβαρές
και απότομες ζημίες που προ-
καλούνται από εξωτερικούς
παράγοντες.

• Αν παρατηρήσετε οποιαδή-
ποτε αστάθεια του αυτοκινή-
του, πάρτε αμέσως το πόδι
σας από το πεντάλ γκαζιού,
πιέστε τα φρένα σταδιακά με
λίγη δύναμη και σιγά σιγά
μετακινηθείτε σε μία ασφαλή
τοποθεσία εκτός δρόμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ενδεικτική Λυχνία
Ηλεκτρονικού Έλεγχου
Ευστάθειας (ESC)
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και μετά σβήνει.

• Όταν υπάρχει βλάβη με το ESC.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το
συντομότερο δυνατόν.

Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβο-
σβήνει

• Όταν το ESC είναι σε λειτουργία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικός
Έλεγχος Ευστάθειας” στο κεφάλαιο
5.

Ενδεικτική Λυχνία
Ηλεκτρονικού Έλεγχου
Ευστάθειας (ESC) OFF 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν βάλετε το διακόπτη ανάφλε-
ξης ή το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και μετά σβήνει.

• Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα
ESC πιέζοντας το πλήκτρο ESC
OFF.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικός
Έλεγχος Ευστάθειας” στο κεφάλαιο
5 .

Ενδεικτική Λυχνία ESC
SPORT 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν ενεργοποιηθεί το ESC
SPORT.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικός
Έλεγχος Ευστάθειας” στο κεφάλαιο
5.

Ενδεικτική Λυχνία
AUTO STOP
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν ο κινητήρας μπαίνει στη λει-
τουργία Idle Stop του συστήματος
ISG (Idle Stop and Go).

Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβο-
σβήνει:

• Όταν η αυτόματη εκκίνηση
προκύπτει, η ένδειξη AUTO STOP
στο ταμπλό θα αναβοσβήνει για 5
δευτερόλεπτα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο σύστημα “ISG (Idle
Stop and Go” στο κεφάλαιο 5.

Πληροφορία

Όταν ο κινητήρας εκκινείται αυτόμα-
τα από το σύστημα ISG, μπορεί να
ανάψουν για ορισμένα δευτερόλεπτα,
μερικές προειδοποιητικές λυχνίες
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS ή η προει-
δοποιητική λυχνία χειρόφρενου).

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της χαμηλής
τάσης της μπαταρίας. δεν σημαίνει ότι
το σύστημα έχει βλάβη.

i
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Ενδεικτική Λυχνία
Ιmobilizer 
(χωρίς έξυπνο κλειδί)
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν το αυτοκίνητο ανιχνεύει
σωστά το immobilizer στο κλειδί,
ενώ ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON.

- Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να
εκκινήσετε τον κινητήρα.

- Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις
ξεκινήσετε τον κινητήρα

Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβο-
σβήνει:

• Όταν υπάρχει βλάβη με το σύ-
στημα immobilizer.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το συντο-
μότερο δυνατόν.

Ενδεικτική λυχνία
immobilizer 
(με έξυπνο κλειδί) 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει
μέχρι και για 30 δευτερόλεπτα:

• Όταν το αυτοκίνητο ανιχνεύει
σωστά το έξυπνο κλειδί ενώ το
πλήκτρο Engine Start/Stop είναι
στη θέση ACC ή ON.

- Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να
εκκινήσετε τον κινητήρα.

- Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις
ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβο-
σβήνει για μερικά δευτερόλεπτα:

• Όταν το έξυπνο κλειδί δεν είναι
μέσα στο αυτοκίνητο.

- Σε αυτή τη περίπτωση, δε μπο-
ρείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα.

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει
για 2 δευτερόλεπτα και σβήνει:

• Όταν το αυτοκίνητο δεν ανιχνεύει
το έξυπνο κλειδί, το οποίο είναι
μέσα στο αυτοκίνητο ενώ το πλή-
κτρο Engine Start/Stop είναι στη
θέση ON.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβο-
σβήνει:

• Όταν η μπαταρία στο έξυπνο κλειδί
είναι αδύναμη.

- Σε αυτή τη περίπτωση, δε μπο-
ρείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα.
Όμως μπορείτε να εκκινήσετε τον
κινητήρα, αν πιέσετε το πλήκτρο
Engine Start/Stop με το έξυπνο
κλειδί. (Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες, ανατρέξτε στο “Εκκί-
νηση Κινητήρα” στο κεφάλαιο
5).

• Όταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα
immobilizer.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI το συντο-
μότερο δυνατόν.
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Ενδεικτική Λυχνία
Φλας

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβο-
σβήνει:

• Όταν ενεργοποιείτε το φλας.

Αν συμβεί οτιδήποτε από τα παρακά-
τω, μπορεί να υπάρχει βλάβη σε το
σύστημα φλας. Σε αυτή τη περίπτω-
ση, σας συνιστούμε να ελέγξετε το
αυτοκίνητο σας σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

- Η ενδεικτική λυχνία δεν αναβο-
σβήνει, αλλά ανάβει.

- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
πιο γρήγορα.

- Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει
καθόλου.

Αν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές
τις συνθήκες, σας συνιστούμε να
ελέγξετε το αυτοκίνητο σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Ενδεικτική Λυχνία
Μεσαίας Σκάλας
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι.

Ενδεικτική Λυχνία
Μεγάλης Σκάλας

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι
και στη θέση μεγάλης σκάλας

• όταν ο μοχλός φλας τραβιέται στη
θέση σινιάλου.

Ενδεικτική Λυχνία
Έξυπνης Μεγάλης Σκάλας
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι
με το διακόπτη φώτων στη θέση
φώτων AUTO

• Αν το αυτοκίνητο σας ανιχνεύσει
αυτοκίνητο να πλησιάζει ή να δι-
έρχεται, το σύστημα Έξυπνης Με-
γάλης Σκάλας θα αλλάξει από τη
μεγάλη σκάλα στη μεσαία αυτόμα-
τα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Έξυπνη Μεγάλη
Σκάλα" σε αυτό το κεφάλαιο.

Ενδεικτική Λυχνία
Φώτων Θέσης

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν τα φώτα θέσης ή οι προβο-
λείς ανάβουν.

Ενδεικτική λυχνία πίσω
προβολέων ομίχλης
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν οι πίσω προβολείς ομίχλης
ανάβουν.
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Ενδεικτική λυχνία
Προβολέα LED 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει:
• Όταν γυρίζετε τον διακόπτη ανάφ-

λεξης ή το πλήκτρο Engine Start/
Stop button στη θέση ON.

• Όταν υπάρχει δυσλειτουργία με
τον προβολέα LED.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει:
Όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία με
ένα σχετικό εξάρτημα με τον προβο-
λέα LED.
Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Συνεχόμενη οδήγηση με την Προ-
ειδοποιητική Λυχνία Προβολέα
LED να ανάβει ή να αναβοσβήνει,
μπορεί να μειώσει την διάρκεια
ζωής του προβολέα LED.

Ενδεικτική Λυχνία
Cruise 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν το σύστημα cruise control
είναι ενεργοποιημέο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο "Σύστημα Cruise
Control" στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία
Cruise SET  
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν ρυθμίζετε την ταχύτητα cruise
control.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Cruise
Control" στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία 
Ορίου Ταχύτητας
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν είναι ενεργοποιημένο το όριο
ταχύτητας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Ελέγχου
Ορίου Ταχύτητας" στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία 
Λειτουργίας SPORT 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν επιλέγετε λειτουργία "SPORT"
για λειτουργία οδήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Ολοκληρωμένο
Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας
Οδήγησης” στο κεφάλαιο 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

PDeN_GRE_3a(-78)_LM (FL).qxd  21/04/2018  02:44 μμ  Page 58



3-59

Χ
ρ

ή
σ

ιμ
ες

 λ
ειτο

υ
ρ

γ
ίες

 το
υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

3

Ενδεικτική Λυχνία 
Λειτουργίας ECO 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν επιλέξετε τη λειτουργία
"ECO" ως λειτουργία οδήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Ολοκληρωμένο
Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας
Οδήγησης” στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία 
Λειτουργίας N 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Ν"
ως λειτουργία οδήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Ολοκληρωμένο
Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας
Οδήγησης” στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία 
Λειτουργίας CUSTOM 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν επιλέξετε τη λειτουργία
"CUSTOM" ως λειτουργία οδήγη-
σης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Ολοκληρωμένο
Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας
Οδήγησης” στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία
REV (Αντιστοίχιση
στροφών)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

[Λευκό] Όταν η Αντιστοίχιση Στρο-
φών είναι ενεργοποιημένη στη λει-
τουργία NORMAL.
[Κίτρινο] Όταν η Αντιστοίχιση Στρο-
φών είναι ενεργοποιημένη στη λει-
τουργία SPORT.
[Κόκκινο] Όταν η Αντιστοίχιση Στρο-
φών είναι ενεργοποιημένη στη λει-
τουργία N.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Αντιστοίχιση Στρο-
φών” στο κεφάλαιο 5.
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Προειδοποιητκή Λυχνία
Αυτόνομης Έκτακτης
Πέδησης (AEB) 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• Όταν ρυθμίζετε το διακόπτη ανά-
φλεξης ή το πλήκτρο Engine Start/
Stop στη θέση ΟΝ.

- Ανάβει για περίπου 3 δευτερόλε-
πτα και μετά σβήνει.

• Όταν υπάρχει βλάβη στο AEB.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Αυτόνομη Έκτα-
κτη Πέδηση (AEB)" στο κεφάλαιο
5.

Ενδεικτική Λυχνία
Συστήματος Προειδο-
ποίησης Αλλαγής
Λωρίδας (LDWS) 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• [Πράσινο] Όταν ενεργοποιείτε το
σύστημα προειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας,

• [Λευκό] Όταν οι συνθήκες λει-
τουργίας του συστήματος δεν ικα-
νοποιούνται ή όταν ο αισθητήρας
δεν ανιχνεύει τη λωρίδα.

• [Κίτρινο] Όταν υπάρχει μια βλάβη
με το σύστημα προειδοποίησης
αλλαγής λωρίδας.

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Σύστημα Προειδο-
ποίησης Αλλαγής Λωρίδας
(LDWS)” στο κεφάλαιο 5.

Ενδεικτική Λυχνία
Συστήματος Υποβο-
ήθησης Παραμονής
στη Λωρίδα (LKAS) 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει:

• [Πράσινο] Όταν οι συνθήκες λει-
τουργίας του συστήματος ικανο-
ποιούνται.

• [Λευκό] Οι συνθήκες λειτουργίας
του συστήματος δεν ικανοποι-
ούνται 

• [Κίτρινο] Υπάρχει βλάβη στο LKAS. 

Σε αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Σύστημα Υποβο-
ήθησης Παραμονής στη Λωρίδα
(LKAS)” στο κεφάλαιο 5.
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Προειδοποιητική
Λυχνία Παγωμένου
Δρόμου
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία προει-
δοποιεί τον οδηγό ότι ο δρόμος μπο-
ρεί να είναι παγωμένος.

Όταν η θερμοκρασία του όργανου
εξωτερικής θερμοκρασίας είναι
περίπου κάτω από 4°C (40°F), η
Προειδοποιητική Λυχνία Παγωμένου
Δρόμου και το Όργανο Εξωτερικής
Θερμοκρασίας αναβοσβήνει και μετά
ανάβει. Επίσης, το προειδοποιητικό
καμπανάκι χτυπάει 1 φορά.

Πληροφορία

Αν η προειδοποιητική λυχνία παγω-
μένου δρόμου εμφανιστεί ενώ οδηγεί-
τε, θα πρέπει να οδηγήσετε με περισσό-
τερη προσοχή και ασφάλεια, απο-
φεύγοντας την υπερβολική ταχύτητα,
την γρήγορη επιτάχυνση, τα ξαφνικά
φρεναρίσματα ή τις απότομες στροφές
κτλ.

Μηνύματα Οθόνης LCD 

Χαμηλή μπαταρία κλειδιού
(για σύστημα με έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν η μπαταρία του έξυπνου
κλειδιού έχει αποφορτιστεί όταν το
πλήκτρο Engine Start/Stop είναι στη
θέση OFF

Πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης,
ενώ γυρίζετε το τιμόνι (για
σύστημα με έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν το τιμόνι δεν κλειδώνει
κανονικά όταν πιέσετε το πλήκτρο
Engine Start/Stop. 

Πιέστε το πλήκτρο Engine Start/Stop
ενώ γυρίζετε το τιμόνι δεξιά και αρι-
στερά.

Ξεκλείδωμα τιμονιού
(για σύστημα με έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν το τιμόνι δεν κλειδώνει
όταν το πλήκτρο Engine Start/Stop
είναι στη θέση OFF.

Έλεγχος συστήματος κλειδώμα-
τος τιμονιού (για σύστημα με
έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει αν το τιμόνι δε κλειδώνει κανονικά
όταν πλήκτρο Engine Start/Stop είναι
στη θέση OFF.

Πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη για
να εκκινηθεί ο κινητήρας (για σύ-
στημα με έξυπνο κλειδί )
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει όταν το πλήκτρο Engine Start/Stop
είναι στη θέση ACC δύο φορές όταν
πιέζετε το πλήκτρο επανειλημμένα
χωρίς να πιέζετε το πεντάλ συμπλέκ-
τη. Πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη για
να εκκινήσετε τον κινητήρα.

Το κλειδί δεν βρίσκεται στο αυτο-
κίνητο (για σύστημα με έξυπνο
κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν το έξυπνο κλειδί δεν είναι
στο αυτοκίνητο όταν πιέζετε το πλή-
κτρο Engine Start/Stop.

Να έχετε το έξυπνο κλειδί πάντα μαζί
σας.

i
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Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο,
πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η
πόρτα/καπό/πορτ-μπαγκάζ
είναι τελείως κλειστό. Επίσης,
ελέγξτε ότι δεν υπάρχει προει-
δοποιητική λυχνία ή μήνυμα
πόρτας/καπό/πορτ-μπαγκάζ
στο ταμπλό οργάνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το κλειδί δεν ανιχνεύεται
(για σύστημα με έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει όταν το έξυπνο κλειδί δεν
ανιχνεύεται, όταν πιέζετε το πλήκτρο
Engine Start/Stop.

Πιέστε το πλήκτρο “START” με
κλειδί (για σύστημα με έξυπνο
κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν πιέσετε το πλήκτρο Engine
Start/Stop ενώ το προειδοποιητικό
μήνυμα “Key not detected” (Δεν
ανιχνεύεται κλειδί) ανάβει.
Σε αυτή τη περίπτωση, η ενδεικτική
λυχνία immobilizer θα αναβοσβήνει.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο start
(για σύστημα με έξυπνο κλειδί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν δε μπορείτε να λειτουργή-
σετε το πλήκτρο Engine Start/Stop
όταν υπάρχει πρόβλημα με το σύ-
στημα του πλήκτρου Engine Start/
Stop. Εκκινήστε τον κινητήρα πιέζο-
ντας το πλήκτρο Engine Start/Stop
ακόμα μια φορά.
Αν η προειδοποιηση ανάβει κάθε
φορά που πιέζετε το πλήκτρο Engine
Start/Stop, σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν Εξου-

σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI. Πόρτα, Καπό, Πόρτα χώρου
αποσκευών Ανοιχτά

Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
αναβοσβήνει, όταν οποιαδήποτε πόρ-
τα, καπό ή πορτ-μπαγκάζ είναι ανοιχ-
τό.

OPD046115 OPD046116

PDeN_GRE_3a(-78)_LM (FL).qxd  21/04/2018  02:44 μμ  Page 62



3-63

Χ
ρ

ή
σ

ιμ
ες

 λ
ειτο

υ
ρ

γ
ίες

 το
υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

3

Ανοιχτή Ηλιοροφή

(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν σβήσετε τον κινητήρα με
την ηλιοροφή ανοιχτή.

Κλείστε με ασφάλεια την ηλιοροφή
όταν φεύγετε από το αυτοκίνητο σας.

Λειτουργία φώτων

Αυτή η ένδειξη εμφανίζει ποιο εξωτε-
ρικό φως έχει επιλεγεί με τη χρήση
του έλεγχου φώτων. 

Λειτουργία Υαλοκαθαριστήρων

Αυτή η ένδειξη εμφανίζει ποια ταχύ-
τητα υαλοκαθαριστήρα έχει επιλεγεί,
με τη χρήση του ελέγχου υαλοκαθα-
ριστήρων.

OPDE046120
OPDE066005

OPDE046125/OPDE046126

n Μπροστά n Πίσω
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Χαμηλή Πίεση Ελαστικών

(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει αν η πίεση ελαστικών είναι χαμηλή.
Το αντίστοιχο ελαστικό στο αυτοκίνητο
θα ανάψει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Επιτήρη-
σης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)" στο
κεφάλαιο 6.

Ενεργοποίηση "FUSE SWITCH" 
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν ο διακόπτης ασφαλειών
που βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη
κάτω από το τιμόνι είναι απενεργο-
ποιημένος.

Σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιή-
σετε το διακόπτη ασφαλειών.

Για περισσότερες λεπτομέρεις,
ανατρέξτε στο “Ασφάλειες” στο
κεφάλαιο 7.

Απενεργοποιήση Θερμαινόμε-
νου Τιμονιού
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το μήνυμα ανάβει αν σβήσετε το
θερμαινόμενο τιμόνι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Θερμαινόμενο
Τιμόνι” σε αυτό το κεφάλαιο. 

Χαμηλή στάθμη υγρών πλυστικής
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει ως υπενθύμηση αν το επίπε-
δο των υγρών πλυστικής στο ρεζερ-
βουάρ είναι σχεδόν άδειο.

Ξαναγεμίστε το υγρό πλυστικής.

Χαμηλό καύσιμο
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν το ρεζερβουάρ είναι
σχεδόν άδειο.

Όταν ανάβει αυτό το μήνυμα, η προ-
ειδοποιητική λυχνία χαμηλού καυ-
σίμου ανάβει στο ταμπλό οργάνων.
Σας συνιστούμε να ψάξετε για το
κοντινότερο πρατήριο καυσίμων και
να προσθέσετε καύσιμο το συντόμό-
τερο δυνατόν. 

Προσθέστε καύσιμο το συντομότερο
δυνατόν.

OPDE046119
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Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει όταν η θερμοκρασία του
ψυκτικού κινητήρα είναι πάνω από
120°C (248°F). Αυτό σημαίνει ότι ο
κινητήρας έχει υπερθερμανθεί και
μπορεί να πάθει ζημιά.

Αν το αυτοκίνητο σας υπερθερμαν-
θεί, ανατρέξτε στο “Υπερθέρμαν-
ση” στο κεφάλαιο 6.

Έλεγχος Προβολέων
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει αν οι προβολείς δε λειτουργούν
σωστά. Η λάμπα ενός προβολέα
μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

Πληροφορία

Βεβαιωθείτε ότι κάνετε αντικατάστα-
ση ενός καμμένου λαμπτήρα με ένα
λαμπτήρα ίδιας ισχύος watt.

Έλεγχος προβολέα LED
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει αν υπάρχει πρόβλημα με τους
προβολείς LED. Σας συνιστούμε να
ελέγξετε το αυτοκίνητο σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Έλεγχος ανεμιστήρα προβολέα 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ανά-
βει αν υπάρχει πρόβλημα με τον ανε-
μιστήρα των προβολέων. Σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Έλεγχος συστήματος έξυπνης
μεγάλης σκάλας 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με το
το Σύστημα Έξυπνης Μεγάλης Σκά-
λας. Σας συνιστούμε να ελέγξετε το
αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Σύστημα Έξυπνης
Μεγάλης Σκάλας” στο κεφάλαιο 3. 

Έλεγχος συστήματος AEB 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με το
Σύστημα Αυτόνομης Έκτακτης Πέδη-
σης (AEB). Σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Αυτόνο-
μης Πέδησης (AEB)" στο κεφάλαιο
5.

Έλεγχος LDWS 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με το το
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής
Λωρίδας (LDWS). Σας συνιστούμε
να ελέγξετε το αυτοκίνητο σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο“Σύστημα Προειδο-
ποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDWS)”
στο κεφάλαιο 5. 

i

PDeN_GRE_3a(-78)_LM (FL).qxd  21/04/2018  02:44 μμ  Page 65



3-66

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Έλεγχος LKAS 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με το
το Σύστημα Ελέγχου Υποβοήθησης
Παραμονής στη Λωρίδα (LKAS). Σας
συνιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Σύστημα Υποβο-
ήθησης Παραμονής στη Λωρίδα
(LKAS)” στο κεφάλαιο 5. 

Σύστημα Ειδοποίησης
Προσοχής Οδηγού
(αν έχει τοποθετηθεί)
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με το
το Σύστημα Ειδοποίησης Προσοχής
Οδηγού. Σας συνιστούμε να ελέγξετε
το αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Σύστημα Ειδο-
ποίησης Προσοχής Οδηγού
(DAA)” στο κεφάλαιο 5. 

Αναντιστοιχία μεγέθους ελαστικών
Ελέγξτε τα μεγέθη των ελαστικών
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
εμφανίζεται όταν διαφορετικά ελαστι-
κά, (μέγεθος, τύπος κτλ) ανιχνεύο-
νται μεταξύ του μπροστά και του
πίσω μέρους. Για να χρησιμοποιήσε-
τε το Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιο-
ρισμένης Ολίσθησης, εξοπλίστε το
αυτοκίνητο με τα ίδια ελαστικά μπρο-
στά και πίσω.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικό Δια-
φορικό Περιορισμένης Ολίσθησης ”
στο κεφάλαιο 5. 

Έλεγχος του Διαφορικού Περιο-
ρισμένης Ολίσθησης
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
εμφανίζεται αν υπάρχει ένα πρό-
βλημα με το σύστημα Διαφορικού
Περιορισμένης Ολίσθησης.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικό Δια-
φορικό Περιορισμένης Ολίσθησης ”
στο κεφάλαιο 5. 

Έλεγχος ECS
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
εμφανίζεται αν υπάρχει ένα πρό-
βλημα με το σύστημα Ηλεκτρονικού
Ελέγχου Αναρτήσεων (ECS).

Σας συνιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο “Ηλεκτρονικός
Έλεγχος Αναρτήσεων” στο κεφά-
λαιο 5. 

Προσοχή σε βλάβη κινητήρα
όταν αλλάζετε ταχύτητα ενώ
είστε σε υψηλή RPM
Αν η εισαγωγή ταχύτητας rpm είναι
πολύ υψηλή (πάνω από το όριο rev)
εξαιτίας αλλαγής ταχύτητας, θα εμ-
φανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυ-
μα και θα ηχήσει ένα προειδοποιη-
τικό καμπανάκι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο “Αντιστοίχιση Στρο-
φών” στο κεφάλαιο 5.
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Ελέγχος οθόνης LCD

Οι λειτουργίες της οθόνης LCD μπο-
ρούν να αλλάξουν αν χρησιμοποι-
είσετε τα κουμπιά ελέγχου.

(1) : πλήκτρο MODE για αλλαγή
λειτουργιών

(2) , : Διακόπτης MOVE για
αλλαγή αντικειμένων

(3) OK : πλήκτρο SELECT/RESET
για τον καθορισμό ή την
επαναφορά του επιλεγμέ-
νου αντικειμένου

ΟΘΟΝΗ LCD
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Λειτουργίες οθόνης LCD

Λειτουργίες Σύμβολα Επεξήγηση

Υπολογιστής Ταξιδίου

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πληροφορίες οδήγησης όπως το μετρητή ταξιδίου, οικονομία

καυσίμων και ούτω καθεξής. Για περίσσοτερες ανατρέξτε στο "Υπολογιστής Ταξιδίου" σε

αυτό το κεφάλαιο.

Turn By Turn (TBT) Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τη κατάσταση της πλοήγησης.

Υποβοήθηση

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την κατάσταση του:

- Συστήματος Υποβοήθησης Παραμονής στη Λωρίδα (LKAS)

- Προηγμένης Τεχνολογίας Cruise Control

- Σύστημα Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού (DAA)

- Πίεσης Ελαστικών

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο "Σύστημα Προηγμένης Τεχνο-

λογίας Cruise Control (ASCC)","Σύστημα Υποβοήθησης Παραμονής στη

Λωρίδα (LKAS)", "Σύστημα Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού (DAA)" στο κεφά-

λαιο 5 and "Σύστημα Επιτήρησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)" στο κεφάλαιο 6.

Ρυθμίσεις Χρήστη
Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις πόρτες, λάμπες

και ούτω καθεξής.

Προειδοποίηση
Αυτή η λειτουργία εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα σχετικά με το Σύστημα

Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου και ούτω καθεξής.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις λειτουργίες που εφαρμόζονται στο αυτοκίνητο
σας.
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Αλλαγή ρυθμίσεων, αφού τρα-
βήξετε χειρόφρενο

Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα
αναβοσβήνει αν προσπαθήσετε να
επιλέξετε ένα αντικείμενο από τις
Ρυθμίσεις Χρήστη ενώ οδηγείτε.

Για την ασφάλεια σας, αλλάξτε τις
ρυθμίσεις χρήστη αφού τραβήξετε το
χειρόφρενο.

Σύντομος οδηγός (Βοήθεια, αν
έχει τοποθετηθεί)
Αυτή η λειτουργία παρέχει σύντομες
οδηγίες για τα συστήματα στη λει-
τουργία Ρυθμίσεις Χρήστη.

Επιλέξτε ένα αντικείμενο, πιέστε και
κρατήστε το κουμπί ΟΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
για κάθε σύστημα, ανατρέξτε σε
αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών.

Λειτουργία Υπολογιστής Ταξιδίου

Αυτή η λειτουργία, εμφανίζει πληρο-
φορίες οδήγησης όπως, το μετρητή
ταξιδίου, την οικονομία καυσίμου και
την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον “Υπολογιστή
Ταξιδίου” σε αυτό το κεφάλαιο.

OPD047150L

OPDE046132
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Λειτουργία Turn By Turn (TBT)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την
κατάσταση της πλοήγησης.

Λειτουργία Υποβοήθησης

Όργανα

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πληρο-
φορία σχετικά με τον κινητήρα σας,
όπως θερμοκρασία λαδιού κινητήρα
(1), τρέχουσα ροπή (2) και αύξηση
πίεσης (3) μαζί με ένδειξη υπερ-
αύξησης (4).

Χρονόμετρο

(1) Συνολικός χρόνος

(2) Καλύτερος χρόνος

(3) Τρέχον χρόνος

Για εκκίνηση (a):

Πιέστε το πλήκτρο OK σύντομα στο
τιμόνι. Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει
να μετράει τον τρέχοντα χρόνο (3).

Για σταμάτημα (b):

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο OK στο τιμόνι, για περισσό-
τερο από 1 δευτερόλεπτο, ενώ το
χρονόμετρο μετράει τον τρέχοντα
χρόνο (3).

OPDE046147 OPDEN047173L

a b

OPDEN047195/OPDEN047196

PDeN_GRE_3a(-78)_LM (FL).qxd  21/04/2018  02:44 μμ  Page 70



3-71

Χ
ρ

ή
σ

ιμ
ες

 λ
ειτο

υ
ρ

γ
ίες

 το
υ
 α

υ
το

κ
ιν

ή
το

υ
 σ

α
ς

3

Για επαναρύθμιση (c):
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο OK στο τιμόνι, για περισσό-
τερο από 1 δευτερόλεπτο, όταν το
χρονόμετρο σταματήσει να μετράει
τον τρέχοντα γύρο (3). 

Αν πιέσετε το πλήκτρο OK σύντομα,
το χρονόμετρο θα συνεχίσει να
μετράει από το χρόνο που είχε στα-
ματήσει. 

Για να σώσετε χρόνους:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο OK στο τιμόνι, για περισσό-
τερο από 1 δευτερόλεπτο, ενώ το
χρονόμετρο μετράει τον τρέχοντα
χρόνο (3).

Το χρονόμετρο μπορεί να σώσει L1~
L100 (4). Ο καλύτερο χρόνος (2) θα
εμφανιστεί αυτόματα.

Οι αποθηκευμένοι χρόνοι μπορούν
να επαναρυθμιστούν όταν επανα-
ρυθμιστεί ο τρέχοντας χρόνος.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο χρόνο, πιέ-
στε το πλήκτρο OKAY όταν επανα-
ρυθμιστεί ο τρέχοντας χρόνος.

G-Force

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τη
δύναμη που κατανέμεται πλευρικά
στο αυτοκίνητο, ενώ είναι σε κίνηση.

LKAS/LDWS/DAA

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την
κατάσταση του Cruise Control, του
Συστήματος Προειδοποίησης Αλλα-
γής Λωρίδας (LDWS)/ του Συστήμα-
τος Υποβοήθησης Παραμονής στη
Λωρίδα (LKAS) και του Σύστημα
Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού
(DAA).

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις πληροφορίες κάθε
συστήματος στο κεφάλαιο 5. 

OPDEN047175L

OPDEN047174L

c

OPDEN047194
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Πίεση Ελαστικών

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πληρο-
φορίες σχετικά με την πίεση ελαστικών.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Σύστημα Επιτήρη-
σης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)“
στο κεφάλαιο 6.

Λειτουργία προειδοποιητικών
μηνυμάτων

Αν προκύψει οτιδήποτε από τα επόμε-
να, θα εμφανιστούν προειδοποιητικά
μηνύματα στη λειτουργία πληροφο-
ρίας για αρκετά δευτερόλεπτα.

• Όταν υπάρχει βλάβη στα παρακά-
τω συστήματα.

- Βλάβη προβολέα LED

- Βλάβη έξυπνης μεσαίας δέσμης
(αν έχει τοποθετηθεί)

- Δυσλειτουργία Αυτόνομης Έκτακ-
της Πέδησης (AEB) 
(αν έχει τοποθετηθεί)

- Δυσλειτουργία Λειτουργία Πληρο-
φορίας Ορίου Ταχύτητας (SLIF)
(αν έχει τοποθετηθεί)

Λειτουργία Ρυθμίσεις Χρήστη
Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ταμπλό
οργάνων, των θυρών, των λαμπτήρων
κτλ.

1. Υποβοήθηση Οδήγησης

2. Πόρτες

3. Φώτα

4. Ήχου

5. Άνεση

6. Διάστημα service

7. Άλλα Χαρακτηριστικά

8. Επαναφορά

Οι πληροφορίες που παρέχονται
μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τις λειτουργίες που εφαρμόζονται
στο αυτοκίνητο σας.

1. Υποβοήθηση Οδήγησης 

• Σύστημα Υποβοήθησης Παραμο-
νής στη Λωρίδα

- Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας
/Standard LKA/Active LKA

Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία
του Συστήματος Υποβοήθησης
Παραμονής στη Λωρίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Σύστημα Υποβοή-
θησης Παραμονής στη Λωρίδα"
στο κεφάλαιο 5.

OPDEN047191

OPDEN047193
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• Ειδοποίηση Προσοχή Οδηγού

- Κλειστό/Κανονικό/Νωρίς

Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία της
Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού
(DAA).

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Ειδόποίηση Προ-
σοχής Οδηγού (DAA)" στο κεφά-
λαιο 5.

• Υποβοήθηση Έκτακτης Πέδησης

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε την Αυτόνομη Έκτακτη
Πέδηση (AEB).

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Αυτόνομη Έκτακτη
Πέδηση (AEB)" στο κεφάλαιο 5.

• Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρου-
σης

- Αργά/Κανονικά/Νωρίς

Για να ρυθμίσετε την αρχική προει-
δοποίηση χρόνου ειδοποίησης της
Αυτόνομης Έκτακτης Πέδησης.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Αυτόνομη Έκτακτη
Πέδηση (AEB)" στο κεφάλαιο 5.

• Λειτουργία Πληροφορίας Ορίου
Ταχύτητας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποίησετε τη Λειτουργία Πληροφο-
ρίας Ορίου Ταχύτητας.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Λειτουργία Πληρο-
φορίας Ορίου Ταχύτητας" στο κε-
φάλαιο 5. 

2. Πόρτα

• Αυτόματο Κλείδωμα

- Απενεργοποίηση: Η λειτουργία
αυτόματου κλειδώματος θα ακυρω-
θεί.

- Ενεργοποίηση με Ταχύτητα: Όλες
οι πόρτες θα κλειδώσουν αυτόματα
όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου
ξεπεράσει τα 15 χλμ/ώρα (9.3mph).

• Αυτόματο Ξεκλείδωμα

- Απενεργοποίηση: Η λειτουργία
αυτόματου ξεκλειδώματος πόρτας
θα ακυρωθεί.

- Vehicle Off: Όλες οι πόρτες θα ξε-
κλειδώσουν αυτόματα όταν το
πλήκτρο Engine Star/Stop ρυθμι-
στεί στη θέση OFF. (αν έχει τοποθε-
τηθεί με έξυπνο κλειδί)

- On Key Out: Όλες οι πόρτες θα ξε-
κλειδώσουν αυτόματα όταν το
κλειδί ανάφλεξης αφαιρεθεί από το
διακόπτη ανάφλεξης (αν έχει τοπο-
θετηθεί με τηλεχειριστήριο)

- Ξεκλείδωμα Πόρτας Οδηγού: Όλες
οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν αυτό-
ματα όταν ανοίξει η πόρτα του
οδηγού.

• Πληροφορία κόρνας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε την πληροφορία κόρνας. 

Αν η πληροφορία κόρνας ενεργοποι-
ηθεί, αφού κλειδώσετε την πόρτα
πιέζοντας το πλήκτρο κλειδώματος
στο τηλεχειριστήριο και πιέζοντας το
ξανά μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, ο
ήχος της πληροφορίας κόρνας θα
λειτουργήσει μια φόρα για να υπο-
δείξει ότι όλες οι πόρτες έχουν
κλειδώσει. (αν έχει τοποθετηθεί με
τηλεχειριστήριο )
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3. Φώτα

• Φλας μιας επαφής

- Off: Η λειτουργία φλας μιας επαφής
θα απενεργοποιηθεί.

- 3, 5, 7 Αναβοσβησήματα: Η ένδειξη
φλας θα αναβοσβήσει 3, 5, ή 7 φορές
όταν κινηθεί λίγο ο μοχλός φλας.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Φώτα"σε αυτό το
κεφάλαιο.

• Καθυστέρηση Προβολέα

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας καθυστέρησης προ-
βολέα.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Φώτα"σε αυτό το
κεφάλαιο.

• Φως καλωσορίσματος
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας φώτος καλωσορί-
σματος.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Φώτα"σε αυτό το
κεφάλαιο.

4. Ήχος

• Ήχος Συστήματος Υποβοήθησης
Παρκαρίσματος

- Πιο σιγά/Πιο Δυνατάr

Για να ρυθμίσετε τον ήχο του
συστήματος Υποβοήθησης Παρκα-
ρίσματος. 

• Ήχος Καλωσορίσματος

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ήχου καλωσορίσματος.

5. Άνεση

• Εύκολη Πρόσβαση στο Κάθισμα

- Off: Η λειτουργία εύκολης πρόσβα-
σης στο κάθισμα θα απενεργοποι-
ηθεί.

- Κανονικά/Εκτεταμένά: Όταν σβήνε-
τε τον κινητήρα, το κάθισμα του
οδηγού θα μετακινηθεί αυτόματα
προς τα πίσω λίγο (Κανονικά) ή
πολύ (Εκτεταμένα) για να μπείτε ή
να βγείτε από το αυτοκίνητο πιο
άνετα.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Σύστημα Μνήμης
Θέσης Οδηγού" σε αυτό το κεφά-
λαιο.

• Σύστημα Ασύρματης Φόρτισης

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του συστήματος ασύρματης φόρτι-
σης στο μπροστά κάθισμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο"Σύστημα Ασύρμα-
της Φόρτισης" σε αυτό το κεφά-
λαιο.

• Εμφάνιση Καθαριστήρα/Φώτων

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
λειτουργίας Καθαριστήρα/Φώτων.

Όταν ενεργοποιηθεί, η οθόνη LCD
δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία
Καθαριστήρα/Φώτων όποτε αλλάζε-
τε τη λειτουργία.

• Αυτόματος Πίσω Καθαριστήρας
(όπισθεν)

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του πίσω καθαριστήρα, ενώ το
αυτοκίνητο είναι με όπισθεν, με τον
μπροστά καθαριστήρα ενεργοποι-
ημένο. 

• Λυχνία πρότασης αλλαγής ταχύ-
τητας

- ECO/NORMAL/SPORT/N/ CUSTOM

Για να επιλέξετε σε ποια λειτουργία
εμφανίζεται η λυχνία αλλαγής
ταχύτητας. 
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6. Διάστημα Service

• Διάστημα Service

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας διαστήματος service.

• Ρύθμιση διαστήματος

Αν το μενού διαστήματος service
ενεργοποιηθεί, μπορείτε να ρυθμίσε-
τε το χρόνο και την απόσταση.

Πληροφορία

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού δια-
στημάτων service, συμβουλευτείτε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Αν το διάστημα service είναι ενεργο-
ποιημένο και έχει ρυθμιστεί ο χρόνος
και ο χώρος, εμφανίζονται μηνύματα
στις παρακάτω περιπτώσεις, κάθε
φορά που ενεργοποιείτε το αυτοκί-
νητο.

- Service in

: Εμφανίζεται για να ενημερώσει
τον οδηγό, για την εναπομείνου-
σα απόσταση και μέρες για το
service.

- Service required

: Εμφανίζεται όταν η απόσταση και
οι μέρες για το service έχουν φτά-
σει ή έχουν περάσει.

Πληροφορία

Αν προκύψει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες συνθήκες, η απόσταση ή ο
αριθμός των ημερών για το service
μπορεί να είναι λάθος.

- Αποσυνδεθεί το καλώδιο μπαταρίας.

- Ο διακόπτης ασφαλειών έχει απενερ-
γοποιηθεί.

- Έχει αποφορτιστεί η μπαταρία.

7. Άλλα Χαρακτηριστικά

• Αυτόματη Επαναφορά Οικονομίας
Καυσίμου

- Off: Η μέση οικονομία καυσίμου δε
θα επαναρυθμιστεί αυτόματα όταν
πληρώνετε καύσιμα.

- Μετά την ανάφλεξη: Όταν ο κινη-
τήρας είναι απενεργοποιημένος για
4 ώρες ή περισσότερο η μέση οικο-
νομία καυσίμου θα επαναρυθμιστεί
αυτόματα. 

- Μετά την πλήρωση: Η μέση οικο-
νομία καυσίμου θα επαναρυθμιστεί
αυτόματα αφού προσθέσετε 6
λίτρα καυσίμου ή περισσότερο και
αφού η ταχύτητα οδήγησης ξεπε-
ράσει το 1 χλμ/ώρα (1 mph). 

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο "Υπολογιστής
Ταξιδίου" σε αυτό το κεφάλαιο. 

• Μονάδα Οικονομίας Καυσίμου
Για να επιλέξετε την μονάδα οικο-
νομίας καυσίμου (km/L, L/100, MPG)
• Μονάδα θερμοκρασίας 
Για να επιλέξετε τη μονάδα θερμο-
κρασίας (°C,°F)
• Μονάδα Πίεσης Ελαστικού
Για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης
ελαστικού. (psi, kPa, bar)

8. Επαναρύθμιση

Μπορείτε να κάνετε επαναρύθμιση
των μενού στη Λειτουργία Ρυθμίσεις
Χρήστη. Όλα τα μενού στη Λειτουρ-
γία Ρυθμίσεις Χρήστη επαναρυθ-
μίζονται στις εργοστασιακές ρυθ-
μίσεις εκτός από τη γλώσσα και το
διάστημα service. 

i

i

3
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Ο υπολογιστής ταξιδίου είναι ένα
σύστημα ενημέρωσης του οδηγού
που ελέγχεται από ένα μικροϋπολο-
γιστή και δείχνει πληροφορίες σχετι-
κά με την οδήγηση

Πληροφορία

Ορισμένες πληροφορίες οδήγησης που
αποθηκεύονται στον υπολογιστή
ταξιδίου (για παράδειγμα η Μέση
Ταχύτητα) κάνουν επαναφορά αν απο-
συνδεθεί η μπαταρία.

Λειτουργίες ταξιδίου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία ταξιδίου,
αλλάξτε το διακόπτη “ , ” στο
τιμόνι.

i

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ψηφιακό Ταχύμετρο

• Μετρητής ταξιδίου

• Μέση οικονομία καυσίμου

• Χρόνος που παρήλθε

Πληροφορίες Οδήγησης

• Μετρητής ταξιδίου

• Μέση οικονομία καυσίμου

• Χρόνος που παρήλθε

Συσσωρευμένες πληροφορίες

• Μέση Οικονομία Καυσίμου

• Άμεση Οικονομία Καυσίμου

Οικονομία καυσίμου

OPDEN047404
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Οικονομία Καυσίμου

Μέση Οικονομία Καυσίμου (1)

• Η μέση οικονομία καυσίμου υπο-
λογίζεται από τη συνολική απόστα-
ση οδήγησης και τη κατανάλωση
καυσίμου από τη τελευταία επανα-
ρύθμιση μέσης οικονομίας καυ-
σίμου.

• Μπορείτε να επαναρυθμίσετε τη
μέση οικονομία καυσίμου χειροκί-
νητα ή αυτόματα.

Χειροκίνητη επαναρύθμιση

Για να αδειάσετε τη μέση οικονομία
καυσίμου χειροκίνητα, πιέστε το
πλήκτρο [OK] στο τιμόνι για παραπά-
νω από 1 δευτερόλεπτο όταν εμ-
φανίζεται η μέση οικονομία καυσίμου.

Αυτόματη επαναρύθμιση

Για να επαναρυθμίζεται η μέση οικο-
νομία καυσίμου αυτόματα, όποτε ανε-
φοδιάζετε, επιλέξτε τη λειτουργία
“Auto Reset” στο μενού Ρυθμίσεις της
οθόνης LCD (Ανατρέξτε στην “Οθόνη
LCD”).

- Μετά την ανάφλεξη: Η μέση οικο-
νομία καυσίμου θα επαναρυθμιστεί
αυτόματα όταν περάσουν 4 ώρες
αφού σβήσετε τον κινητήρα.

- Μετά την επαναπλήρωση: Η μέση
οικονομία καυσίμου θα επαναρυθ-
μιστεί αυτόματα όταν η ταχύτητα
οδήγησης ξεπεράσει το 1 χλμ/ώρα,
αφού προσθέσετε 6 λίτρα καυσίμου
ή περισσότερο. 

Πληροφορία

Η μέση οικονομία καυσίμου μπορεί να
μην είναι ακριβής, αν το αυτοκίνητο
έχει οδηγηθεί για λιγότερο από 300
μέτρα αφότου ο διακόπτης ανάφλεξης
ή το πλήκτρο Engine Start/Stop είναι
στη θέση ON.

Στιγμιαία Οικονομία Καυσίμου (2)

• Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τη
στιγμιαία οικονομία καυσίμου κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δευτε-
ρολέπτων όταν η ταχύτητα του
αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη από
10 χλμ/ώρα (6.2 μίλια/ώρα).

Εμφάνιση συσσωρευμένης
πληροφορίας 

Αυτή η οθόνη δείχνει τη συσσωρευ-
μένη απόσταση ταξιδίου (1), τη μέση
οικονομία καυσίμου (2) και το συνο-
λικό χρόνο οδήγησης (3).

Η πληροφορίες συσσωρεύονται με
εκκίνηση την τελευταία επαναρύθμι-
ση.

Για να επαναρυθμίσετε χειροκίνητα
την πληροφορία, πιέστε και κρατή-
στε το πλήκτρο OK όταν βλέπετε την
πληροφορία συσσωρευμένης οδή-
γησης. Η απόσταση ταξιδίου, η μέση
οικονομία καυσίμου και ο συνολικός
χρόνος οδήγησης θα επαναρυθμι-
στούν ταυτόχρονα. 

i

OPDE046132
OPDE046134
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Η συσσωρευμένη πληροφορία οδή-
γησης θα συνεχίσει να μετράει ενώ ο
κινητήρας είναι σε λειτουργία (για
παράδειγμα, όταν το αυτοκίνητο είναι
σε κίνηση ή έχει σταματήσει σε ένα
φανάρι).

Πληροφορία

Το αυτοκίνητο πρέπει να οδηγηθεί για
μια ελάχιστη απόσταση 300 μέτρων
(0.19 μίλια) από την τελευταία χρήση
του κλειδιού ανάφλεξης, πριν επανα-
ρυθμιστεί η μέση οικονομία καυσίμου.

Ψηφιακό ταχύμετρο

Αυτό το μήνυμα εμφανίζει την ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου (km/h, MPH).

i

OPDE046146
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Εξωτερικά φώτα

Έλεγχος φώτων

Για να λειτουργήσετε τα φώτα, γυρί-
στε το κουμπί στην άκρη του μοχλού
ελέγχου σε μια από τις παρακάτω θέ-
σεις:

(1) Θέση Ο OFF

(2) Θέση φώτων AUTO (αν έχει
τοποθετηθεί)

(3) Θέση φώτων στάθμευσης

(4) Θέση προβολέων

Θέση φώτων AUTO 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν ο διακόπτης φώτων είναι στη
θέση AUTO, θα ενεργοποιηθούν/
απενεργοποιηθούν αυτόματα τα φώ-
τα στάθμευσης (θέσης) και οι προβο-
λείς ανάλογα με τη ποσότητα του
φωτός εκτός του αυτοκινήτου.

Ακόμα και με τη λειτουργία AUTO
φώτα ενεργοποιημένη, σας συνι-
στούμε να ανοίγετε χειροκίνητα τα
φώτα όταν οδηγείτε νύχτα ή σε
ομίχλη ή όταν μπαίνετε σε σκοτεινές
περιοχές, όπως τούνελ και εγκατα-
στάσεις στάθμευσης.

• Μη καλύπτεται ή χύνετε οτιδή-
ποτε στον αισθητήρα (1) που
βρίσκεται στο ταμπλό οργάνων.

• Μη καθαρίζετε τον αισθητήρα με
ένα καθαριστικό παραθύρων, το
καθαριστικό μπορεί να αφήσει
μια ελαφριά μεμβράνη που μπο-
ρεί να παρέμβει στη λειτουργία
του αισθητήρα.

• Αν το αυτοκίνητο έχει απόχρω-
ση στο παράθυρο ή άλλους
τύπους μεταλλικής επικάλυψης
στο μπροστινό παρμπρίζ, το
σύστημα AUTO φώτα μπορεί να
μη λειτουργήσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΦΩΤΑ

OPDE046036

OPDE046065
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Θέση φώτων στάθμευσης ( )

Ανάβουν τα φώτα στάθμευσης
(θέσης) τα φώτα της πινακίδας και τα
φώτα του ταμπλό οργάνων

Θέση προβολέων ( )

Ανάβουν οι προβολείς, τα φώτα στά-
θμευσης (θέσης) τα φώτα της πινα-
κίδας και τα φώτα του ταμπλό οργά-
νων.

Πληροφορία

Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
είναι στη θέση ON για να ανάψουν οι
προβολείς.

Λειτουργία μεγάλης σκάλας

Για να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα
προβολέων, πιέστε το μοχλό μακριά
από εσάς. Ο μοχλός θα επιστρέψει
στη κανονική του θέση. Η ένδειξη
μεγάλης σκάλας θα ανάψει, όταν
είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα προ-
βολέων. Για να σβήσετε τη μεγάλη
σκάλα, τραβήξτε το μοχλό προς το
μέρος σας. Η μεσαία σκάλα θα ανά-
ψει.

i

OAE046469L OAE046467L

OAE046453L

Μην χρησιμοποιείτε τη μεγάλη
σκάλα όταν υπάρχουν και άλλα
αυτοκίνητα. Αν χρησιμοποιείτε
την μεγάλη σκάλα μπορεί να
παρεμποδίσει την όραση των
άλλων οδηγών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Για σινιάλο προβολέων, τραβήξτε το
μοχλό προς το μέρος σας και μετά
αφήστε τον. Η μεγάλη σκάλα θα
παραμείνει ενεργοποιημένη για όσο
κρατάτε το μοχλό προς το μέρος σας.

Έξυπνη μεγάλη σκάλα
(αν έχει τοποθετηθεί)

Η Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα είναι ένα
σύστημα που ρυθμίζει αυτόματα το
εύρος του προβολέα (αλλάζει μεταξύ
μεγάλης και μεσαίας σκάλας) σύμ-
φωνα με τη φωτεινότητα του άλλων
αυτοκινήτων και τις οδηγικές συνθή-
κες.

Συνθήκες λειτουργίας

1.Τοποθετήστε το διακόπτη φώτων
στη θέση AUTO. 

2.Ανάψτε τη μεγάλη σκάλα, σπρώ-
χνοντας το μοχλό μακριά σας.

Η ένδειξη έξυπνης μεγάλης σκάλας
( ) θα ανάψει. 

3.Η Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα θα ανά-
ψει όταν η ταχύτητα του αυτοκινή-
του θα είναι πάνω από 45χλμ/ώρα.

• Αν ο διακόπτης φώτων σπρωχτεί
μακριά ενώ λειτουργεί η Έξυπνη
Μεγάλη Σκάλα, η Έξυπνη Μεγάλη
Σκάλα θα απενεργοποιηθεί και η
μεγάλη σκάλα θα ανάβει συνεχό-
μενα.

• Αν ο διακόπτης φώτων τραβηχτεί
προς το μέρος σας, όταν η μεγάλη
σκάλα είναι σβηστή, η μεγάλη
σκάλα θα ανάψει, χωρίς να ακυ-
ρωθεί η Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα.
Όταν αφήσετε το διακόπτη φώ-
των, ο μοχλός θα κινηθεί στη μέση
και η μεγάλη σκάλα θα σβήσει. 

• Αν ο διακόπτης φώτων τραβηχτεί
προς το μέρος σας, όταν η μεγάλη
σκάλα είναι αναμένη από την
Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα, η μεσαία
σκάλα θα ανάψει και η Έξυπνη
Μεγάλη Σκάλα θα σβήσει.

3

OAE046455L

OPDE046057
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• Αν ο διακόπτης φώτων τοποθετη-
θεί στη θέση προβολέων, η
Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα θα σβή-
σει και θα ανάψει η μεσαία σκάλα
συνεχόμενα.

Όταν λειτουργεί η Έξυπνη Μεγάλη
Σκάλα, η μεγάλη σκάλα αλλάζει σε
μεσαία σκάλα στις παρακάτω συνθή-
κες.

- Όταν ανιχνευτεί ο προβολέας από
ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

- Όταν ανιχνευτεί το πίσω φως από
ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο. 

- Όταν ανιχνευτεί ο προβολέας/πίσω
φως από ένα ποδήλατο/μοτοσυ-
κλέτα.

- Όταν η γύρω περιοχή είναι αρκετά
φωτισμένη και δε χρειάζονται οι
μεγάλες σκάλες.

- Όταν ανιχνεύονται φώτα του δρό-
μου ή άλλα φώτα.

- Όταν ο διακόπτης φώτων δεν είναι
στη θέση AUTO.

- Όταν είναι απενεργοποιημένη η
Έξυπνη Μεγάλη Σκάλα.

- Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου
είναι κάτω από 24 χλμ/ώρα.

Προειδοποιητικές λυχνίες και
προειδοποιητικό μήνυμα

Όταν το Σύστημα Υποβοήθησης
Έξυπνης Μεγάλης Σκάλας δε λει-
τουργεί κανονικά, θα ανάψει για μερι-
κά δευτερόλεπτα το προειδοποιητικό
μήνυμα. Αφού εξαφανιστεί το μήνυ-
μα, η κύρια προειδοποιητική λυχνία
( ) θα ανάψει. 

Σας συνιστούμε να ελέγξει το σύ-
στημα ένας Εξουσιοδοτημένος Επι-
σκευαστής HYUNDAI.

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

ODM046655L

Το σύστημα μπορεί να μη λει-
τουργεί κανονικά στις παρακά-
τω συνθήκες.

• Όταν το εσωτερικό φως από
το διερχόμενο ή προπορευό-
μενο αυτοκίνητο δεν ανι-
χνεύεται, εξαιτίας βλάβης στη
λυχνία, ή αν είναι κρυμμένο
από τη κοινή θέα κτλ.

• Όταν η λυχνία από το διερχό-
μενο ή προπορευόμενο αυτο-
κίνητο είναι καλυμμένη με
σκόνη, χιόνι ή νερό.

• ΄Όταν η λυχνία από το διερχό-
μενο ή προπορευόμενο αυτο-
κίνητο δεν ανιχνεύεται εξαι-
τίας καυσαερίων, καπνού,
ομίχλης, χιονιού κτλ.

• Όταν το μπροστά παρμπρίζ
είναι καλυμμένο με ξένη ύλη,
όπως πάγο, σκόνη ομίχλη, ή
έχει υποστεί βλάβη. 

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Πληροφορία

Όταν κάνετε αντικατάσταση ή επα-
νεγκατάσταση στο τζάμι του παρμπρίζ
ή στην κάμερα του LDWS/LKAS (αν
έχει τοποθετηθεί), Σας συνστούμε να
πάτε το αυτοκίνητο σας σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI
και να ελέγξει το σύστημα.

i

(Συνεχίζεται)

• Όταν υπάρχει μια λυχνία με
παρόμοιο σχήμα με τις μπρο-
στά λυχνίες του αυτοκινήτου.

• Όταν είναι δύσκολο να δείτε,
εξαιτίας ομίχλης, δυνατής βρο-
χής ή χιονιού.

• Όταν δεν έχετε επιδιορθώσει
ή αντικαταστήσει τον προβο-
λέα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή.

• Όταν δεν έχει ρυθμιστεί σω-
στά η δέσμη του προβολέα.

• Όταν οδηγείτε σε ένα στενό ή
ανώμαλο δρόμο.

• Όταν οδηγείτε σε κατηφόρα ή
ανηφόρα.

• Όταν είναι ορατό μόνο ένα
μέρος του αυτοκινήτου σε ένα
σταυροδρόμι ή σε μια γωνία.

• Όταν υπάρχει φανάρι, ανα-
κλαστικό σήμα, αναμμένο σή-
μα ή καθρέφτης.

• Όταν οι συνθήκες του δρόμου
είναι κακές, όπως αν είναι
βρεγμένος ή καλυμμένος με
χίόνι.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Όταν οι προβολείς του μπρο-
στά αυτοκινήτου είναι σβηστοί
αλλά τα φώτα ομίχλης αναμέ-
να.

• Όταν εμφανιστεί ξαφνικά ένα
αυτοκίνητο από μια γωνία.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι κε-
κλιμένο εξαιτίας ενός σκασμέ-
νου ελαστικού ή επειδή ρυ-
μουλκείται.

• Όταν η προειδοποιητική λυχνία
LDWS (Σύστημα Προειδοποίη-
σης Αλλαγής Λωρίδας) ή LKAS
(Σύστημα Υποβοήθησης Παρα-
μονής σε Λωρίδα) ανάβει. (αν
έχει τοποθετηθεί)

• Μη τοποθετήσετε αξεσουάρ ή
μη κάνετε φιμέ το παρμπρίζ.

• Αντικαταστήστε το τζάμι του
παρμπρίζ σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή.

• Μην αφαιρέσετε ή χτυπήσετε
εξαρτήματα σχετικά με το
σύστημα Έξυπνης Μεγάλης
Σκάλας.

• Να είστε προσεκτικοί ώστε να
μην εισχωρήσει νερό στην
μονάδα Έξυπνης Μεγάλης
Σκάλας.

• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα
στο ταμπλό οργάνων, που ανα-
κλούν φως, όπως καθρέφτες,
λευκό χαρτί κτλ. Το σύστημα
μπορεί να δυλειτουργήσει αν
ανακλαστεί φως ηλίου.

• Ορισμένες φορές, το σύστημα
Έξυπνης Μεγάλης Σκάλας
μπορεί να μη λειτουργήσει
σωστά, να ελέγχετε πάντα τις
συνθήκες του δρόμου για την
ασφάλεια σας. Όταν το σύ-
στημα δε λειτουργεί κανονικά,
αλλάξτε χειροκίνητα μεταξύ
μεγάλης και μεσαίας σκάλας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Φλας και ένδειξη αλλαγής 
λωρίδας

Για να σηματοδοτήσετε μια στροφή,
ανεβάστε το μοχλό για μια δεξιά στρο-
φή ή κατεβάστε το μοχλό για μια αρι-
στερή στροφή στη θέση (A). Για να
σηματοδοτήσετε αλλαγή λωρίδας
μετακινήστε το μοχλό λίγο και κρατή-
στε τον στη θέση (B). Ο μοχλός θα
επιστρέψει στη θέση OFF όταν τον
αφήσετε ή όταν η στροφή ολοκλη-
ρωθεί.

Αν η ένδειξη παραμείνει αναμμένη
και δεν ανάβοσβήνει ή αν αναβοσβή-
νει αφύσικα, μια λάμπα των φλας
μπορεί να έχει καεί και να θέλει αντι-
κατάσταση.

Λειτουργία αλλαγής λωρίδας μιας
επαφής

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αλλαγής λωρίδας μιας επαφής των
φλας, μετακινήστε ελαφρά τον μοχλό
φλας και αφήστε τον. Το σήμα αλλα-
γής λωρίδας θα αναβοσβήσει 3, 5 ή
7 φορές.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απε-
νεργοποιήσετε τη λειτουργία αλλα-
γής λωρίδας μιας επαφής ή να επιλέ-
ξετε πόσες φορές θα αναβοσβηνει
(3, 5, ή 7), από τη Λειτουργία Ρυθ-
μίσεις Χρηστών στην οθόνη LCD.
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην "Οθόνη LCD" σε
αυτό το κεφάλαιο.

Πίσω φως ομίχλης

Για να ανάψετε το πίσω φως ομίχλης:

Γυρίστε το διακόπτη φώτων στη θέση
προβολέων και μετά γυρίστε τον
διακόπτη φώτων (1) στη θέση πίσω
φώτα ομίχλης.

Για να σβήσετε πίσω φώτα ομίχλης,
κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Σβήστε το διακόπτη προβολέων.

• Γυρίστε το διακόπτη φώτων στα
πίσω φώτα ομίχλης ξανά.

OPDE046064

OTLE045284
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Λειτουργία εξοικονόμησης μπα-
ταρίας
Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι
να εμποδίσει την εκφόρτιση της μπα-
ταρίας. Το σύστημα αυτόματα σβήνει
τα εξωτερικά φώτα όταν ο οδηγός ή
σβήνει τον κινητήρα και ανοίγει την
πόρτα του οδηγού.

Με αυτή τη λειτουργία, τα φώτα στάθ-
μευσης σβήνουν αυτόματα αν ο
οδηγός παρκάρει στο πλάι του δρό-
μου τη νύχτα.

Αν είναι απαραίτητο να παραμείνουν
αναμμένα τα φώτα όταν σβήσει ο κι-
νητήρας, πραγματοποιήστε τα εξής:

1) Ανοίξτε τη πόρτα του οδηγού.

2) Σβήστε και ξανανάψτε τα φώτα
στάθμευσης χρησιμοποιώντας το
διακόπτη φώτων στην κολόνα του
τιμονιού.

Λειτουργία καθυστέρησης προ-
βολέων
Αν βάλετε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ACC ή OFF με τους προβολείς
στη θέση ON, οι προβολείς (και/ή τα
φώτα στάθμευσης) παραμένουν
αναμμένα για περίπου 5 λεπτά. Όμως
με τον κινητήρα σβηστό, αν η πόρτα
του οδηγού ανοίξει και κλείσει, οι προ-
βολείς (και/ή τα φώτα στάθμευσης) θα
σβήσουν μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Οι προβολείς (και/ή τα φώτα στάθμευ-
σης) μπορούν να σβήσουν, αν πιέ-
σετε το πλήκτρο κλειδώματος στο
στο έξυπνο κλειδί δύο φορές ή
γυρίστε το διακόπτη φώτων στη
θέση OFF ή AUTO. Όμως, αν γυρίσε-
τε το διακόπτη φώτων στη θέση
AUTO, ενώ έξω είναι σκοτεινά, οι
προβολείς δε θα σβήσουν.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
καθυστέρησης προβολέων από τη
Λειτουργία Ρυθμίσεις Χρήστη στην
οθόνη LCD. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
"Οθόνη LCD" σε αυτό το κεφάλαιο.

Αν ο οδηγός αποβιβαστεί από το
αυτοκίνητο, από μια άλλη πόρτα
(εκτός του οδηγού) η λειτουργία
εξοικονόμησης μπαταρίας δε λει-
τουργεί και η λειτουργία καθυ-
στέρησης προβολέων δε σβήνει
αυτόματα. Ως εκ τούτου, προκαλεί
την εκφόρτιση της μπαταρίας. Σε
αυτή τη περίπτωση, βεβαιωθείτε,
ότι, σβήσατε τη λάμπα πριν απο-
βιβαστείτε από το αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Φώτα ημέρας (DRL) 
(αν έχει τοποθετηθεί)
Τα φώτα ημέρας (DRL) διευκολύνουν
τους άλλους να βλέπουν το εμπρός
μέρος του αυτοκινήτου σας κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Τα DRL μπο-
ρούν να βοηθήσουν σε πολλές δια-
φορετικές συνθήκες οδήγησης και
ιδιαίτερα μετά από την ανατολή και
πριν τη δύση του ήλιου.

Το σύστημα DRL θα σβήσει τους
προβολείς όταν:

1. Οι προβολείς ή τα εμπρός φώτα
ομίχλης είναι στη θέση ON.  

2. Ο διακόπτης παρκαρίσματος είναι
στη θέση ΟΝ

3. Ο κινητήρας σβήσει .

Διακόπτης ρύθμισης ύψους
δέσμης προβολέων 

Αυτόματος τύπος

Ρυθμίζει αυτόματα το ύψος της
δέσμης προβολέων, ανάλογα με τον
αριθμό επιβατών και το βάρος στο
χώρο αποσκευών.

Και παρέχει σωστό ύψος δέσμης προ-
βολέων κάτω από διάφορες συνθήκες.

Φως στατικής κάμψης
(αν έχει τοποθετηθεί)

Ενώ οδηγείτε σε γωνία, για καλύτερη
ορατότητα και ασφάλεια, είτε η αρι-
στερή είτε η δεξιά μεριά του φωτώς
στατικής κάμψης θα ανάψει αυτόμα-
τα. Το φως στατικής κάμψης θα ανά-
ψει αυτόματα όταν προκύψει οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες. 

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
κάτω από 10 χλμ.ώρα και η γωνία
του τιμονιού είναι περίπου 80 μοί-
ρες με τη μεσαία σκάλα ενεργοποι-
ημένη.

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
μεταξύ 10 χλμ/ώρα και 90 χλμ/ώρα
και η γωνία του τιμονιού είναι
περίπου 35 μοίρες με τη μεσαία
σκάλα ενεργοποιημένη.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι με όπι-
σθεν με μια από τις παραπάνω
συνθήκες ικανοποιημένη, το φως
που βρίσκεται απέναντι από τη
κατεύθυνση που γυρίζει το τιμόνι,
θα ανάψει.

Αν η λειτουργία δε λειτουργεί
σωστά, σας συνιστούμε να
ελέγξετε το σύστημα σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI. Μη προσπαθήσετε
να επιθεωρήσετε ή να αντικατα-
στήσετε τη καλωδίωση μόνος
σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σύστημα καλωσορίσμος 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Φως καλωσορίσματος
(αν έχει τοποθετηθεί)

Φως για λακούβες (αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν όλες οι πόρτες (και του χώρου
αποσκευών) είναι κλειστές και κλει-
δωμένες, το φως για λακούβες θα
ανάψει για περίπου 15 δευτερόλεπτα αν:

• Όταν πιέσετε το κουμπί ξεκλει-
δώματος πόρτας στο τηλεχειρι-
στηριο ή στο έξυπνο κλειδί.

• Όταν πιέσετε το κουμπί της εξωτε-
ρικής χειρολαβής. με το έξυπνο
κλειδί στη κατοχή σας.

Φως στη χειρολαβή
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν όλες οι πόρτες (και του χώρου
αποσκευών) είναι κλειστές και κλει-
δωμένες, το φως στη χειρολαβή θα
ανάψει για περίπου 15 δευτερόλεπτα αν:

• Όταν πιέσετε το κουμπί ξεκ-
λειδώματος πόρτας στο τηλεχειρι-
στηριο ή στο έξυπνο κλειδί.

• Όταν πιέσετε το κουμπί της εξωτε-
ρικής χειρολαβής.

• Όταν πλησιάσετε το αυτοκίνητο με
το έξυπνο κλειδί στην κατοχή σας

Προβολείς και φως στάθμευσης

Όταν οι προβολείς (διακόπτης φώτων
στη θέση προβολέων ή AUTO) είναι
αναμένοι και όταν όλες οι πόρτες (και
του χώρου αποσκευών) είναι κλει-
στές και κλειδωμένες, οι προβολείς
και το φως στάθμευσης θα ανάψουν
για περίπου 15 δευτερόλεπτα αν πιέσετε
το κουμπί ξεκλειδώματος πόρτας στο
τηλεχειριστηριο ή στο έξυπνο κλειδί.

Αν πιέσετε το κουμπί κλειδώματος/
ξεκλειδώματος πόρτας αυτή τη στιγμή,
το φως στάθμευσης και οι προβολείς
θα σβήσουν αμέσως.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το Φως καλωσο-
ρίσματος από τη Λειτουργία Ρυθ-
μίσεις Χρήστη στη οθόνη LCD. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανα-
τρέξτε στην "Οθόνη LCD" σε αυτό
το κεφάλαιο.

Εσωτερικό φως
Όταν ο διακόπτης εσωτερικού φωτώς
είναι στη θέση DOOR και όταν όλες οι
πόρτες (και του χώρου αποσκευών)
είναι κλειστές και κλειδωμένες, οι
προβολείς και το φως στάθμευσης
θα ανάψουν για περίπου 30 δευτερόλε-
πτα αν:

• Όταν πιέσετε το κουμπί ξεκλει-
δώματος πόρτας στο τηλεχειρι-
στηριο ή στο έξυπνο κλειδί.

• Όταν πιέσετε το κουμπί της εξωτε-
ρικής χειρολαβής.

Αν πιέσετε το κουμπί κλειδώματος/
ξεκλειδώματος πόρτας αυτή τη στιγμή,
το εσωτερικό φως θα σβήσει αμέσως.

OPDEN047051
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Εσωτερικά φώτα

Μη χρησιμοποιείτε τα εσωτερικά
φώτα για παρατεταμένη περίοδο
όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Μπορεί να προκαλέσει εκφόρτιση
της μπαταρίας.

Αυτόματη λειτουργία σβησίμα-
τος
Τα εσωτερικά φώτα σβήνουν αυτό-
ματα περίπου 20 λεπτά αφού σβήσει
ο κινητήρας και κλείσουν οι πόρτες.
Αν ανοίξει μια πόρτα, η λάμπα θα
σβήσει 40 λεπτά, αφότου σβήσει ο
κινητήρας. Αν οι πόρτες κλειδωθούν
από το τηλεχειριστήριο ή το έξυπνο
κλειδί και το αυτοκίνητο εισέλθει στην
ένοπλη φάση του συστήματος συνα-
γερμού, οι λάμπες θα σβήσουν μετά
από 5 δευτερόλεπτα.

Μπροστά φώτα

(1) Μπροστά φως ανάγνωσης

(2) Μπροστά πλαφονιέρα

(3) Μπροστά φως πόρτας

Μπροστά φως ανάγνωσης

Πιέστε το κρύσταλλο στο φως ανά-
γνωσης (1) για να ανάψετε το φως.
Ξαναπατήστε το για να σβήσετε το
φως.

Μπροστά πλαφονιέρα

• : 

Πιέστε το κουμπί για να ανάψετε τη
πλαφονιέρα για τα μπροστά/πίσω
καθίσματα.

• : 

Πιέστε το κουμπί για να σβήσετε τη
πλαφονιέρα για τα μπροστά/πίσω
καθίσματα.

Μπροστά φως πόρτας ( ) 

Η πλαφονιέρα για τα μπροστά/πίσω
καθίσματα ανάβει αυτόματα για πε-
ρίπου 30 δευτερόλεπτα, όταν ανοίγει
μια πόρτα.

Η πλαφονιέρα για τα μπροστά/πίσω
καθίσματα ανάβει αυτόματα για πε-
ρίπου 15 δευτερόλεπτα όταν το
τηλεχειριστήριο (έξυπνο κλειδί) ξεκ-
λειδώνει τις πόρτες. Η πλαφονιέρα
σβήνει, όταν πιέζετε τον διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ΟΝ σε 15 δευ-
τερόλεπτα. Η πλαφονιέρα παραμένει
αναμένη για 20 λεπτά, όταν μια
πόρτα ανοίγει με το διακόπτη ανά-
φλεξης είτε στη θέση ACC ή OFF. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Μην χρησιμοποιείτε τα εσωτε-
ρικά φώτα όταν οδηγείτε στο
σκοτάδι. Μπορεί να προκληθούν
ατυχήματα, επειδή η ορατότητα
μπορεί να εμποδίζεται από τα
εσωτερικά φώτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046041
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Πίσω φώτα

Διακόπτης πίσω πλαφονιέρας : 

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργο-
ποιήσετε/απενεργοποιήσετε την
πλαφονιέρα.

Μην αφήνετε τους διακόπτες των
φώτων αναμένους για εκτεταμένη
χρονική περίοδο όταν ο κινητή-
ρας είναι σβηστός.

Φως χώρου αποσκευών

Το φως χώρου αποσκευών ανάβει
όταν η πόρτα χώρου αποσκευών
ανοίγει.

Το φως χώρου αποσκευών είναι
αναμμένο όσο είναι ανοιχτή η
πόρτα χώρου αποσκευών. Για να
αποφύγετε περιττή απώλεια του
συστήματος ενέργειας, κλείστε τη
πόρτα χώρου αποσκευών με α-
σφάλεια, αφού χρησιμοποιήσετε το
χώρο αποσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

3

OAD045407

OPD046406

n Τύπος A

n Τύπος B
OPDEN047042
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Φως σκιαδίου 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Πιέστε το διακόπτη για να ανάψετε ή
να σβήσετε το φως.
• : Το φως ανάβει αν πατηθεί

αυτό το πλήκτρο.

• : Το φως σβήνει αν πατηθεί
αυτό το πλήκτρο.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φως
σκιαδίου πρέπει να έχετε πάντα
το διακόπτη στη θέση off. Αν το
σκιάδιο είναι κλειστό χωρίς να
έχει σβήσει το φως, μπορεί να
αποφορτιστεί η μπαταρία ή να
πάθει ζημιά το σκιάδιο.

Φως για λακούβες
(αν έχει τοποθετηθεί)

Φως καλωσορίσματος 

Όταν όλες οι πόρτες (και του χώρου
αποσκευών) είναι κλειστές και κλει-
δωμένες, το φως για λακούβες θα
ανάψει για 15 δευτερόλεπτα αν η
πόρτα ξεκλειδώσει από το έξυπνο
κλεδί ή το κουμπί της εξωτερικής χει-
ρολαβής. 

Για περισσότερες λεπτομέρεις,
ανατρέξτε στο "Σύστημα καλωσο-
ρίσματος" σε αυτό το κεφάλαιο.

Φως συνοδείας

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση OFF και ανοίξει η πόρτα
του οδηγού, θα ανάψει το φως για
λακούβς για 30 δευτερόλεπτα Αν η
πόρτα του οδηγού κλείσει μέσα στα
30 δευτερόλεπτα, το φως για λα-
κούβες θα σβήσει μετά από 15 δευ-
τερόλεπτα. Αν η πόρτα του οδηγού
κλείσει και κλειδώσει το φως για
λακούβες θα σβήσει αμέσως.

Το φως συνοδείας για λακούβες θα
ανάψει μόνο τη πρώτη φορά που
ανοίγει η πόρτα του οδηγού, αφού ο
κινητήρας σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPD046043 OLF044259
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Υαλοκαθαριστήρες

Λειτουργούν ως εξής όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση ON.

: Για ένα μονό κύκλο σάρωσης, πιέ-
στε το μοχλό προς τα κάτω και αφή-
στε τον. Οι υαλοκαθαριστήρες θα
λειτουργήσουν συνεχόμενα με το
μοχλό σε αυτή τη θέση.

O : Δε λειτουργούν οι Υαλοκαθαριστήρες

--- : Λειτουργούν διακεκομμένα με ίδια
διαστήματα σάρωσης. Για εναλλαγή
ταχυτήτων, γυρίστε το χειριστήριο
ρύθμισης της ταχύτητας

1 : Κανονική ταχύτητα υαλοκαθαριστή-
ρων

2 : Γρήγορη ταχύτητα υαλοκαθαριστή-
ρων

Πληροφορία

Αν υπάρχουν έντονες συγκεντρώσεις χιο-
νιού ή πάγου στο παρμπρίζ, ξεπαγώστε
το για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι το χιόνι
και/ή ο πάγος απομακρυνθούν πριν χρη-
σιμοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες
για να εξασφαλίσετε τη σωστή λει-
τουργία. Αν δεν αφαιρέσετε το χιόνι
και/ή τον πάγο πριν χρησιμοποιήσετε
τον υαλοκαθαριστήρα και τη πλυστική,
μπορεί να καταστρέψει τον υαλοκαθα-
ριστήρα και το σύστημα πλυστικής.

i

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

n Μπροστά υαλοκαθαριστήρες/πλυστική συσκεύη

n Πίσω υαλοκαθαριστήρες/πλυστική συσκεύη

A : Έλεγχος ταχύτητας Υαλοκαθαριστήρα

(μπροστά)

· – Μονό σκούπισμα

· O  – Off

· --- – Διακοπτόμενο σκούπισμα

AUTO* – Αυτόματος έλεγχος υαλοκαθα-

ριστήρα

· 1 – Χαμηλή ταχύτητα

· 2  – Υψηλή ταχύτητα

B : Ρύθμιση χρόνου διακοπτόμενου 

σκουπίσματος

C : Πλύση με σύντομα σκουπίσματα

(μπροστά) 

(τραβήξτε το μοχλό προς το μέρος

σας)

D : Έλεγχος πίσω υαλοκαθαριστήρα*

· 2 – Υψηλή ταχύτητα υαλοκαθαριστήρα

· 1 – Χαμηλή ταχύτητα υαλοκαθαριστήρα

· O  – Off

E : Πλύση με σύντομα σκουπίσματα

(πίσω)

(σπρώξτε το μοχλό προς την αντίθετη

κατεύθυνση)

* : αν έχει τοποθετηθείOPDE046060
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Αυτόματος έλεγχος 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Ο αισθητήρας βροχής  στο επάνω άκρο
του κρυστάλλου παρμπρίζ ανιχνεύει την
ποσότητα της βροχόπτωσης και ελέγχει
τον κύκλο σάρωσης για το κατάλληλο
διάστημα. Όσο περισσότερη είναι η
βροχή, τόσο πιο γρήγορα λειτουργούν οι
υαλοκαθαριστήρες. Όταν η βροχή σταμα-
τά, σταματούν και οι υαλοκαθαριστήρες.
Για να μεταβάλλετε τη ρύθμιση ταχύτητας,
περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ταχύτη-
τας (1). Αν ο διακόπτης υαλοκαθαριστήρων
είναι στη θέση AUTO, όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίσει στη θέση ON, οι υαλο-
καθαριστήρες θα λειτουργήσουν μία
φορά ως αυτοέλεγχος του συστήματος.
Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF όταν
δεν χρησιμοποιούνται οι υαλοκαθαριστήρες.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο, γυρίστε το
διακόπτη υαλοκαθαριστήρων στο OFF
για να σταματήσετε τη λειτουργία αυτό-
ματης σάρωσης. Οι υαλοκαθαριστήρες
μπορεί να λειτουργήσουν και να υπο-
στούν ζημιά αν ο διακόπτης είναι στη
θέση AUTO ενώ πλένετε το αυτοκίνητο.

• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του αισθη-
τήρα που βρίσκεται στο επάνω άκρο
του κρυστάλλου του παρμπρίζ στην
πλευρά του συνοδηγού. Μπορεί να
προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα του
συστήματος οι οποίες μπορεί να μην
καλύπτονται από την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε τραυματισμό από
τους υαλοκαθαριστήρες, όταν ο κινη-
τήρας είναι αναμμένος και ο διακό-
πτης υαλοκαθαριστήρων είναι στη
θέση AUTO:

• Μην αγγίζετε το επάνω άκρο του
κρυστάλλου του παρμπρίζ στον
αισθητήρα βροχής

• Μη σαρώνετε το επάνω άκρο του
κρυστάλλου του παρμπρίζ με ένα
νοτισμένο ή υγρό πανί.

• Μην πιέζετε πάνω στο κρύσταλλο
του παρμπρίζ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046061
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Πλυστική παρμπρίζ

Στη θέση O, τραβήξτε το μοχλό μαλα-
κά προς το μέρος σας για να ψεκάσε-
τε με υγρό πλυστικής το παρμπρίζ
και για να λειτουργήσουν οι υαλοκα-
θαριστήρες 1-3 φορές. Ο ψεκασμός
και η λειτουργία σάρωσης θα συνε-
χίσει μέχρι να αφήσετε το μοχλό.

Αν δεν λειτουργεί η πλυστική, μπορεί
να χρειάζεται να προσθέσετε υγρό
πλυστικής στο δοχείο υγρού πλυστι-
κής.

• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά
στην αντλία του υγρού πλύσης,
μη λειτουργείτε τη πλυστική
όταν το δοχείο υγρού πλύσης
είναι άδειο.

• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά
στους υαλοκαθαριστήρες ή το
παρμπρίζ, μη λειτουργείτε τους
υαλοκαθαριστήρες όταν το παρ-
μπρίζ είναι στεγνό.

• Για να αποφύγετε ζημιά στους
βραχίονες των υαλοκαθαριστή-
ρων και άλλα εξαρτήματα, μην
επιχειρήσετε να μετακινήσετε
τους υαλοκαθαριστήρες χειρο-
κίνητα.

• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά,
χρησιμοποιήστε αντιψυκτικά υγρά
πλυστικής στη χειμερινή περίο-
δο ή με κρύο καιρό.

Θέση σέρβις για το μπροστά
υαλοκαθαριστήρα

Αυτό το αυτοκίνητο έχει ένα "κρυφό" σχέ-
διο που σημαίνει ότι οι υαλοκαθαριστή-
ρες δε μπορούν να σηκωθούν όταν είναι
στη τέρμα κάτω θέση.

1. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα από την ώρα
που σβήνετε τον κινητήρα, σηκώστε
και κρατήστε τον υαλοκαθαριστήρα
στη θέση MIST για περίπου 2 δευτε-
ρόλεπτα, ώσπου οι υαλοκαθαριστήρες
να κινηθούν στην τέρμα πάνω θέση.

2. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να σηκώσετε
τους υαλοκαθαριστήρες πάνω από το
παρμπρίζ.

3. Απαλά τοποθετήστε τους υαλοκαθαρι-
στήρες πάνω στο παρμπρίζ. 

4. Γυρίστε τους υαλοκαθαριστήρες σε
οποιαδήποτε θέση ΟΝ για να γυρί-
σουν στη τέρμα κάτω θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία
είναι κάτω από το μηδέν, ΠΑΝΤΑ
να θερμαίνετε το παρμπρίζ με τον
αποψύκτη για να αποτρέψετε το
υγρό πλυστικής να παγώσει και
να παρεμποδίσει την όραση σας,
με αποτέλεσμα ένα ατύχημα και
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046062
OPD076027
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Διακόπτης πίσω υαλοκαθαρι-
στήρα και πλυστικής συσκευής 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Ο διακόπτης του πίσω υαλοκαθαρι-
στήρα και πλυστικής βρίσκεται στο
άκρο του μοχλού υαλοκαθαριστήρα
και πλυστικής

Περιστρέψτε το διακόπτη στην επι-
θυμητή θέση για να λειτουργήσει ο
πίσω υαλοκαθαριστήρας και η πλυ-
στική.

2 – Υψηλή Ταχύτητα 

1 – Χαμηλή Ταχύτητα

O – Off

Σπρώξτε το μοχλό μακριά σας για να
ψεκάσετε με υγρό πλυστικής το πίσω
παρμπρίζ και για να λειτουργήσουν οι
υλοκαθαριστήρες 1~3 κύκλους. Η λει-
τουργία ψεκασμού και υαλοκαθαρι-
στήρα θα συνεχίσει ώσπου να αφή-
σετε το μοχλό. (αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτόματος πίσω υαλοκαθαριστή-
ρας (αν έχει τοποθετηθεί)
Ο πίσω υαλοκαθαριστήρας θα λει-
τουργήσει ενώ το αυτοκίνητο είναι με
όπισθεν με τον μπροστά υαλοκαθα-
ριστήρα σε λειτουργία, αν επιλέξετε
την λετουργία στην στην οθόνη LCD.

Επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις Χρήστη ®
Convenience ® Auto Rear Wiper
(reverse)’.

OTLE045167

OTLE045168
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ

Κάμερα οπισθοπορείας 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Η Κάμερα Οπισθοπορείας θα ενερ-
γοποιηθεί όταν ο διακόπτης ανά-
φλεξης είναι στη θέση ΟΝ και ο
μοχλός ταχυτήτων στη θέση R.

Αυτό είναι ένα βοηθητικό σύστημα
που δείχνει πίσω από το αυτοκίνητο
μέσω του καθρέφτη ή της οθόνης
πλοήγησης ενώ κάνετε προς τα
πίσω.

Η οθόνη της κάμερας οπισθο-
πορείας δεν είναι μια συσκευή
ασφαλείας. Χρησιμεύει μόνο
για να βοηθήσει τον οδηγό να
αναγνωρίσει αντικείμενα ακρι-
βώς πίσω από το μέσο του
αυτοκινήτου. Η κάμερα ΔΕΝ
καλύπτει όλη την περιοχή πίσω
από το αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μη βασίζεστε αποκλει-
στικά στην κάμερα οπισθοπο-
ρείας όταν κάνετε όπισθεν.

• ΠΑΝΤΑ να κοιτάτε γύρω από
το αυτοκίνητο για να βεβαιω-
θείτε ότι δεν υπάρχουν αντι-
κείμενα ή εμπόδια, πριν κινή-
σετε το αυτοκίνητο προς οποι-
αδήποτε κατεύθυνση για να
αποφύγετε μια σύγκρουση.

• Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη
προσοχή, όταν οδηγείτε κο-
ντά σε αντικείμενα, ιδιαίτερα
πεζούς και ειδικά παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047424

OPDEN047402
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• Μη ψεκάσετε την κάμερα ή τη
γυ-ρω περιοχή απευθείας με
πλυστική υψηλής πίεσης. Η
δόνηση που εφαρμόζεται από
την υψηλή πίεση του νερού,
μπορεί να κάνει τη συσκευή να
μη λειτουργεί σωστά.

• Μη χρησιμοποιήσετε ένα καθα-
ριστικό που περιέχει όξινα ή
αλκαλικά απορρυπαντικά όταν
καθαρίζετε τους φακούς. Να
χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο σα-
πούνι ή ουδέτερο απορρυπα-
ντικό και ξεπλύνετε καλά με
νερό.

Πληροφορία

Πρέπει πάντα να διατηρείτε το φακό
της κάμερας καθαρό. Αν ο φακός της
κάμερας είναι καλυμμένος με βρωμιά,
νερό ή χιόνι, μπορεί η κάμερα να μη λει-
τουργεί κανονικά.

Πίσω σύστημα υποβοήθησης
παρκαρίσματος

(αν έχει τοποθετηθεί)

Το Πίσω Σύστημα Υποβοήθησης Παρ-
καρίσματος βοηθά τον οδηγό κατά την
οπισθοπορεία του αυτοκινήτου με
ηχητική ειδοποίηση, αν ανιχνεύεται
οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια από-
σταση 120 εκ. (50 ίντσες) πίσω από το
αυτοκίνητο. Αυτο το σύστημα είναι
συμπληρωματικό και εντοπίζει αντι-
κείμενα μέσα στο εύρος και τη τοπο-
θεσία των αισθητήρων και δε μπορεί
να εντοπίσει αντικείμενα σε περιοχές
που δεν έχουν εγκατασταθεί αισθητή-
ρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

• ΠΑΝΤΑ να κοιτάτε γύρω από το
αυτοκίνητο για να βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ή
εμπόδια, πριν κινήσετε το αυτο-
κίνητο προς οποιαδήποτε κατεύ-
θυνση για να αποφύγετε μια
σύγκρουση.

• Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προ-
σοχή, όταν οδηγείτε κοντά σε
αντικείμενα, ιδιαίτερα πεζούς
και παιδιά.

• Να γνωρίζετε ότι ορισμένα αντι-
κείμενα μπορεί να μην ανιχνευ-
τούν από τους αισθητήρες,
εξαιτίας της απόστασης των
αντικειμένων, το μέγεθος ή το
υλικό, όλα από αυτά μπορει να
περιορίζουν την αποτελεσμα-
τικότητα του αισθητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047400
Αισθητήρες
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Λειτουργία του πίσω συστήμα-
τος υποβοήθησης παρκαρίσμα-
τος
Συνθήκες λειτουργίας

• Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί κατά
την οπισθοπορεία με το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ΟΝ. αν η
ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπερά-
σει τα 5 km/h (3 mph), το σύστημα
μπορεί να μην ανιχνεύσει αντικείμε-
να.

• Αν η ταχύτητα του αυτοκινήτου
ξεπεράσει τα 10 km/h (6 mph), το
σύστημα δε θα σας προειδοποιή-
σει, αν και ανιχνεύονται αντικείμενα. 

• Όταν ανιχνεύονται ταυτόχρονα δύο
ή περισσότερα αντικείμενα ανα-
γνωρίζεται πρώτα το πλησιέστερο.

Τύπος προειδοποιητικού ήχου και
ένδειξης

• Η ένδειξη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα ως αντικείμενο ή κατά-
σταση αισθητήρα. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

• Αν η ηχητική ειδοποίηση δεν ηχεί ή αν ο βομβητής ηχεί διακοπτόμενα
όταν βάζετε τον επιλογέα στη θέση R (Όπισθεν), αυό μπορεί να υποδεικ-
νύει μια βλάβη στο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος. Αν προκύψει
αυτό, σας συνιστούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI το συντομότερο δυνατόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τύποι προειδοποιητικού ήχου Ένδειξη

Όταν ένα αντικείμενο είναι 120 cm με 60 cm (47 in. to 24 in.) από τον

πίσω προφυλακτήρα : Ο βομβητής ηχεί διακοπτόμενα.

Όταν ένα αντικείμενο είναι 60 cm με 30 cm (24 in. to 12 in.) από τον

πίσω προφυλακτήρα : Ο βομβητής ηχεί πιο συχνά

Όταν ένα αντικείμενο είναι μεταξύ 30 cm (12 in.) από τον πίσω προ-

φυλακτήρα : Ο βομβητής ηχεί συνεχόμενα.
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Για απενεργοποίηση του Πίσω
Συστήματος Υποβοήθησης
Παρκαρίσματος
(αν έχει τοποθετηθεί)

Πιέστε το πλήκτρο για να απενεργο-
ποίησετε το Πίσω Σύστημα Υποβοή-
θησης Παρκαρίσματος. Η ενδεικτική
λυχνία στο πλήκτρο θα ενεργοποιη-
θεί.

Συνθήκες μη λειτουργίας του
πίσω συστήματος υποβοήθη-
σης παρκαρίσματος
Το πίσω σύστημα υποβοήθησης
παρκαρίσματος μπορεί να μη λει-
τουργεί σωστά, όταν:

• Παγώσει η υγρασία στον αισθη-
τήρα

• Ο αισθητήρας καλύπτεται με ξένα
σώματα, όπως χιόνι ή νερό ή έχει
μπλοκαριστεί το κάλυμμα του
αισθητήρα.

Υπάρχει περίπτωση βλάβης του
Πίσω Συστήματος υποβοήθησης
Παρκαρίσματος όταν:

• Οδηγείτε σε δρόμο με ανώμαλη
επιφάνεια, όπως μη στρωμένοι
δρόμοι, χαλίκια, σαμαράκια και
κλίσεις.

• Όταν αντικείμενα που παράγουν
έντονο θόρυβο, όπως κόρνες αυτο-
κινήτων, δυνατοί κινητήρες μοτο-
συκλετών ή αερόφρενα φορτηγών
βρίσκονται εντός του εύρους των
αισθητήρων.

• Υπάρχει έντονη βροχή ή ψεκασμός
νερού.

• Βρίσκονται ασύρματοι πομποί ή κι-
νητά τηλέφωνα εντός του εύρους
των αισθητήρων.

• Ο αισθητήρας είναι καλυμμένος
από χιόνι.

• Αν έχει εγκατασταθεί, οποιοσδήποτε
μη εργοστασιακός εξοπλισμός ή αξε-
σουάρ, ή αν έχει τροποποιηθεί το
ύψος του προφυλακτήρα του αυτοκι-
νήτου ή η εγκατάσταση του αισθη-
τήρα.

Το εύρος ανίχνευσης μπορεί να μει-
ωθεί, όταν:

• Η εξωτερική θερμοκρασία αέρα
είναι εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή

• Μη ανιχνεύσιμα αντικείμενα μικρό-
τερα από 1 μέτρο (40 ίντσες) σε
ύψος και στενότερα από 14 εκ. (6
ίντσες) σε διάμετρο.

OPDEN047429
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Τα παρακάτω αντικείμενα μπορεί
να μην αναγνωριστούν από τον
αισθητήρα:

• Αιχμηρά ή λεπτά αντικείμενα όπως
σχοινιά αλυσίδες, μικρά κολονάκια.

• Αντικείμενα που έχουν την τάση να
απορροφούν τη συχνότητα των
αισθητήρων, όπως ρούχα, σπογ-
γώδη υλικά ή χιόνι.

ΠροφυλάξειςΠίσω Συστήματος
Υποβοήθησης Παρκαρίσματος
• Το Πίσω Σύστημα Υποβοήθησης

Παρκαρίσματος μπορεί να μην ηχεί
με συνέπεια, ανάλογα με την ταχύ-
τητα και τα σχήματα των αντικειμέ-
νων που εντοπίζει .

• Το Πίσω σύστημα υποβοήθησης
παρκαρίσματος μπορεί να δυσλει-
τουργεί, αν μετατρέψετε ή πάθει ζη-
μιά το ύψος ή την εγκατάσταση του
αισθητήρα στον προφυλακτήρα του
αυτοκινήτου. Οποιοσδήποτε μη εργο-
στασιακός εξοπλισμός ή αξεσουάρ
μπορεί να παρέμβει στη απόδοση
του αισθητήρα.

• Ο αισθητήρας μπορεί να μην ανα-
γνωρίζει αντικείμενα σε απόσταση
μικρότερη από 30 εκ. (12ίντσες) από
τον αισθητήρα ή μπορεί να ανι-
χνεύσει λανθασμένη απόσταση. Να
είστε προσεκτικοί.

• Όταν ο αισθητήρας είναι παγωμένος
ή λεκιασμένος με χιόνι, βρωμιά ή
νερό, μπορεί να μη λειτουργεί,
ώσπου να αφαιρέσετε τους λεκέδες
με ένα απαλό πανί.

• Μην πιέζετε, γδέρνετε ή χτυπάτε τον
αισθητήρα. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον αισθητήρα.

• Μη ψεκάσετε την κάμερα ή τη γυ-
ρω περιοχή απευθείας με πλυστι-
κή υψηλής πίεσης. Η δόνηση που
εφαρμόζεται από την υψηλή πίεση
του νερού, μπορεί να κάνει τη
συσκευή να μη λειτουργεί σωστά.

Η εγγύηση του αυτοκινήτου σας
δεν καλύπτει τυχόν ατυχήματα
ή ζημιά στο αυτοκίνητο ή τραυ-
ματισμούς στους επιβαίνοντες
που σχετίζονται με το Πίσω
Σύστημα Υποβοήθησης Παρκα-
ρίσματος. Πρέπει πάντα να οδη-
γείτε με ασφάλεια και προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σύστημα υποβοήθησης παρκα-
ρίσματος (αν έχει τοποθετηθεί)

Το Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρί-
σματος βοηθά τον οδηγό κατά την κί-
νηση του αυτοκινήτου με ηχητική ειδο-
ποίηση, αν ανιχνεύεται οποιοδήποτε
αντικείμενο σε απόσταση 100 εκ. μπρο-
στά και 120 εκ. πίσω από το αυτοκίνητο.

Αυτο το σύστημα είναι συμπληρωμα-
τικό και εντοπίζει αντικείμενα μέσα
στο εύρος και τη τοποθεσία των
αισθητήρων και δε μπορεί να εντο-
πίσει αντικείμενα σε περιοχές που
δεν έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες.

Λειτουργία Συστήματος Υπο-
βοήθησης Παρκαρίσματος

Συνθήκες λειτουργίας

• Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί, όταν
πιέσετε το πλήκτρο Συστήματος
Υποβοήθησης Παρκαρίσματος με
τον κινητήρα σε λειτουργία.

• ΠΑΝΤΑ να κοιτάτε γύρω από το
αυτοκίνητο για να βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ή
εμπόδια, πριν κινήσετε το αυτο-
κίνητο προς οποιαδήποτε κατεύ-
θυνση για να αποφύγετε μια
σύγκρουση.

• Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προ-
σοχή, όταν οδηγείτε κοντά σε
αντικείμενα, ιδιαίτερα πεζούς
και παιδιά.

• Να γνωρίζετε ότι ορισμένα αντι-
κείμενα μπορεί να μην ανιχνευ-
τούν από τους αισθητήρες,
εξαιτίας της απόστασης των
αντικειμένων, το μέγεθος ή το
υλικό, όλα από αυτά μπορει να
περιορίζουν την αποτελεσμα-
τικότητα του αισθητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047401

OPDEN047400

n Μπροστά αισθητήρας

n Πίσω αισθητήρας
Αισθητήρες

Αισθητήρας

OPDEN047403
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• Το πλήκτρο Συστήματος Υποβοήθη-
σης Παρκαρίσματος ενεργοποιείται
αυτόματα και ενεργοποιεί το Σύστη-
μα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος
όταν μετακινήσετε τον επιλογέα στη
θέση R (Όπισθεν). Όμως, αν η τα-
χύτητα του αυτοκινήτου ξεπεράσει
τα 10 km/h, το σύστημα δε θα σας
προειδοποιήσει, αν και ανιχνεύο-
νται αντικείμενα και αν το αυτο-
κίνητο ξεπεράσει τα 20 km/h, το
σύστημα θα απενεργοποιηθεί, αν
έχει τοποθετηθεί SPAS (Έξυπνο
Σύστημα Υποβοήθησης Παρκα-
ρίσματος), το σύστημα θα απενερ-
γοποιηθεί αυτόματα αν η ταχύτητα
του αυτοκινήτου ξεπεράσει τα 30
km/h. Για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα πιέστε το πλήκτρο Συστή-
ματος Υποβοήθησης Παρκαρίσμα-
τος.

• Όταν ανιχνεύονται ταυτόχρονα δύο
ή περισσότερα αντικείμενα ανα-
γνωρίζεται πρώτα το πλησιέστερο.

• Η ένδειξη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα ως αντικείμενο ή κατά-
σταση αισθητήρα. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

• Αν η ηχητική ειδοποίηση δεν ηχεί ή αν ο βομβητής ηχεί διακοπτόμενα
όταν βάζετε τον επιλογέα στη θέση R (Όπισθεν), αυό μπορεί να υποδει-
κνύει μια βλάβη στο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος. Αν
προκύψει αυτό, σας συνιστούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI το συντομότερο δυνατόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απόσταση από

αντικείμενο

Προειδοποιητική ένδειξη
Προειδοποιη-

τικός ήχοςΟδήγηση προς

τα μπροστά

Οδήγηση προς

τα πίσω

61 ~ 100

(24 ~39)
Μπροστά -

Ο βομβητής ηχεί

διακοπτόμενα

61 ~ 120

(24 ~47)
Πίσω -

Ο βομβητής ηχεί

διακοπτόμενα

31 ~ 60

(12 ~24)

Μπροστά
Ο βομβητής ηχεί

συχνά

Πίσω -
Ο βομβητής ηχεί

συχνά

30 

(12)

Μπροστά
Ο βομβητής ηχεί

συνεχόμενα

Πίσω -
Ο βομβητής ηχεί

συνεχόμενα

Τύπος προειδοποιητικού ήχου και ένδειξης cm (in)
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Συνθήκες μη λειτουργίας του
Συστήματος Υποβοήθησης Παρ-
καρίσματος
Το σύστημα υποβοήθησης παρκα-
ρίσματος μπορεί να μη λειτουργεί
σωστά, όταν:

• Παγώσει η υγρασία στον αισθητήρα

• Ο αισθητήρας καλύπτεται με ξένα
σώματα, όπως χιόνι ή νερό ή έχει
μπλοκαριστεί το κάλυμμα του.

Υπάρχει περίπτωση βλάβης του
Συστήματος υποβοήθησης Παρκα-
ρίσματος όταν:

• Οδηγείτε σε δρόμο με ανώμαλη επι-
φάνεια, όπως μη στρωμένοι δρό-
μοι, χαλίκια, σαμαράκια και κλίσεις.

• Όταν αντικείμενα που παράγουν
έντονο θόρυβο, όπως κόρνες αυτο-
κινήτων, δυνατοί κινητήρες μοτο-
συκλετών ή αερόφρενα φορτηγών
βρίσκονται εντός του εύρους των
αισθητήρων.

• Υπάρχει έντονη βροχή ή ψεκασμός
νερού.

• Βρίσκονται ασύρματοι πομποί ή κι-
νητά τηλέφωνα εντός του εύρους
των αισθητήρων.

• Ο αισθητήρας είναι καλυμμένος
από χιόνι.

• Αν έχει εγκατασταθεί, οποιοσδήποτε

μη εργοστασιακός εξοπλισμός ή αξε-
σουάρ, ή έχει τροποποιηθεί το ύψος
του προφυλακτήρα του αυτοκινήτου
ή η εγκατάσταση του αισθητήρα.

Το εύρος ανίχνευσης μπορεί να μει-
ωθεί, όταν:

• Η εξωτερική θερμοκρασία αέρα
είναι εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή.

• Μη ανιχνεύσιμα αντικείμενα μικρό-
τερα από 1 μέτρο σε ύψος και
στενότερα από 14 εκ. σε διάμετρο.

Τα παρακάτω αντικείμενα ίσως δεν
αναγνωριστούν από τον αισθητήρα:

• Αιχμηρά ή λεπτά αντικείμενα όπως
σχοινιά αλυσίδες, μικρά κολονάκια.

• Αντικείμενα που έχουν την τάση να
απορροφούν τη συχνότητα αισθη-
τήρων, όπως ρούχα, σπογγώδη
υλικά ή χιόνι.

Προφυλάξεις Συστήματος Υπο-
βοήθησης Παρκαρίσματος
• Το Σύστημα μπορεί να μην ηχεί με συνέ-

πεια, ανάλογα με την ταχύτητα και τα
σχήματα των αντικειμένων που εντοπίζει.

• Το Σύστημα μπορεί να δυσλειτουργεί, αν
μετατρέψετε ή πάθει ζημιά το ύψος ή την
εγκατάσταση του αισθητήρα στον προ-
φυλακτήρα του αυτοκινήτου. Οποιοσδή-
ποτε μη εργοστασιακός εξοπλισμός ή
αξεσουάρ μπορεί να παρέμβει στη από-
δοση του αισθητήρα.

• Ο αισθητήρας μπορεί να μην αναγνω-
ρίζει αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη
από 30 εκ. από τον αισθητήρα ή μπορεί
να ανιχνεύσει λανθασμένη απόσταση.

• Όταν ο αισθητήρας είναι παγωμένος ή
λεκιασμένος με χιόνι, βρωμιά ή νερό,
μπορεί να μη λειτουργεί, ώσπου να αφαι-
ρέσετε τους λεκέδες με ένα απαλό πανί.

• Μην πιέζετε, γδέρνετε ή χτυπάτε τον
αισθητήρα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στον αισθητήρα.

• Μη ψεκάσετε την κάμερα ή τη γυρω
περιοχή απευθείας με πλυστική υψη-
λής πίεσης. Η δόνηση που εφαρμόζε-
ται από την υψηλή πίεση του νερού,
μπορεί να κάνει τη συσκευή να μη
λειτουργεί σωστά.

Η εγγύηση του αυτοκινήτου δεν
καλύπτει τυχόν ατυχήματα ή ζη-
μιές ή τραυματισμούς στους επι-
βαίνοντες που σχετίζονται με το
Σύστημα Υποβοήθησης Παρκα-
ρίσματος. Πρέπει πάντα να οδη-
γείτε με ασφάλεια και προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

OPDE046302

1. Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας οδηγού

2. Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας συνο-

δηγού

3. Κουμπί AUTO (αυτόματος έλεγχος)

4. Κουμπί OFF

5. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα

6. Κουμπί επιλογής λειτουργίας

7. Κουμπί SYNC 

8. Πλήκτρο ξεπαγώματος μπροστά

παρμπρίζ

9. Πλήκτρο ξεπαγώματος πίσω παρμπρίζ

10. Πλήκτρο κλιματισμού

11. Πλήκτρο ελέγχου εισαγωγής αέρα

12. Οθόνη πληροφορίας ελέγχου

κλιματισμού
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Αυτόματη θέρμανση και
κλιματισμός

Το Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Κλι-
ματισμού ελέγχεται με τη ρύθμιση
της επιθυμητής θερμοκρασίας.

1. Πιέστε το κουμπί AUTO.

Οι λειτουργίες, ταχύτητα ανεμιστήρα,
εισαγωγή αέρα και κλιματισμός θα
ελέγχονται αυτόματα σύμφωνα με τη
ρύθμιση θερμοκρασίας.

2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμο-
κρασίας στην επιθυμητή θερμο-
κρασία. Αν η θερμοκρασία ρυθμι-
στεί στη χαμηλότερη ρύθμιση (Lo),
το σύστημα κλιματισμού θα λει-
τουργεί συνεχόμενα. Αφού το
εσωτερικό έχει κρυώσει επαρκώς,
ρυθμίστε το κουμπί σε υψηλότερη
θερμοκρασία όποτε είναι εφικτό.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτό-
ματη λειτουργία, πιέστε οποιοδήποτε
από τα παρακάτω κουμπιά:

- Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας
- Πλήκτρο ξεπαγώματος μπροστά

παρμπρίζ (Πιέστε το πλήκτρο μια
ακόμα φορά για να αποεπιλέξετε
τη λειτουργία ξεπάγωμα μπροστά
παρμπρίζ. Το σήμα 'AUTO' θα
ξαναανάψει στην οθόνη πληρο-
φορίας.)

- Πλήκτρο ελέγχου ταχύτητας ανε-
μιστήρα

Η επιλεγμένη λειτουργία θα ελέγχε-
ται χειροκίνητα, ενώ οι υπόλοιπες
λειτουργίες θα λειτουργούν αυτό-
ματα.

• Για την ευκολία σας και για να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του
ελέγχου κλιματισμού, χρησιμοποιή-
στε το πλήκτρο AUTO και ρυθμίστε
τη θερμοκρασία στους 23°C (73°F).

OPDE046350

OPD046315
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Πληροφορία

Μη τοποθετείτε ποτέ κάτι δίπλα στον
αισθητήρα για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε καλύτερο έλεγχο του συστήμα-
τος θέρμανσης και ψύξης.

Χειροκίνητη θέρμανση και κλι-
ματισμός

Η θέρμανση και η ψύξη μπορούν να
ελεγχούν χειροκίνητα πιέζοντας τα
κουμπιά εκτός από το κουμπί AUTO.
Σε αυτή τη περίπτωση, το σύστημα
λειτουργεί διαδοχικά, σύμφωνα με τη
σειρά των κουμπιών που επιλέγετε.
Όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί
εκτός από το AUTO, ενώ χρησιμο-
ποιείτε την αυτόματη λειτουργία, οι
λειτουργίες που δεν επιλέγονται, θα
ελέγχονται αυτόματα. 

1. Εκκινήστε τον κινητήρα.

2. Ρυθμίστε τη λειτουργία στην επι-
θυμητή θέση.

Για βελτίωση της αποτελεσματικό-
τας της θέρμανσης και ψύξης:

- Θέρμανση: 

- Ψύξη: 

3. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρα-
σίας στην επιθυμητή θέση.

4. Ρυθμίστε τον έλεγχο εισαγωγής
αέρα στη θέση εξωτερικός (φρέ-
σκος) αέρας.

5. Ρυθμίστε τον έλεγχο ταχύτητας
ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση.

6. Αν επιθυμείτε τον κλιματισμό, ενερ-
γοποιήστε το σύστημα κλιματι-
σμού.

7. Πιέστε το κουμπί AUTO για να
μετατρέψετε σε πλήρη αυτόματο
έλεγχο του συστήματος.

i

PDeN_GRE_3b(79~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  23/04/2018  11:45 μμ  Page 105



3-106

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Επιλογή λειτουργίας
Επίπεδο Ξεπάγωμα (A, D)

Το μεγαλύτερο μέρος της ροής αέρα
κατευθύνεται στο παρμπρίζ.

Επίπεδο - Πρόσωπο (B, D, F)

Η ροή του αέρα κατευθύνεται στο
επάνω μέρος του σώματος και το
πρόσωπο. Επιπρόσθετα, κάθε αερα-
γωγός μπορεί να ελεγχθεί για να

κατευθύνει την έξοδο του
αέρα από τον αεραγωγό.

Επίπεδο Δαπέδου
(A, C, D, E, F)

Το μεγαλύτερο μέρος της ροής αέρα
κατευθύνεται στο δάπεδο.

Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε 2~3
λειτουργίες ταυτόχρονα.

- Λειτουργία πρόσωπο ( ) + δάπεδο ( )

- Λειτουργία πρόσωπο ( ) +ξεπάγωμα ( )

- Λειτουργία δάπεδο ( ) + ξεπάγωμα ( )

- Λειτουργία πρόσωπο ( ) +δάπεδο ( ) +

ξεπάγωμα ( ) 

Το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας ελέγχει την κατεύθυνση ροής του αέρα
μέσω του συστήματος εξαερισμού.

OPDEN047307/OPDE046317
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Επίπεδο Ξεπάγωμα (A)

Το μεγαλύτερο μέρος της ροής αέρα
κατευθύνεται στο παρμπρίζ.με μια
μικρή ποσότητα αέρα να κατευθύνε-
ται στους αποψύκτες πλαϊνών παρα-
θύρων..

Αεραγωγοί ταμπλό

Τα στόμια αεραγωγών μπορούν να
ανοίξουν ( ) ή να κλείσουν ( )
ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τον
τροχίσκο. Επίσης μπορείτε να ρυθ-
μίσετε τη κατεύθυνση του αέρα από
τους αεραγωγούς, χρησιμοποιώντας
το μοχλό ελέγχου αεραγωγού, όπως
στην εικόνα.

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Η θερμοκρασίας θα αυξηθεί αν γυ-
ρίσετε το κουμπί προς τα δεξιά. Η θερ-
μοκρασία θα μειωθεί αν γυρίσετε το
κουμπί προς τα αριστερά.

OPDE046352

OPD046309

n Μπροστά

OPD046315
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Εξίσου ρύθμιση θερμοκρασίας 
πλευράς οδηγού και συνοδηγού

• Πιέστε το πλήκτρο “SYNC” για να
ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη θερμο-
κρασία στην πλευρά του οδηγού
και του συνοδηγού εξίσου.

Η θερμοκρασία της πλευράς του
συνοδηγού θα ρυθμιστεί στην ίδια
θερμοκρασία με τη πλευρά του
οδηγού.

• Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας
της πλευράς οδηγού. Η θερμοκρα-
σία της πλευράς οδηγού και του
συνοδηγού ρυθμίζονται εξίσου. 

Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας
πλευράς οδηγού και συνοδηγού

Πιέστε το πλήκτρο “SYNC” ξανά, για
να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη θερμο-
κρασία στην πλευρά του οδηγού και
του συνοδηγού. Ο φωτισμός του
κουμπιού θα σβήσει. 

Μετατροπή θερμοκρασίας

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί ή
αποσυνδεθεί, η εμφάνιση της λει-
τουργίας θερμοκρασίας θα επανέλ-
θει στους βαθμούς Κελσίου.

Για να αλλάξετε τη μονάδα θερμο-
κρασίας από °C σε °F ή από °F σε °C:

- Σύστημα αυτόματου ελέγχου κλιμα-
τισμού

Πιέστε το πλήκτρο AUTO για 3 δευ-
τερόλεπτα ενώ πιέζετε το πλήκτρο
OFF.

- Ταμπλό οργάνων

Επιλέξτε Λειτουργία Ρυθμίσεις Χρή-
στη ® Άλλα χαρακτηριστικά ®
Μονάδα Θερμοκρασίας.

Χειριστήριο εισαγωγής αέρα

Το χειριστήριο εισαγωγής αέρα χρη-
σιμοποιείται για την επιλογή εξωτερι-
κού (φρέσκου) αέρα ή ανακύκλωσης
αέρα.

Για να αλλάξετε τη θέση ελέγχου
εισαγωγής αέρα, πιέστε το πλήκτρο
ελέγχου.

OPDE046320

OPDE046321
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Θέση ανακύκλωσης αέρα

Με τη λειτουργία ανακύ-
κλωσης, ο αέρας από το
χώρο των επιβατών κατευ-
θύνεται μέσα στο σύστη-
μα θέρμανσης και θερ-
μαίνεται ή ψύχεται σύμ-
φωνα με τις υπόλοιπες
λειτουργίες που έχουν
επιλεγεί.

Θέση εξωτερικού αέρα (φρέσκος)

Με επιλεγμένη τη θέση
εξωτερικού (φρέσκου)
αέρα, ο αέρας εισέρχεται
στο αυτοκίνητο απέξω
και θερμαίνεται ή ψύχε-
ται ανάλογα με την επι-
λεγμένη λειτουργία.

Πληροφορία

Συνιστάται η χρήση του συστήματος
στη θέση εξωτερικού (φρέσκου) αέρα.

Παρατεταμένη λειτουργία του καλορι-
φέρ σε θέση ανακύκλωσης αέρα (χω-
ρίς να επιλεγεί ο κλιματισμός) μπορεί
να προκαλέσει θάμπωμα του παρμπρίζ
και των πλαϊνών παραθύρων και ο
αέρας μέσα στο χώρο των επιβατών θα
έχει μυρωδιά κλεισούρας.
Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη χρήση
του κλιματισμού στη θέση ανακύκλω-
σης αέρας θα έχει σαν αποτέλεσμα

υπερβολική ξηρότητα του αέρα στο
χώρο των επιβατών.

Χειριστήριο ταχύτητας ανεμιστήρα

Η ταχύτητα ανεμιστήρα μπορεί να
ρυθμιστεί στην επιθυμητή ταχύτητα,
αν πιέσετε το πλήκτρο ελέγχου
ταχύτητας ανεμιστήρα.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα,
τόσο περισσότερος αέρας βγαίνει.
Αν πιέσετε το πλήκτρο OFF, θα απε-
νεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας.

Αν λειτουργείτε την ταχύτητα ανε-
μιστήρα με το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση ΟΝ, μπορεί να απο-
φορτίσει την μπαταρία. Λειτουρ-
γείτε την ταχύτητα ανεμιστήρα με
τον κινητήρα σε λειτουργία. 

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η συνεχόμενη λειτουργία του
συστήματος κλιματισμού σε
θέση ανακύκλωσης αέρα μπο-
ρεί να αυξήσει την υγρασία
στο εσωτερικό του αυτοκινή-
του με αποτέλεσμα να θαμπώ-
σουν τα τζάμια και να εμποδι-
στεί η ορατότητα.

• Μην κοιμάστε σε ένα αυτο-
κίνητο με τον κλιματισμό ή το
καλοριφέρ σε λειτουργία. Μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη της υγείας ή θάνατο
εξαιτίας της πτώσης της στάθ-
μης οξυγόνου και/ή της θερ-
μοκρασίας του σώματος.

• Η συνεχόμενη λειτουργία του
συστήματος κλιματισμού στη
θέση ανακύκλωσης αέρα μπο-
ρεί να προκαλέσει νύστα ή
υπνηλία και μπορεί να έχει
σαν αποτέλεσμα απώλεια
ελέγχου του αυτοκινήτου.
Ρυθμίστε τον έλεγχο εισαγω-
γής αέρα στη θέση εξωτερικού
(φρέσκου) αέρα όσο περισσό-
τερο γίνεται κατά τη διάρκεια
οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046323
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Κλιματισμός

Πιέστε το πλήκτρο A/C για να ενερ-
γοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού
(η ενδεικτική λυχνία ανάβει). Πιέστε
ξανά το πλήκτρο για να θέσετε εκτός
το σύστημα κλιματισμού

Λειτουργία OFF

Πιέστε το πλήκτρο OFF του μπροστά
για να απενεργοποιήσετε το σύστη-
μα ελέγχου κλιματισμού. Όμως, μπο-
ρείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία και τα κουμπιά εισαγωγής
αέρα, όσο ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι στη θέση ΟΝ.

Λειτουργία Συστήματος

Εξαερισμός
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία στη θέση

.
2. Ρυθμίστε το χειριστήριο εισαγωγής

αέρα στη θέση «φρέσκος αέρας».

3. Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκ-
ρασίας στην επιθυμητή θέση.

4. Ρυθμίστε το χειριστήριο ανεμιστή-
ρα στην επιθυμητή ταχύτητα.

Θέρμανση
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία στη θέση

.

2. Ρυθμίστε το χειριστήριο εισαγωγής
αέρα στη θέση «φρέσκος αέρας».

3. Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκ-
ρασίας στην επιθυμητή θέση.

4. Ρυθμίστε το χειριστήριο ανεμιστή-
ρα στην επιθυμητή ταχύτητα.

5. Αν επιθυμείτε θέρμανση με αφύ-
γρανση, ενεργοποιήστε το σύστη-
μα κλιματισμού (αν έχει τοποθε-
τηθεί).

• Αν το παρμπρίζ θαμπώσει, ρυθ-
μίστε τη λειτουργία στη θέση
ή .

OPDE046322 OPDE046324
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Οδηγίες λειτουργίας
• Για να εμποδίσετε την είσοδο σκό-

νης ή δυσάρεστων οσμών μέσω
του συστήματος εξαερισμού, ρυθ-
μίστε προσωρινά τον έλεγχο εισα-
γωγής αέρα στη θέση ανακύκλω-
σης αέρα. Βεβαιωθείτε ότι γυρίζετε
το χειριστήριο στη θέση φρέσκου
αέρα μόλις ξεπεράσετε το πρό-
βλημα ώστε να αρχίσει και πάλι η
εισαγωγή εξωτερικού αέρα. Αυτό
βοηθάει ώστε ο οδηγός να είναι σε
εγρήγορση και να νιώθει άνετα.

• Για να εμποδίσετε το εσωτερικό
θάμπωμα του παρμπρίζ, ρυθμίστε
το χειριστήριο εισαγωγής αέρα στη
θέση φρέσκου αέρα, την ταχύτητα
ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση,
θέστε σε λειτουργία το σύστημα
κλιματισμού και ρυθμίστε το χειρι-
στήριο θερμοκρασίας στην επιθυ-
μητή θερμοκρασία.

Κλιματισμός
Τα συστήματα κλιματισμου HYUNDAI
πληρώνονται με ψυκτικό R-134a ή
R-1234yf.

1. Εκκινήστε τον κινητήρα. Πιέστε το
πλήκτρο κλιματισμού.

2. Ρυθμίστε τη λειτουργία στη θέση .

3. Ρυθμίστε το χειριστήριο εισαγω-
γής αέρα στη θέση εξωτερικός
αέρας ή ανακύκλωση αέρα.

4. Ρυθμίστε το χειριστήριο ανεμι-
στήρα και το χειριστήριο θερμο-
κρασίας για να διατηρήσετε τη
μέγιστη άνεση.

Πληροφορία

Το αυτοκίνητό σας έχει πληρωθεί με
R-134a ή R- 1234yf ανάλογα με την
κείμενη νομοθεσία της χώρας σας
κατά το χρόνο παραγωγής. Μπορείτε
να βρείτε ποιο ψυκτικό χρησιμοποι-
είται στο αυτοκίνητο σας, στην ταμπέ-
λα που βρίσκετε μέσα στο καπό. Ανα-
τρέξτε στο κεφάλαιο 8 για την τοπο-
θεσία της ταμπέλας ψυκτικού κλιμα-
τισμού.

• Το σύστημα ψυκτικού θα πρέπει
να συντηρείται μόνο από εκπαι-
δευμένους και πιστοποιημένους
τεχνίτες ώστε να εξασφαλίζεται
η σωστή και ασφαλής λειτουρ-
γία.

• Το σύστημα ψυκτικού θα πρέπει
να συντηρείται σε καλά αεριζό-
μενο χώρο.

• Ο εξατμιστής του κλιματισμού
(σερπαντίνα ψύξης) δεν πρέπει
ποτέ να επισκευάζεται ή να αντι-
καθίσταται με μεταχειρισμένο
και οι καινούργιοι εξατμιστές
MAC θα πρέπει να είναι πιστο-
ποιημένοι (και με σήμανση) ότι
πληρούν τις προδιαγραφές SAE
Standard J2842.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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• Όταν χρησιμοποιείτε το σύστη-
μα κλιματισμού, πρέπει να ελέγ-
χετε στενά το όργανο θερμο-
κρασίας όταν οδηγείτε σε ανη-
φόρες ή σε έντονη κυκλοφορία
και η εξωτερική θερμοκρασία
είναι υψηλή. Η λειτουργία του
συστήματος κλιματισμού μπο-
ρεί να προκαλέσει υπερθέρμαν-
ση του κινητήρα. Αν το όργανο
θερμοκρασίας επισημαίνει υπε-
ρθέρμανση του κινητήρα, συνε-
χίστε να χρησιμοποιείτε τον ανε-
μιστήρα αλλά κλείστε το σύστη-
μα κλιματισμού.

• Όταν ανοίγετε τα παράθυρα ενώ
ο καιρός είναι υγρός, ο κλιματι-
σμός μπορεί να δημιουργήσει
σταγονίδια νερού στο εσωτε-
ρικό του αυτοκινήτου. Επειδή τα
υπερβολικά σταγονίδια νερού
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
στον ηλεκτρικό εξοπλισμό, ο
κλιματισμός θα πρέπει να λει-
τουργεί μόνο με τα παράθυρα
κλειστά.

Οδηγίες λειτουργίας συστήματος
κλιματισμού

• Αν έχετε παρκάρει το αυτοκίνητο σε
σημείο όπου εκτείθεται σε απευ-
θείας έκθεση στον ήλιο και ο και-
ρός είναι ζεστός, ανοίξτε τα παρά-
θυρα,για σύντομο χρονικό διάστη-
μα, ώστε να μπορέσει να διαφύγει
ο θερμός αέρας από το εσωτερικό
του αυτοκινήτου.

• Αφού επιτύχεται αρκετή ψύξη,
γυρίστε από τη θέση ανακυκλούμε-
νου αέρα στη θέση φρέσκου εξω-
τερικού αέρα.

• Για να μειώσετε την υγρασία στο
εσωτερικό των παραθύρων τις
μέρες με βροχή ή υγρασία, μειώσε-
τε την υγρασία στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου με τη λειτουργία του
συστήματος κλιματισμού με τα
παράθυρα και την ηλιοροφή κλει-
στά.

• Χρησιμοποιείτε το σύστημα κλιμα-
τισμού κάθε μήνα για λίγα λεπτά
ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη
απόδοση του συστήματος.

• Αν χρησιμοποιείτε πολύ τον κλιματι-
σμό, η διαφορά μεταξύ της θερμο-
κρασίας του εξωτερικού αέρα και
του παρμπρίζ, μπορεί να προκαλέ-
σει θάμπωμα της εξωτερικής επιφ-
άνειας του παρμπρίζ με συνέπεια
την απώλεια της ορατόητητας. Σε
αυτή τη περίπτωση, ρυθμίστε το
πλήκτρο λειτουργίας επιλογής στη
θέση και ρυθμίστε το κουμπί
ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα στη
χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Συντήρηση Συστήματος
Φίλτρο αέρα κλιματισμού

Το φίλτρο αέρα κλιματισμού που
είναι τοποθετημένο πίσω από το
ντουλαπάκι, φιλτράρει τη σκόνη ή
άλλους ρύπους που εισέρχονται στο
αυτοκίνητο μέσω του συστήματος
θέρμανσης και του κλιματισμού. 
Σας συνιστούμε να γίνεται ή αντικα-
τάσταση του φίλτρου άερα κλιματι-
σμού σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI σύμφωνα με το
πρόγραμμα συντήρησης. Αν το αυτο-
κίνητο κινείται σε δύσκολες συνθή-
κες, όπως σε σκονισμένους ή ανώ-
μαλους δρόμους,χρειάζεται να κάνε-
τε συχνότερους έλεγχους και αλλα-
γές στο φίλτρο αέρα κλιματισμού.

Αν μειωθεί ξαφνικά η ροή του αέρα,

σας συνιστούμε να ελέγξετε το σύ-
στημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Ελέγχοντας την ποσότητα του
ψυκτικού του κλιματισμού και του
λιπαντικού του συμπιεστή

Όταν η ποσότητα του ψυκτικού είναι
χαμηλή, μειώνεται η απόδοση του
κλιματισμού. Η υπερπλήρωση, επίσης,
έχει αρνητική επίδραση στο σύστημα
κλιματισμού. Για το λόγο αυτό, αν
διαπιστωθεί μη κανονική λειτουργία,
σας συνιστούμε να ελέγξετε το σύ-
στημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Σας συνιστούμε να κάνετε σέρβις
στο σύστημα κλιματισμού του αυτο-
κινήτου σας σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

1LDA5047

Εξωτερικός

αέρας

Ανακυκλούμε-
νος αέρας

Φίλτρο αέρα
κλιματισμού

Ανεμιστήρας

Σώμα
εξατμιστή

Σώμα
καλοριφέρ

Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με R-134a
Επειδή το ψυκτικό
είναι σε πολύ μεγάλη
ατμοσφαιρική πίεση,
το σύστημα κλιματι-
σμού πρέπει να ελέγ-

χετε μόνο από εκπαιδευμένους
και πιστοποιημένους τεχνικούς.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποι-
είτε το σωστό τύπο και ποσό
λαδιού και ψυκτικού, διαφορετι-
κά μπορεί να προκύψει ζημιά
στο αυτοκίνητο και προσω-
πικός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με R-1234yf

Επειδή το ψυκτικό
είναι ελαφρώς εύφλε-
κτο σε πολύ υψηλή
ατμοσφαιρική πίεση,
το σύστημα κλιματι-
σμού πρέπει να
ελέγχετε μόνο από
εκπαιδευμένους και

πιστοποιημένους τεχνικούς.
Είναι ση-μαντικό να χρησιμο-
ποιείτε το σωστό τύ-πο και
ποσό λαδιού και ψυκτικού, δια-
φορετικά μπορεί να προκύψει
ζημιά στο αυτοκίνητο και προ-
σωπικός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ετικέτα Ψυκτικού κλιματισμού

Η πραγματική ετικέτα ψυκτικού κλι-
ματισμού στο αυτοκίνητο μπορεί να
διαφέρει από την εικόνα.

Κάθε σύμβολο και τεχνικός όρος
στην ετικέτα ψυκτικού κλιματισμού
σημαίνει:

1. Ταξινόμηση ψυκτικού

2. Ποσότητα ψυκτικού

3. Ταξινόμηση λιπαντικού συμπιεστή

Μπορείτε να βρείτε ποιο ψυκτικό κλι-
ματισμού χρησιμοποιείται στο αυτο-
κίνητο σας από την ετικέτα που
βρίσκεται μέσα στο καπό.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8 για την
τοποθεσία της ετικέτα ψυκτικού κλιμα-
τισμού.

ODH044365R

ODH043366

n Παράδειγμα

• Τύπος B

• Τύπος A
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• Για μέγιστο ξεπάγωμα, ρυθμίστε το
χειριστήριο θερμοκρασίας στην πιο
ζεστή θέση και το χειριστήριο ταχύ-
τητας ανεμιστήρα στην υψηλότερη
ταχύτητα.

• Αν επιθυμείτε ζεστό αέρα στο δά-
πεδο κατά το ξεπάγωμα ή ξεθά-
μπωμα, ρυθμίστε τη λειτουργία στη
θέση δάπεδο-ξεπάγωμα.

• Πριν την οδήγηση, καθαρίστε όλο
το χιόνι και τον πάγο από το παρμ-
πρίζ, το πίσω παράθυρο, τους
εξωτερικούς καθρέφτες και όλα τα
πλαϊνά παράθυρα.

• Καθαρίστε όλο το χιόνι και τον
πάγο από το καπό και την εισαγω-
γή αέρα στη γρίλια στη βάση του
παρμπρίζ για να βελτιώσετε την
απόδοση του καλοριφέρ και του
ξεπαγώματος και για να μειώσετε
το θάμπωμα στο εσωτερικό του
παρμπρίζ.

Πληροφορία

Αν η θερμοκρασία κινητήρα είναι
κρύα αφού τον εκκινήσετε, τότε μπο-
ρεί να χρειάζεται μια μικρή περίοδος
θέρμανσης για να γίνει η ροή αέρα
θερμή ή καυτή.

Αυτόματο σύστημα ελέγχου
κλιματισμού

Για να ξεθαμπώσετε το εσωτε-
ρικό του παμπρίζ

1. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση ανε-
μιστήρα

2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμο-
κρασία.

3. Πιέστε το πλήκτρο ξεπαγώματος
( ).

4. Ο κλιματισμός θα ενεργοποιηθεί
σύμφωνα με την ανίχνευση της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θέ-
ση εξωτερικού (φρέσκου) αέρα και
η υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα
επιλέγονται αυτόματα.

i

ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

OPDE046327

Θέρμανση παρμπρίζ

Μη χρησιμοποιείτε τη θέση
ή κατά τη διάρκεια λει-

τουργίας ψύξης σε εξαιρε-
τικά υγρό καιρό. Η διαφορά
ανάμεσα στη θερμοκρασία του
εξωτερικού αέρα και αυτής του
παρμπρίζ θα προκαλέσει το θά-
μπωμα της εξωτερικής επιφά-
νειας του παρμπρίζ, με αποτέ-
λεσμα απώλεια της ορατότητας.
Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμί-
στε το κουμπί ή το πλήκτρο επι-
λογής λειτουργίας στη θέση
και το κουμπί ή το πλήκτρο
για την ταχύτητα ανεμιστήρα
στη χαμηλότερη ταχύτητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Αν ο κλιματισμός, η θέση εξωτερικού
(φρέσκου) αέρα και η μέγιστη
ταχύτητα ανεμιστήρα δεν επιλέγονται
αυτόματα, πιέστε χειροκίνητα το
αντίστοιχο πλήκτρο ή κουμπί.

Αν η θέση επιλεγεί, η χαμηλότε-
ρη ταχύτητα ανεμιστήρα ελέγχεται
στην μεγαλύτερη ταχύτητα ανεμι-
στήρα.

Για να ξεπαγώσετε εξωτερικά το 
παρμπρίζ

1. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμι-
στήρα στη μέγιστη θέση.

2. Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμο-
κρασίας στην τελείως ζεστή (HI)
θέση.

3. Πιέστε το πλήκτρο ξεπαγώματος
( ).

4. Ο κλιματισμός θα ενεργοποιηθεί
ανάλογα με την ανιχνευόμενη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος, η θέση
εξωτερικού (φρέσκου) αέρα θα
επιλεχτεί αυτόματα.

Αν η θέση επιλεγεί, η χαμηλότε-
ρη ταχύτητα ανεμιστήρα ελέγχεται
στην μεγαλύτερη ταχύτητα ανεμι-
στήρα.

Ξεπάγωμα

Για να αποφύγετε ζημιά στους
αγωγούς που είναι ενσωματωμέ-
νοι στην εσωτερική επιφάνεια του
πίσω παρμπρίζ, μη χρησιμοποι-
είτε ποτέ αιχμηρά όργανα ή καθα-
ριστικά παραθύρων που περιέ-
χουν διαβρωτικά για να καθαρί-
σετε το παράθυρο.

Πληροφορία

Αν θέλετε να ξεπαγώσετε και να
ξεθαμπώσετε το εμπρός παρμπ-
ρίζ, ανατρέξτε στο ‘Ξεπάγωμα και
Ξεθάμπωμα Παρμπρίζ’ σε αυτό το
κεφάλαιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i
OPDE046328
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Ξεπάγωμα πίσω παρμπρίζ

Το ξεπάγωμα θερμαίνει το παράθυ-
ρο για να απομακρυνθούν ο παγε-
τός, η ομίχλη και ο λεπτός πάγος
από το εσωτερικό και εξωτερικό του
πίσω παρμπρίζ, ενώ λειτουργεί ο κι-
νητήρας.

• Για να ενεργοποιήσετε το ξεπάγωμα
του πίσω παρμπρίζ, πιέστε το πλή-
κτρο ξεπαγώματος του πίσω παρ-
μπρίζ που βρίσκεται στο σύστημα
ελέγχου κλιματισμού Η ένδειξη στο
πλήκτρο ξεπαγώματος του πίσω
παρμπρίζ ανάβει όταν το ξεπάγωμα
είναι σε θέση ON.

• Για να απενεργοποιήσετε το ξεπάγω-
μα, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

Πληροφορία

• Αν υπάρχει έντονη συγκέντρωση
χιονιού στο πίσω παρμπρίζ,
βουρτσίστε το πριν λειτουργή-
σετε το πίσω ξεπάγωμα.

• Το ξεπάγωμα του πίσω παρ-
μπρίζ απενεργοποιείται αυτόμα-
τα μετά από περίπου 20 λεπτά ή
όταν το κλειδί στο διακόπτη ανά-
φλεξης γυρίσει στη θέση OFF.

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέ-
φτες (αν έχουν τοποθετηθεί)

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλι-
σμένο με θερμαινόμενους εξωτερι-
κούς καθρέφτες, τότε αυτή η λειτουρ-
γία θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με το
ξεπάγωμα του πίσω παρμπρίζ.

Αποψύκτης μπροστά υαλοκαθα-
ριστήρα (αν έχει τοποθετηθεί)

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλι-
σμένο με αποψύκτη μπροστά υαλο-
καθαριστήρα, τότε αυτή η λειτουργία
θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με το ξεπά-
γωμα του πίσω παρμπρίζ.

Αυτόματο σύστημα ξεθαμπώ-
ματος (αν έχει τοποθετηθεί) 

Το αυτόματο ξεθάμπωμα μειώνει την
πιθανότητα θαμπώματος στο εσωτε-
ρικό του παρμπρίζ ανιχνεύοντας
αυτόματα την υγρασία στο εσωτε-
ρικό του παρμπρίζ. Το αυτόματο σύ-
στημα ξεθαμπώματος λειτουργεί
όταν είναι ενεργοποιημένο το σύ-
στημα ελέγχου κλιματισμού.

Πληροφορία

Το αυτόματο σύστημα ξεθαμπώματος
μπορεί να μη λειτουργήσει κανονικά,
όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι
κάτω από -10 °C.

Για να ακυρώσετε ή επαναφέρετε στο
Αυτόματο Σύστημα Ξεθαμπώματος
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξε-
θαμπώματος μπροστά παρμπρίζ για
3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο “ADS
OFF” θα εμφανιστεί στην οθόνη κλι-
ματισμού για να σας ενημερώσει ότι
το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί.

i

i
OPDE046319   
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για να επανενεργοποιήσετε το αυτό-
ματο σύστημα ξεθαμπώματος, ακο-
λουθήστε τη διαδικασία που αναφέ-
ρεται παραπάνω και θα εξαφανιστεί
το σύμβολο “ADS OFF”.

Αν αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί η
μπαταρία, θα γίνει επαναρύθμιση
του αυτόματου συστήματος ξεθα-
μπώματος.

Πληροφορία

Για αποτελεσματικότητα, μην επιλέ-
ξετε ανακυκλούμενο αέρα με τη λει-
τουργία Αυτόματου Συστήματος Ξε-
θαμπώματος σε λειτουργία.

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του αι-
σθητήρα ο οποίος βρίσκεται στο
επάνω άκρο του κρυστάλλου του
παρμπρίζ, στην πλευρά του οδη-
γού. Μπορεί να προκληθούν ζημιές
σε εξαρτήματα του συστήματος τα
οποία μπορεί να μην καλύπτονται
από την εγγύηση του αυτοκινήτου.

Ιονιστής ταμπλό
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON, η λειτουργία καθαρού
αέρα ενεργοποιείται αυτόματα.

Επίσης η λειτουργία καθαρού αέρα
σβήνει αυτόματα, όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση OFF.

Αυτόματος εξαερισμός
(αν έχει τοποθετηθεί)
Για να αυξήσετε την ποιότητα του
αέρα της καμπίνας και να μειώσετε ,
την υγρασία στο παρμπρίζ, η λει-
τουργία ανακύκλωσης αέρα σβήνει
αυτόματα μετά από περίπου 5 με 30
λεπτά, ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία και η εισαγωγή αέρα
θα αλλάξει σε λειτουργία εξωτερικού
(φρέσκου) άερα.

Για να ακυρώσετε ή να ρυθμίσετε τη
λειτουργία αυτόματου εξαερισμού,
επιλέξτε τη λειτουργία Επίπεδο Πρό-
σωπο και πιέστε το πλήκτρο λει-

τουργίας ανακυκλούμενου
αέρα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος εξα-
ερισμός, η ένδειξη ανακυκλούμενου
αέρα θα αναβοσβήσει 6 φορές. Όταν
ακυρωθεί, η ένδειξη θα αναβοσβήσει
3 φορές.

Εσωτερική κυκλοφορία αέρα
ηλιοροφής
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν η θέρμανση ή το σύστημα κλι-
ματισμού είναι ενεργοποιημένα με την
ηλιοροφή ανοικτή, η θέση εξωτερικού
(φρέσκου) αέρα θα επιλεγεί αυτόμα-
τα. Αυτή τη στιγμή, αν πιέσετε το
πλήκτρο θέσης ανακυκλούμενου
αέρα, θα επιλεγεί η θέση ανακυκλού-
μενου αέρα, αλλά θα αλλάξει πίσω
στη θέση εξωτερικού (φρέσκου) αέρα
μετά από 3 λεπτά.

Όταν κλείσει η ηλιοροφή, η θέση
εισαγωγής αέρα θα επανέλθει στην
κανονική θέση που είχε επιλεγεί.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για να αποφύγετε τυχόν κλοπή, μην
αφήνετε τιμαλφή στον αποθηκευτικό
χώρο.

Αποθηκευτικός χώρος 
κεντρικής κονσόλας

Για άνοιγμα : 

Τραβήξτε το μοχλό (1).

Ντουλαπάκι

Για να ανοίξετε το ντουλαπάκι, τρα-
βήξτε τη χειρολαβή και το ντουλαπάκι
θα ανοίξει αυτόματα. Κλείστε το ντου-
λαπάκι μετά από τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην αποθηκεύετε αναπτήρες, φια-
λίδια προπανίου, ή άλλα εύφλε-
κτα/εκρητικά υλικά στο αυτοκίνητο.
Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να πιά-
σουν φωτιά και/ή να εκραγούν αν
το αυτοκίνητο εκτεθεί σε υψηλές
θερμοκρασίες για παρατεταμένες
περιόδους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ κατά την οδήγηση, πρέπει
να έχετε πάντα κλειστό το καπάκι
του αποθηκευτικού χώρου. Τα αντι-
κείμενα μέσα στο αυτοκίνητο, κι-
νούνται με την ίδια ταχύτητα που
κινείται το αυτοκίνητο. Αν πρέπει
να σταματήσετε ή να στρίψετε,
απότομα, ή αν υπάρχει σύγκρου-
ση, τα αντικείμενα μπορεί να πε-
ταχτούν από τον αποθηκευτικό
χώρο και να προκαλέσουν τραυμα-
τισμό αν χτυπήσουν τον οδηγό ή
έναν επιβάτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να κλείνετε το ντουλα-
πάκι μετά τη χρήση.

Ένα ανοικτό ντουλαπάκι μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρό τραυ-
ματισμό στον επιβάτη, σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος, ακόμα
και αν ο επιβάτης, φοράει τη
ζώνη ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046333

OPDEN047331
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Θήκη γυαλιών ηλίου 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Για να ανοίξετε: Πιέστε το κάλυμμα
και η θήκη θα ανοίξει σιγά σιγά.
Τοποθετήστε τα γυαλιά ηλίου στη
πόρτα του χώρου με τους φακούς
προς τα έξω.

Για να κλείσετε : 

Σπρώξτε τη θήκη προς τη θέση της.

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη γυαλιών
ηλίου είναι κλειστή ενώ οδηγείτε.

• Μη τοποθετείτε άλλα αντικεί-
μενα, εκτός από γυαλιά ηλίου
μέσα στη θήκη γυαλιών ηλίου.
Τέτοια αντικείμενα, μπορεί να
εκτοξευτούν από τη θήκη σε
περίπτωση απότομου σταμα-
τήματος ή ατυχήματος και
υπάρχει πιθανότητα τραυματι-
σμού των επιβατών.

• Μην ανοίγετε τη θήκη γυα-
λιών ενώ το αυτοκίνητο κινεί-
ται. Ο καθρέφτης του αυτοκι-
νήτου, μπορεί να μπλοκαρι-
στεί από την ανοικτή θήκη
γυαλιών.

• Μη τοποθετήσετε με δύναμη
τα γυαλιά στη θήκη γυαλιών.
Μπορεί να προκληθεί τραυμα-
τισμός, αν προσπαθήσετε να
ανοίξετε απότομα, ενώ τα γυα-
λιά έχουν κολλήσει στη θήκη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046334
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταχτοδοχείο
(αν έχει τοποθετηθεί)

Για να χρησιμοποιήσετε το σταχτο-
δοχείο, ανοίξτε το καπάκι.
Για να καθαρίσετε το σταχτοδοχείο: 
Το πλαστικό δοχείο πρέπει να αφαι-
ρεθεί, σηκώνοντας το πλαστικό δο-
χείο σταχτοδοχείου προς τα πάνω,
αφού γυρίσετε το κάλυμμα αριστερό-
στροφα και το τραβήξετε προς τα
έξω.

Ποτηροθήκη

Μπροστά

Στις ποτηροθήκες μπορούν να τοπο-
θετηθούν κούπες ή μικρά αναψυκτι-
κά.

Πίσω (αν έχει τοποθετηθεί)

Κατεβάστε το υποβραχιόνιο για να
χρησιμοποιήσετε τις ποτηροθήκες.

OPDE046419

Αν βάζετε αναμμένα τσιγάρα ή
σπίρτα στο σταχτοδοχείο μαζί
με άλλα εύφλεκτα υλικά, μπορεί
να προκληθεί φωτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE046420
OPDEN047336

PDeN_GRE_3b(79~)_TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  23/04/2018  11:46 μμ  Page 121



3-122

Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

• Αποφύγετε απότομο ξεκίνημα
ή σταμάτημα όταν είναι σε
χρήση η ποτηροθήκη, για να
αποφύγετε να χυθεί το ποτό
σας. Αν χυθεί καυτό υγρό
μπορεί να καείτε. Ένα τέτοιο
κάψιμο στον οδηγό μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ελέγχου
του αυτοκινήτου με αποτέλε-
σμα ένα ατύχημα.

• Μην τοποθετείτε ξεσκέπαστα
ή μη ασφαλισμένα δοχεία,
μπουκάλια, αναψυκτικά κ.τ.λ,
στην ποτηροθήκη αν περι-
έχουν καυτά υγρά, ενώ το
αυτοκίνητο είναι σε κίνηση.
Μπορεί να προκληθούν τραυ-
ματισμοί σε περίπτωση από-
τομου φρεναρίσματος ή σύ-
γκρουσης.

• Χρησιμοποιήστε μόνο μαλακά
ποτήρια στη ποτηροθήκη. Τα
σκληρά αντικείμενα μπορεί
να σας τραυματίσουν σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος.

• Κρατήστε τα ποτά σας σφραγι-
σμένα, ενώ οδηγείτε, για να μη
χυθούν. Αν χυθούν υγρά, μπορεί
να εισχωρήσουν στο ηλεκτρι-
κό/ηλεκτρολογικό σύστημα του
αυτοκινήτου και να πάθουν
βλάβη.

• Όταν καθαρίζετε υγρά που
έχουν χυθεί, μη στεγνώνετε τη
ποτηροθήκη σε υψηλή θερμο-
κρασία. Μπορεί να πάθει ζημιά η
ποτηροθήκη.

Σκιάδιο

Για χρήση σκιάδιου τραβήξτε το
κάτω. Για χρήση του σκιάδιου σε
πλαϊνό παράθυρο τραβήξτε το προς
τα κάτω, ξεθηλυκώστε το από το στή-
ριγμα (1) και γυρίστε το στο πλάι(2).

Για να χρησιμοποιήσετε το καθρε-
φτάκι, τραβήξτε προς τα κάτω το
σκιάδιο και σύρετε το κάλυμμα του
καθρέφτη (3). Χρησιμοποιήστε τη
θήκη εισιτηρίων (4) για να τοποθετή-
σετε εισιτήρια.

Πληροφορία

Κλείστε το κάλυμμα από το καθρεφ-
τάκι και βάλτε το σκιάδιο στη κανο-
νική θέση του μετά τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε τα κουτάκια ή τα
μπουκάλια μακριά από τις
ακτίνες του ήλιου και μη τα
βάζετε στο αυτοκίνητο αν είναι
ζεστό. Μπορεί να εκραγούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046337
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Μη βάζετε πολλά εισιτήρια στη
θήκη εισιτηρίων μαζί. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη θήκη εισιτη-
ρίων. 

Πρίζα(αν έχει τοποθετηθεί)

Η πρίζα είναι σχεδιασμένη για να πα-
ρέχει ρεύμα για κινητά τηλέφωνα και
άλλες συσκευές σχεδιασμένες για να
λειτουργούν με ηλεκτρικά συστήματα
αυτοκινήτου. 

Οι συσκευές πρέπει να τραβάνε
λιγότερο από 180W (Watt) με τον
κινητήρα ενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την ασφάλεια σας, μη μπλο-
κάρετε την ορατότητα σας, όταν
χρησιμοποιείτε το σκιάδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047430

OPDEN047341

n Πίσω

n Μπροστά

Αποφύγετε τα ηλεκτροσόκ. Μη
βάζετε τα δάκτυλα σας ή ξένα
αντικείμενα (καρφίτσα, κτλ.)
στη πρίζα ή μην ακουμπάτε τη
πρίζα με βρεγμένο χέρι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Για να αποφύγετε βλάβη στις
πρίζες:

• Χρησιμοποιήστε τη πρίζα, μόνο
με τον κινητήρα ενεργοποιημέ-
νο και αφαιρέστε το αξεσουάρ
που έχετε βάλει στη πρίζα, μετά
τη χρήση. Αν χρησιμοποιείτε το
αξεσουάρ για μεγάλη χρονική
περίοδο με τον κινητήρα απενερ-
γοποιημένο, μπορεί να αποφο-
ρτιστεί η μπαταρία.

• Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικές
συσκευές 12V που έχουν ηλε-
κτρική ισχύ κάτω από 180W.

• Ρυθμίστε τον κλιματισμό ή τη
θέρμανση στη χαμηλότερη λει-
τουργία όταν χρησιμοποιείτε τη
πρίζα.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Κλείστε το καπάκι όταν δε χρη-
σιμοποιείτε την πρίζα.

• Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκε-
υές μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρονικές παρεμβολές όταν
τις βάζετε στη πρίζα του αυτοκι-
νήτου. Αυτές οι συσκευές μπο-
ρεί να προκαλέσουν υπερβολι-
κή στατική ήχου και βλάβες σε
άλλα ηλεκτρονικά συστήματα ή
συσκευές του αυτοκινήτου σας.

• Πιέστε τη πρίζα, όσο πιο μέσα
πηγαίνει. Αν δεν υπάρξει καλή
επαφή, η πρίζα μπορεί να υπερ-
θερμανθεί ή να ανοίξει η εσωτε-
ρική ασφάλεια της θερμο-
κρασίας.

• Συνδέστε ηλεκτρικές/ηλεκτρονι-
κές συσκευές με μπαταρία αντί-
στροφης προστασίας ρεύματος.
Το ρεύμα από τη μπαταρία μπο-
ρεί να ρέει στο ηλεκτρικό/ηλε-
κτρονικό σύστημα του αυτοκινή-
του και να προκαλέσει βλάβη
στο σύστημα.

Αναπτήρας (αν έχει τοποθετηθεί)

Για να λειτουργήσει ο αναπτήρας, ο
διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
βρίσκεται στη θέση ACC ή ON.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ανα-
πτήρα πιέστε τελείως μέσα στην
υποδοχή του. Μόλις το θερμαντικό
στοιχείο θερμανθεί, τότε ο αναπτή-
ρας θα πεταχτεί στη θέση “ready”.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
ανταλλακτικά από έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN047431

n Πίσω
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Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
ένα γνήσιο αναπτήρα HYUNDAI
στην υποδοχή του αναπτήρα. Μη
χρήσιμοποιείτε αξεσουάρ (ξυρι-
στικές μηχανές, ηλεκτρικά σκου-
πάκια χειρός και θερμός για καφέ
κτλ.) γιατί μπορεί να προκληθεί
ζημιά στην υποδοχή ή να προ-
κληθεί ηλεκτρική βλάβη.

Σύστημα ασύρματης φόρτισης
κινητού τηλεφώνου
(αν έχει τοποθετηθεί)

Υπάρχει ένας φορτιστής ασύρματης
φόρτισης κινητού τηλεφώνου μέσα
στην μπροστά κονσόλα.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο όταν
όλες οι πόρτες είναι κλειστές και ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση
ACC/ON. 

Για φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Το σύστημα ασύρματης φόρτισης
κινητού τηλεφώνου φορτίζει μόνο
κινητά με ενεργοποιημένο Qi ( ).
Διαβάστε την ταμπέλα στο κά-
λυμμα αξεσουάρ του κινητού τηλε-
φώνου ή επισκευτείτε την ιστοσελίδα
του κατασκευαστή του κινητού για να
ελέγξετε αν το κινητό σας υποστη-
ρίζει τη τεχνολογία Qi. 

Η διαδικασία ασύρματης φόρτισης
ξεκινάει όταν τοποθετήσετε το κινητό
με ενεργοποιημένο το Qi-enabled
στη μονάδα ασύρματης φόρτισης.

1. Αφαιρέστε άλλα αντικείμενα, συ-
μπεριλαμβανομένου του έξυπνου
κλειδιού, από τη μονάδα ασύρμα-
της φόρτισης. Αν δε το κάνετε, η
διαδικασία ασύρματης φόρτισης
μπορεί να διακοπεί.

2. Η ενδεικτική λυχνία είναι πορτο-
καλί, όταν φορτίζει το τηλέφωνο. Η
ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη
όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του
κινητού.

3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απε-
νεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρ-
ματης φόρτισης στη λειτουργία
Ρυθμίσεις Χρήστη στο ταμπλό
οργάνων. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στο “Λειτουργίες
Οθόνης LCD” σε αυτό το κεφάλαιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην κρατάτε τον αναπτήρα
πατημένο εφόσον έχει ήδη
θερμανθεί, γιατί θα υπερθερ-
μανθεί

• Αν ο αναπτήρας δε βγεί μέσα
σε 30 δευτερόλεπτα, αφαιρέ-
στε τον για να αποφύγετε
υπερθέρμανση.

• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα
στην υποδοχή του αναπτήρα.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στον αναπτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047432
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Αν το κινητό σας δε φορτίζει:

- Αλλάξτε σιγά τη θέση του κινητού
στη βάση φόρτισης.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία
είναι πορτοκαλί.

Ανάλογα με τον τύπο του κινητού τη-
λεφώνου, η ενδεικτική λυχνία μπορεί
να μη γίνει πράσινη, ακόμα και αν
ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει
πορτοκαλί για 10 δευτερόλεπτα αν
υπάρχει βλάβη στο σύστημα ασύρ-
ματης φόρτισης.

Σε αυτή τη περίπτωση, προσωρινά
διακόψτε τη διαδικασία φόρτισης και
ξανα προσπαθήστε να φορτίσετε το
κινητό σας τηλέφωνο ξανά.

Το σύστημα σας προειδοποιεί με ένα
μήνυμα στην οθόνη LCD αν το κινητό
είναι ακόμα στη μονάδα ασύρματης
φόρτισης αφού έχει σβήσει ο κινητή-
και έχει ανοίξει η μπροστά πόρτα.

• Το σύστημα ασύρματης φόρτι-
σης κινητού μπορεί να μην υπο-
στηρίζει ορισμένα κινητά, που
δεν είναι πιστοποιημένα με τη
προδιαγραφή Qi ( ). 

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Τοποθετήστε σωστά το κινητό
σας στη μέση του συστήματος
ασύρματης φόρτισης κινητού.
Ακόμα και αν το κινητό σας είναι
λίγο προς τη μια μεριά, η ταχύ-
τητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτι-
σης μπορεί να σταματήσει προ-
σωρινά, αν λειτουργήσει το έξυπ-
νο κλειδί (πχ να εκκινηθεί ο κινη-
τήρας, άνοιγμα/κλείσιμο πορτών).

• Για ορισμένα κινητά, το χρώμα
της ένδειξης, μπορεί να μην αλλά-
ξει σε πράσινο, ακόμα και αν
ολοκληρωθεί σωστά η διαδικα-
σία φόρτισης.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτι-
σης μπορεί να σταματήσει προ-
σωρινά, αν αυξηθεί ανώμαλα η
θερμοκρασία μέσα στο σύστημα
ασύρματης φόρτισης κινητού. Η
διαδικασία ασύρματης φόρτισης
επανεκκινείται όταν η θερμοκρασία
πέσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτι-
σης μπορεί να σταματήσει προ-
σωρινά, αν υπάρχει ένα μεταλ-
λικό αντικείμενο, όπως νόμισμα,
μεταξύ του συστήματος ασύρ-
ματης φόρτισης κινητού και του
κινητού. 

Ρολόι

Αυτοκίνητα με ηχοσύστημα
Επιλέξτε το πλήκτρο [SETUP/CLOCK ]
στο ηχοσύστημα ß Επιλέξτε [Date/Time].

• Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε την ώρα
που εμφανίζεται στην οθόνη του
ηχοσυστήματος.

• Μορφή ώρας: Επιλέξτε μεταξύ 12-
ωρης και 24-ωρης μορφής.

Αυτοκίνητα με σύστημα πλοήγησης
Επιλέξτε το μενού ρυθμίσεις στο
Σύστημα Πλοήγησης ß Επιλέξτε
[Date/Time].

• Ώρα GPS: Εμφανίζει την ώρα
σύμφωνα με την ώρα GNSS που
έχει ληφθεί.

• 24-hour: Αλλάζει σε 12-ωρο ή 24ωρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο
που παρέχεται με το αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη ρυθμίσετε το ρολόι ενω
οδηγείτε. Μπορεί να χάσετε τον
έλεγχο του τιμονιού και να προ-
καλέσετε σοβαρό τραυματισμό
ή ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Κρεμάστρα ρούχων
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αυτές οι κρεμάστρες δεν είναι σχε-
διασμένες για να αντέχουν μεγάλα ή
βαριά αντικείμενα.

Πιαστράκι(α) για τα χαλάκια
(αν έχει τοποθετηθεί)

ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τα Πια-
στράκια για Χαλάκια για να συνδέ-
σετε τα μπροστά χαλάκια με το
αυτοκίνητο. Με αυτό τον τρόπο απο-
φεύγετε να γλυστράει μπροστά το
χαλάκι.

OPD046411

n Τύπος A

n Τύπος B

OPDE046050

Μη κρεμάτε άλλα αντικείμενα,
εκτός από ρούχα. Επίσης, μη
τοποθετείτε βαριά κοφτερά ή
εύθραυστα αντικείμενα στις τσέ-
πες των ρούχων. Σε περίπτωση
ατυχήματος ή αν πυροδοτηθεί ο
αερόσακος τύπου κουρτίνα,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
αυτοκίνητο ή προσωπικό τραυ-
ματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD046048

OPD046343
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Χρήσιμες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας

Για να αποφύγετε τραυματισμό
στα μάτια, ΜΗΝ τεντώνετε υπερ-
βολικά το δίχτυ αποσκευών.
Πρέπει ΠΑΝΤΑ να έχετε το πρό-
σωπο και το σώμα σας μακριά
από τη πορεία τυλίγματος του
διχτυού αποσκευών. ΜΗΝ το
χρησιμοποιείτε όταν ο ιμάντας
έχει σημάδια φθοράς ή ζημιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε ζημιά στα
αγαθά ή το αυτοκίνητο, πρέπει
να προσέχετε, όταν κουβαλάτε
στο χώρο αποσκευών εύθραυ-
στα ή ογκώση αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δίχτυ αποσκευών (στήριγμα)

Για να μη μετακινούνται τα αντικείμε-
να στο χώρο φόρτωσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα τέσσερα στηρίγ-
ματα που βρίσκονται στο χώρο φόρ-
τωσης και να προσαρμόσετε ένα
δίχτυ αποσκευών.

Αν είναι απαραίτητο, σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI
για να πάρετε το δίχτυ αποσκευών.

Πρέπει να προσέξετε τα επόμε-
να όταν τοποθετείτε οποιοδή-
ποτε χαλάκι στο αυτοκίνητο

• Βεβαιωθείτε ότι τα χαλάκια
εφαρμόζουν με ασφάλεια στα
πιαστράκια για τα χαλάκια,
πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

• Μην χρησιμοποιήσετε ΚΑΝΕ-
ΝΑ χαλάκι που δεν μπορεί να
εφαρμόσει ακριβώς στα πια-
στράκια του αυτοκινήτου.

• Μην στοιβάζετε χαλάκια, το ένα
πάνω στο άλλο (για παράδειγ-
μα παντώς καιρό ελαστικό
τάπητα πάνω από χαλάκι μο-
κέτα). Μόνο ένα χαλάκι πρέπει
να τοποθετείτε σε κάθε θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Το αυτοκίνητο
κατασκευάστηκε με πλαϊνά πια-
στράκια για χαλάκια οδηγού,
σχεδιασμένα να συγκρατούν τα
χαλάκια ακίνητα. Για να αποφύ-
γετε οποιαδήποτε παρεμβολή
στη χρήση των πεντάλ, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
στο αυτοκίνητο σας τα ειδικά
σχεδιασμένα χαλάκια HYUNDAI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047344
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Κάλυμμα χώρου φόρτωσης
(αν έχει τοποθετηθεί) 

Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα του
χώρου φόρτωσης για να κρύψετε τα
αντικείμενα που έχετε αποθηκεύσει
στο χώρο φόρτωσης.

Το κάλυμμα του χώρου φόρτωσης θα
σηκωθεί όταν ανοίξει η πόρτα χώρου
αποσκευών.

Αποσυνδέστε το λουρί (1) από το
στήργμα αν θέλετε να επιστρέψετε το
κάλυμμα στην αρχική του θέση. Για
να αφαιρέσετε το κάλυμμα χώρου
φόρτωσης τελείως, σηκώστε το κά-
λυμμα σε γωνία 50 μοιρών και τρα-
βήξτε το έξω (2).

Μη βάζετε αποσκευές στο κάλυμ-
μα, γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά
ή να παραμορφωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPD046346

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα
στο κάλυμμα του χώρου φόρ-
τωσης. Τέτοια αντικείμενα
μπορεί να εκτιναχθούν στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου
και πιθανόν να προκαλέσουν
τραυματισμό στους επιβαί-
νοντες κατά τη διάρκεια ενός
ατυχήματος ή κατά το φρενά-
ρισμα.

• Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέ-
να να κάθεται στο χώρο απο-
σκευών. Είναι σχεδιασμένος
μόνο για αποσκευές.

• Διατηρήστε την ισορροπία
του αυτοκινήτου και τοποθετή-
στε το βάρος όσο πιο μπρο-
στά γίνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σύστημα Πολυμέσων

Πληροφορία

• Αν εγκαταστήσετε μια HID λάμπα
από την αγορά, το ηχοσύστημα του
αυτοκινήτου σας και οι ηλεκτρονικές
συσκευές μπορεί να δυσλειτουργούν.

• Αποφύγετε χημικά, όπως αρώματα,
έλαια, αντηλιακό, καθαριστικό χε-
ριών, αποσμητικό, χώρου να ακου-
μπήσουν εσωτερικά μέρη, επειδή
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή
αποχρωματισμό.

Θύρες AUX, USB και iPod®

(αν έχει τοποθετηθεί)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
θύρα AUX για να συνδέσετε συσκευές
ήχου και μια θύρα USB για να συνδέ-
σετε ένα USB και επίσης σε μια θύρα
iPod®.

Πληροφορία
Όταν χρησιμοποιείτε μια φορητή
συσκευή ήχου συνδεδεμένη σε μια
πρίζα, μπορεί να προκύψει θόρυβος
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Αν αυτό συμβεί, χρησιμοποιήστε τη
πηγή ενέργειας της φορητής συσκευής
ήχου.

❈ Το iPod® είναι σήμα κατατεθέν της
Apple Inc.

Κεραία

Κεραία Καρχαρίας

Η κεραία καρχαρίας λαμβάνει μετα-
διδόμενα δεδομένα. (για παράδειγ-
μα: AM/FM, DAB, GPS/ GNSS)
σήματα)

i

i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

OPDEN047428 OPDEN047437
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Τηλεχειρισμός ηχοσυστήματος
(αν έχει τοποθετηθεί)

Τα πλήκτρα τηλεχειρισμού ηχοσυστή-
ματος έχουν τοποθετηθεί για την δική
σας διευκόλυνση.

Μη λειτουργείτε τα πλήκτρα τη-
λεχειρισμού ηχοσυστήματος ταυ-
τόχρονα.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Μετακινήστε πάνω το μοχλό

VOLUME για να αυξήσετε την
ένταση ήχου.

• Μετακινήστε κάτω το μοχλό
VOLUME για να μειώσετε την έντα-
ση ήχου.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
Αν το πλήκτρο SEEK/PRESET πιε-
στεί για 0.8 δευτερόλεπτα ή παραπά-
νω, θα λειτουργήσει με το ακόλουθο
τρόπο, για κάθε λειτουργία.

Λειτουργία ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Θα λειτουργήσει όπως το πλήκτρο
επιλογής AUTO SEEK. Θα κάνει
ΕΥΡΕΣΗ ώσπου να αφήσετε το
πλήκτρο.

Λειτουργία MEDIA

Θα λειτουργήσει όπως το πλήκτρο
FF/REW.

Αν το πλήκτρο SEEK/PRESET πιε-
στεί πάνω ή κάτω, θα λειτουργήσει
με τον ακόλουθο τρόπο, για κάθε λει-
τουργία.

Λειτουργία Ραδιοφώνου

Θα λειτουργήσει όπως το πλήκτρο
επιλογής PRESET STATION

Λειτουργία MEDIA

Θα λειτουργήσει όπως το πλήκτρο
TRACK UP/DOWN.

MODE ( ) (3)
Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επι-
λέξετε Radio, CD ή AUX.

MUTE ( ) (4) 
• Πιέστε το πλήκτρο για τη σίγαση

του ήχου.

• Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να ενερ-
γοποιείσετε τον ήχο.

Πληροφορία

Περιλαμβάνονται λεπτομερείς πλη-
ροφορίες για τα πλήκτρα ελέγχου ηχο-
συστήματος στις επόμενες σελίδες
αυτού του κεφαλαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

OPDEN047415

n Τύπος A

n Τύπος B
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Bluetooth® Ασύρματης Τεχνο-
λογίας hands-free 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνο ασύρματα, με την Ασύρ-
ματη Τεχνολογία Bluetooth® .

(1) Πλήκτρο Call / Answer 

(2) Πλήκτρο Call end 

(3) Μικρόφωνο

• Ήχος : Για λεπτομερείς πληροφο-
ρίες, ανατρέξτε στο “ΗΧΟΣΥΣΤΗ-
ΜΑ” σε αυτό το κεφάλαιο.

• AVN : Λεπτομερείς πληροφορίες για
τα hands-free με Ασύρματη Τεχνο-
λογία Bluetooth® παρέχονται σε ένα
χωριστό παρεχόμενο εγχειρίδιο.

Ήχος / Βίντεο / Σύστημα πλοή-
γησης (AVN) (αν έχει τοποθε-
τηθεί)

Λεπτομερείς πληροφορίες για το
σύστημα AVN παρέχονται σε ένα
χωριστό παρεχόμενο εγχειρίδιο.

Πώς λειτουργεί το
ηχοσύστημα αυτοκινήτων

Λήψη FM

Τα σήματα AM και FM εκπέμπονται
από πυλώνες αναμεταδοτών που
βρίσκονται γύρω από την πόλη. Τα
σήματα αυτά λαμβάνονται από την
κεραία του αυτοκινήτου σας. Κατό-
πιν, τα σήματα λαμβάνονται από το
ραδιόφωνο και στέλνονται στα ηχεία
του αυτοκινήτου.

Όταν ένα ισχυρό ραδιοφωνικό σήμα
φτάνει στο αυτοκίνητό σας, η ακρι-
βής σχεδίαση του ηχοσυστήματος
σας, εξασφαλίζει την καλύτερη δυνα-
τή ποιότητα της αναπαραγωγής.
Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις το

OPDE046422

OPD046348

OJF045308L

4-4
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σήμα που φτάνει στο αυτοκίνητό σας
δεν είναι ισχυρό και καθαρό.

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας πολλών
παραγόντων, όπως η απόσταση
από το ραδιοσταθμό, το πόσο κοντά
βρίσκονται άλλοι ισχυροί ραδιο-
σταθμοί ή η παρουσία οικοδομημά-
των, γεφυρών ή άλλων μεγάλων
εμποδίων στην περιοχή.

Λήψη AM (MW, LW) 

Η λήψη σήματος AM είναι συνήθως
καλύτερη από τη λήψη FM. Αυτό
συμβαίνει, γιατί τα ραδιοκύματα AM
εκπέμπονται σε χαμηλές συχνό-
τητες. Αυτά τα μακρά, χαμηλής
συχνότητας ραδιοκύματα μπορούν
να ακολουθήσουν την καμπυλότητα
της γης παρά να ταξιδέψουν κατευ-
θείαν μέσα στην ατμόσφαιρα. Επι-
πρόσθετα, «καμπυλώνουν» γύρω
από τα εμπόδια, παρέχοντας έτσι
καλύτερη κάλυψη σήματος.

Ραδιοσταθμός FM 

Οι εκπομπές FM εκπέμπονται σε
υψηλές συχνότητες και δεν έχουν την
τάση να ακολουθούν την καμπυλό-
τητα της γης. Εξαιτίας αυτού, οι
εκπομπές FM γενικά αρχίζουν να
εξασθενούν σε σχετικά μικρή από-
σταση από το ραδιοσταθμό. Επίσης,
τα σήματα FM επηρεάζονται εύκολα
από οικοδομήματα, βουνά ή άλλα
εμπόδια. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σε συνθήκες ακρόασης
να νομίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα με
το ραδιόφωνό σας. Οι παρακάτω
συνθήκες είναι φυσιολογικές και δεν
σημαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα
στο ραδιόφωνο:

OJF045309L OJF045310L
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Σύστημα Πολυμέσων

• Εξασθένιση σήματος – Όσο το
αυτοκίνητο σας απομακρύνεται
από το ραδιοσταθμό, το σήμα
αρχίζει να αδυνατεί και ο ήχος να
εξασθενεί. Όταν συμβαίνει αυτό,
σας προτείνουμε να επιλέξετε έναν
άλλον ισχυρότερο σταθμό.

• Τρεμούλιασμα/παράσιτα – Τα α-
σθενή σήματα FM ή τα μεγάλα
εμπόδια ανάμεσα στον αναμε-
ταδότη και το ραδιόφωνο μπορεί
να επηρεάσουν το σήμα προ-
καλώντας παράσιτα ή τρεμούλια-
σμα στον ήχο. Η μείωση των πρίμα
μπορεί να μειώσει το φαινόμενο
μέχρι τα παράσιτα να σταματή-
σουν.

• Αλλαγή σταθμού – Όταν ένα σήμα
FM εξασθενίζει, μπορεί να αρχίσει
να ακούγεται ένα άλλο πιο ισχυρό
σήμα. Το ραδιόφωνο είναι σχεδια-
σμένο να συντονίζεται στο καθαρό-
τερο σήμα. Όταν συμβαίνει αυτό,
επιλέξτε ένα σταθμό με ισχυρότερο
σήμα.

• Ακύρωση πολλαπλής λήψης –
Ραδιοφωνικά σήματα τα οποία
λαμβάνονται από διάφορες κατευ-
θύνσεις μπορεί να προκαλέσουν
παράσιτα/τρεμούλιασμα. Αυτό μπο-
ρεί να συμβεί από ένα απευθείας
και ένα ανακλώμενο σήμα του
ίδιου σταθμού ή από δύο σήματα
δύο σταθμών με παραπλήσια
συχνότητα. Όταν συμβαίνει αυτό,
σας προτείνουμε να επιλέξετε έναν
άλλο σταθμό μέχρι το φαινόμενο
αυτό να σταματήσει.

Χρήση κινητού τηλεφώνου ή
αμφίδρομου ραδιοφώνου
Όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέ-
φωνο μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να
παράγετε θόρυβος από το ηχοσύστη-
μα. Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει πρό-
βλημα με τον εξοπλισμό του ηχοσυ-
στήματος. Σε αυτή τη περίπτωση,
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις κι-
νητές συσκευές σας όσο το δυνατόν
πιο μακριά από το ηχοσύστημα.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα
επικοινωνίας μέσα στο αυτοκίνητο,
όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα
ραδιόφωνο, μια χωριστή εξωτερική
κεραία πρέπει να τοποθετηθεί.
Όταν ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα
ραδιόφωνο χρησιμοποιείτε μόνο με
την εσωτερική κεραία, μπορεί να
παρεμβληθεί με το ηλεκτρικό
σύστημα του αυτοκινήτου και να
επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή
λειτουργία του αυτοκινήτου.

JBM004 OJF045311L ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέ-
φωνο, ενώ οδηγείτε. Σταματή-
στε σε μια ασφαλή τοποθεσία
για να το χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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iPod®

Το iPod® είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Bluetooth® Wireless Technology

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και λογότυπα είναι καταχω-
ρημένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG,
Inc. και κάθε χρήση των σημάτων είναι νόμιμη από την
HYUNDAI. 

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι
αυτών των αντίστοιχων κατόχων.
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ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (Με οθόνη αφής)

(Με Ασύρματης Τεχνολογίας Bluetooth®)

S0H4H0000EE/S0H4H0001EE

n Τύπος A n Τύπος B
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Λειτουργίες του ηχοσυστήματος
σας

Κεντρική Μονάδα Ήχου

❋Οι πραγματικές λειτουργίες στο
αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρουν
από την απεικόνιση.

(1) LCD οθόνη

• Αγγίξτε την οθόνη για να διαλέξετε
κάποιο πλήκτρο.

(2) RADIO

• Έναρξη DAB/FM* και AM ραδιό-
φωνο.

* με DAB

   (3) SEEK/TRACK

• Αναζητάει τον επόμενο σταθμό στα
DAB/FM*και AM στη λειτουργία
ραδιοφώνου.

• Αλλάξτε το τρέχον τραγούδι στη
λειτουργία media.

* με DAB

(4) Κουμπί POWER/VOLUME

• Γυρίστε για να προσαρμόσετε την
ένταση.

• Πιέστε για ενεργοποιήσετε/απε-
νεργοποιήσετε την συσκευή.

(5) RESET

• Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση
του συστήματος.

n Τύπος Β

n Τύπος Α
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(6) MEDIA

• Επιλέξτε USB(iPod®), Bluetooth®

(BT) Ήχος, AUX ή My Music.

• Εμφανίζει το μενού media όταν
δύο ή περισσότερα μέσα είναι
συνδεμένα ή όταν το πλήκτρο
[MEDIA] πατηθεί στη λειτουργία
media.

(7) PHONE
• Έναρξη λειτουργίας Bluetooth®

Τηλεφώνου.

(8) SETUP

• Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Οθόνη,
Ήχος, Ημερομηνία/Ώρα, Bluetooth,
Σύστημα, Προφύλαξη Οθόνης και
Απενεργοποίηση Οθόνης.

(9) Κουμπί TUNE

• Γυρίστε για να περιηγηθείτε μέσα
στη λίστα σταθμοί/τραγούδια.

• Πιέστε για να επιλέξτε ένα είδος.
n Τύπος B

n Τύπος Α

Σύστημα Πολυμέσων
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Τηλεχειρισμός Τιμονιού

❋Οι πραγματικές λειτουργίες στο
αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρουν
από την απεικόνιση.

(1) MUTE

• Πιέστε για σίγαση εξερχόμενου
ήχου.

(2) MODE

• Πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξτε
την λειτουργία με την εξής σειρά:
Ραδιόφωνο ➟ Media.

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο για
απενεργοποίηση. (αν έχει τοποθε-
τηθεί)

(3) VOLUME

• Πιέστε για να προσαρμόσετε την
ένταση.

(4) UP/DOWN

• Πιέστε το πλήκτρο στη λειτουργία
ραδιοφώνου για αναζήτηση
Presets (Προκαθορισμένων)

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
στη λειτουργία ραδιοφώνου για
αναζήτηση συχνοτήτων.

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
στη λειτουργία media για να αλλά-
ξετε το τρέχον τραγούδι. (εκτός
AUX)

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
στη λειτουργία media για γρήγορη
αναζήτηση μέσω των τραγουδιών.
(εκτός Bluetooth®(BT) Audio and
AUX)

(5) CALL

• Πιέζοντας το πλήκτρο

- Όταν δεν είστε σε λειτουργία
Bluetooth® Handsfree ή όταν δεν
δέχεστε κλήση.

Πρώτο πάτημα: Εμφανίζει την
οθόνη κλήσης αριθμού.

Δεύτερο πάτημα: Εμφανίζει
αυτόματα τους πιο πρόσφατους

κληθέντες αριθμούς.

Τρίτο πάτημα: Κλήση του
εισαγόμενου αριθμού.

- Πιέστε στην οθόνη ειδοποιήσεων
εισερχόμενων κλήσεων για απο-
δοχή της κλήσης.

- Πιέστε στη λειτουργία Bluetooth®

Handsfree για εναλλαγή της ανα-
μένουσας κλήσης.

• Πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο

- Όταν δεν είστε σε λειτουργία
Bluetooth® Handsfree ή όταν δεν
δέχεστε κλήση, ο πιο πρόσφατος
κληθέντας αριθμός καλείτε.

- Πιέστε σε λειτουργία Bluetooth®

Handsfree για να μεταφέρεται
την κλήση στο κινητό σας.

- Πιέστε σε λειτουργία κινητό
τηλέφωνο για εναλλαγή σε λει-
τουργία Bluetooth® Handsfree.

(6) END

• Πιέστε σε λειτουργία Bluetooth®

Handsfree για να τερματίσετε την
κλήση.

• Πιέστε στην οθόνη εισερχόμενων
κλήσεων για απόρριψη της κλή-
σης.

4
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• Μην κοιτάτε την οθόνη ενώ
οδηγείτε. Αν κοιτάτε την οθό-
νη για παρατεταμένη περίοδο
μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα ένα ατύχημα.

• Μη αποσυναρμολογείτε, συ-
ναρμολογείτε ή μετατρέπετε το
ηχοσύστημα. Τέτοιες ενέργειες
μπορεί να προκαλέσουν ατύ-
χημα, φωτιά ή ηλεκτροσόκ.

• Αν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο
ενώ οδηγείτε, μπορεί να προ-
καλέσει απώλεια προσοχής
από της συνθήκες κίνησης και
να αυξήσει την πιθανότητα
ατυχήματος. Χρησιμοποιείστε
τη λειτουργία τηλέφωνο, αφού
παρκάρετε το αυτοκίνητο.

• Μεγάλη προσοχή να μην ρίξε-
τε νερό ή εισαγάγετε ξένα
αντικείμενα στην συσκευή.
Τέτοιες ενέργειες μπορεί να
προκαλέσουν καπνό, φωτιά ή
δυσλειτουργία του προϊόντος.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)

• Παρακαλώ αποφεύγεται την
χρήση εάν η οθόνη είναι κενή
ή αν δεν ακούγεται ήχος καθώς
αυτά τα σημάδια μπορεί να
υποδηλώνουν κάποια δυσλει-
τουργία. Συνεχόμενη χρήση
μπορεί να οδηγήσει σε ατυχή-
ματα (φωτιά, ηλεκτροσόκ) ή
δυσλειτουργία προϊόντος.

• Μην ακουμπάτε την κεραία
κατά τη διάρκεια κεραυνών και
αστραπών καθώς αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε ηλεκτρο-
πληξία από κεραυνό.

• Μην σταματάτε ή παρκάρετε
σε σημεία όπου απαγορεύεται
για να χειριστείτε το προϊόν.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
τροχαία ατυχήματα.

• Χρησιμοποιείται το σύστημα
με τον κινητήρα του αυτοκινή-
του σε λειτουργία.

Παρατεταμένη χρήση με την
ανάφλεξη ανοιχτή οδηγεί σε
αποφόρτιση της μπαταρίας.

Η οδήγηση ενώ σας αποσπάται
η προσοχή μπορεί να καταλήξει
σε απώλεια του ελέγχου του
αυτοκινήτου και να οδηγήσει σε
ατύχημα, σοβαρό σωματικό
τραυματισμό, και θάνατο. Η
πρωταρχική ευθύνη του οδηγού
είναι ο ασφαλής και νόμιμος
χειρισμός ενός αυτοκινήτου, και
η χρήση οποιασδήποτε χειρό-
φερτης συσκευής, άλλου εξοπ-
λισμού, ή συστήματα του αυτο-
κινήτου που απαιτούν τα μάτια
του οδηγού, την προσοχή και
την συγκέντρωση μακριά από
τον ασφαλή χειρισμό ενός
αυτοκινήτου ή που δεν είναι
επιτρεπτά από τον νόμο δεν θα
πρέπει ποτέ να χρησιμοποιη-
θούν κατά την διάρκεια χειρι-
σμού του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύστημα Πολυμέσων
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• Αν λειτουργείτε τη συσκευή ενώ
οδηγείτε, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα εξαιτίας έλλειψης προ-
σοχής στους εξωτερικούς παρά-
γοντες. Πρώτα παρκάρετε το
αυτοκίνητο και μετά λειτουργή-
στε την συσκευή.

• Προσαρμόστε την ένταση του
ήχου σε επίπεδα που επιτρέ-
πουν στον οδηγό να ακούσει
ήχους από το εξωτερικό του
αυτοκινήτου. Αν οδηγείτε σε κα-
τάσταση που δεν ακούτε τους
εξωτερικούς ήχους, μπορεί να
προκληθούν ατυχήματα.

• Προσέξτε τη ρύθμιση ήχου όταν
ανοίγετε την συσκευή. Μια ξαφ-
νική παραγωγή ακραίων ήχων,
όταν ανοίγετε τη συσκευή μπο-
ρεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής. (Ρυθμίστε την ένταση
ήχου σε ένα κατάλληλο επίπεδο
πριν σβήσετε τη συσκευή.)

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Εκκινήστε τον κινητήρα του
αυτοκινήτου πριν χρησιμοποι-
είστε αυτή τη συσκευή. Μην χει-
ρίζεστε το ηχοσύστημα για
μεγάλες χρονικές περιόδους
μόνο με την ανάφλεξη ανοιχτή
καθώς τέτοιοι χειρισμοί μπορεί
να οδηγήσουν σε αποφόρτιση
της μπαταρίας.

• Μην υποβάλλεται την συσκευή
σε έντονους κραδασμούς ή
συγκρούσεις. Απευθείας πίεση
στην μπροστινή πλευρά της
οθόνης μπορεί να βάψει το LCD.

• Όταν καθαρίζεται την συσκευή,
σιγουρευτείτε ότι την έχετε απε-
νεργοποιήσει και χρησιμοποι-
είται ένα στεγνό και απαλό πανί.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε
σκληρά υλικά, χημικά πανιά, ή
διαλύτες (αλκοόλ, βενζόλιο,
αραιωτικά, κτλ.). Καθώς αυτά τα
υλικά μπορεί να βλάψουν το
ταμπλό ή να δημιουργήσουν
αποχρωματισμό.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά
κοντά στο ηχοσύστημα. Αν
χύσετε αναψυκτικό μπορεί να
υπάρξει δυσλειτουργία συστή-
ματος.

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
του προϊόντος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
με το κέντρο Μεταπώλησης.

• Αν τοποθετήσετε το ηχοσύστη-
μα μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνη-
τικό περιβάλλον, μπορεί να
υπάρξουν ηχητικές παρεμβολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Εικονίδια κατάστασης
Εικονίδια που δείχνουν την κατάστα-
ση ήχου εμφανίζονται στην πάνω-
δεξιά γωνία της οθόνης.

Ραδιόφωνο

FM/AM (με RDS)

(1) Ραδιόφωνο

Εναλλαγή μεταξύ FM και AM.

(2) Λίστα

Δείτε όλους τους διαθέσιμους σταθ-
μούς.

(3) Προκαθορισμένα

Δείτε όλα τα προκαθορισμένα.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

Αλλάζοντας μεταξύ FM και AM

• Πιέστε το πλήκτρο [RADIO] στο
ηχοσύστημα για εναλλαγή FM και
AM.

• Επιλέξτε [Radio] στην οθόνη για
εναλλαγή FM και AM.

Αναζήτηση σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναζήτηση σταθμών.

Λίστα

Μια λίστα όλων τον διαθέσιμών
σταθμών στη τρέχουσα τοποθεσία
εμφανίζεται. Πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό.

Αγαπημένοι σταθμοί μπορούν να
αποθηκευτούν στο [Presets] επιλέ-
γοντας [+].

Εικονίδιο Περιγραφή

Σίγαση Σίγαση ήχων

Μπαταρία
Υπόλοιπο μπαταρίας
μιας συνδεμένης 
συσκευής Bluetooth®

Σύνδεση
Handsfree +
Ροής Ήχου

Διαθέσιμο Bluetooth®

Handsfree κλήσεις και

ροή ήχου

Σύνδεση

Handsfree

Διαθέσιμο Bluetooth®

Handsfree κλήσεις

Bluetooth®

ροή ήχου

Διαθέσιμο Bluetooth®

ροή ήχου

Λήψη επαφών
Λήψη επαφών μέσω
ασύρματης διαβίβασης
Bluetooth®

Λήψη Ιστορικό

κλήσεων

Λήψη ιστορικού κλή-
σεων μέσω ασύρματης
διαβίβασης Bluetooth®

Κατειλημμένη

γραμμή
Κλήση σε εξέλιξη

Σίγαση μικρο-

φώνου

Σίγαση μικροφώνου
κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης

Ισχύ σήματος

τηλεφώνου

Εμφάνιση της ισχύς του
σήματος του συνδεμένου
με Bluetooth® τηλεφώνου

Σύστημα Πολυμέσων
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Προκαθορισμένα

Αποθηκεύστε έως 40 συχνά χρησιμο-
ποιουμένους σταθμούς.

Για να ακούσετε έναν προκαθορισμέ-
νο σταθμό, πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό στη λίστα.

Πιέστε και κρατήστε την επιθυμητή
θέση από 1 έως 40. Αυτό αποθη-
κεύει τον τρέχον σταθμό στην επιλεγ-
μένη θέση.

Αν η θέση είναι κενή, απλή επιλογή
αποθηκεύει τον σταθμό στη θέση.

Μενού

Επιλέξτε [Menu], και επιλέξτε την
επιθυμητή λειτουργία.

• Ανακοίνωση κυκλοφορίας (ΤΑ):
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ανακοίνωσης κυκλοφορίας.

• Σάρωση: Όλοι οι διαθέσιμοι σταθ-
μοί αναπαράγονται για 5 δευτερό-
λεπτα ο καθένας.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορεί να αλλαχθούν.

DAB/FM (με DAB)

(1) Ραδιόφωνο

Εναλλαγή μεταξύ DAB/FM και AM.

(2) Λίστα

Δείτε όλους τους διαθέσιμους σταθ-
μούς.

(3) Προκαθορισμένα

Δείτε όλα τα προκαθορισμένα.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

Αλλάζοντας μεταξύ DAB/FM και AM

• Πιέστε το πλήκτρο [RADIO] στο
ηχοσύστημα για εναλλαγή DAB/
FM και AM.

• Επιλέξτε [Radio] στην οθόνη για
εναλλαγή DAB/FM και AM.

Αναζήτηση σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναζήτηση σταθμών.

Λίστα

Μια λίστα όλων τον διαθέσιμών
σταθμών στη τρέχουσα τοποθεσία
εμφανίζεται. Πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό.

Αγαπημένοι σταθμοί μπορούν να
αποθηκευτούν στο [Presets] επιλέ-
γοντας [+].
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Προκαθορισμένα

Αποθηκεύστε έως 40 συχνά χρησιμο-
ποιουμένους σταθμούς.

Για να ακούσετε έναν προκαθορισμέ-
νο σταθμό, πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό στη λίστα.

Πιέστε και κρατήστε την επιθυμητή
θέση από 1 έως 40. Αυτό αποθη-
κεύει τον τρέχον σταθμό στην επιλεγ-
μένη θέση.

Αν η θέση είναι κενή, απλή επιλογή
αποθηκεύει τον σταθμό στη θέση.

Μενού

Επιλέξτε [Menu], και επιλέξτε την
επιθυμητή λειτουργία.

• Ανακοίνωση κυκλοφορίας (ΤΑ):
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ανακοίνωσης κυκλοφορίας.

• Περιοχή: Ενεργοποίηση ή απενερ-
γοποίηση εναλλαγής μεταξύ
τοπικών σταθμών.

• Σάρωση: Όλοι οι διαθέσιμοι σταθ-
μοί αναπαράγονται για 5 δευτερό-
λεπτα ο καθένας.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορεί να αλλαχθούν.

• Χειροκίνητη αναζήτηση FM: Χει-
ροκίνητη αναζήτηση συχνοτήτων.

FM/AM (χωρίς RDS)

(1) Ζώνη

Εναλλαγή μεταξύ FM και AM.

(2) Προκαθορισμένα

Δείτε όλα τα προκαθορισμένα.

(3) Λίστα

Δείτε όλους τους διαθέσιμους σταθ-
μούς.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

Αλλάζοντας μεταξύ FM και AM

• Πιέστε το πλήκτρο [RADIO] στο
ηχοσύστημα για εναλλαγή FM και
AM.

• Επιλέξτε [Band] στην οθόνη για
εναλλαγή FM και AM.

Αναζήτηση σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναζήτηση σταθμών.

Λίστα

Μια λίστα όλων τον διαθέσιμών
σταθμών στη τρέχουσα τοποθεσία
εμφανίζεται. Πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό.

Αγαπημένοι σταθμοί μπορούν να
αποθηκευτούν στο [Presets] επιλέ-
γοντας [save].

Σύστημα Πολυμέσων
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Προκαθορισμένα

Αποθηκεύστε έως 40 συχνά χρησιμο-
ποιουμένους σταθμούς.

Για να ακούσετε έναν προκαθορισμέ-
νο σταθμό, πιέστε τον επιθυμητό
σταθμό στη λίστα.

Πιέστε και κρατήστε την επιθυμητή
θέση από 1 έως 40. Αυτό αποθη-
κεύει τον τρέχον σταθμό στην επιλεγ-
μένη θέση.

Αν η θέση είναι κενή, απλή επιλογή
αποθηκεύει τον σταθμό στη θέση.

Μενού

Επιλέξτε [Menu], και επιλέξτε την
επιθυμητή λειτουργία.

• Σάρωση: Όλοι οι διαθέσιμοι σταθ-
μοί αναπαράγονται για 5 δευτερό-
λεπτα ο καθένας.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορεί να αλλαχθούν.

Πολυμέσα

Πληροφορία - Χρήση MP3

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφές αρχείων που δε συμμορ-
φώνονται με τις παραπάνω μορ-
φές μπορεί να αναγνωρίζονται
σωστά ή να αναπαράγονται χωρίς
να εμφανίζονται σωστά τα ονόματα
τους, ή άλλες πληροφορίες.

Υποστήριξη για συμπιεσμένα
αρχεία

1. Υποστηριζόμενα Bitrates (Kbps)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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2. Δείγμα συχνοτήτων (Hz)

• Για συμπιεσμένα αρχεία MP3/
WMA, θα προκύψουν διαφορές
στην ποιότητα ήχου, ανάλογα με το
bitrate. (Με υψηλότερα bitrates,
μπορεί να βιωθεί υψηλότερη ποιό-
τητα ήχου)

• Αυτή η συσκευή αναγνωρίζει μόνο
αρχεία με επέκταση MP3/WMA.
Άλλες επεκτάσεις αρχείων μπορεί
να μην αναγνωρίζονται.

3. Μέγιστος αριθμός αναγνωριζόμε-
νων φακέλων και αρχείων

• Φάκελος : 2,000 φάκελοι για USB

• Αρχείο : 6,000 αρχεία για USB

• Δεν υπάρχουν όρια για τον αριθμό
των αναγνωρισμένων επιπέδων
φακέλων.

4. Εμφάνιση κειμένου (Unicode)

• Όνομα αρχείου: Μέγιστο 64 Αγγλι-
κοί χαρακτήρες (64 Κορεάτικοι
χαρακτήρες)

• Όνομα φακέλου: Μέγιστο 32 Αγγλι-
κοί χαρακτήρες (32 Κορεάτικοι
χαρακτήρες)

Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
κύλισης θα σας επιτρέψει να δείτε το
πλήρες όνομα, των αρχείων που
έχουν πολύ μεγάλα ονόματα για να
εμφανίζονται απευθείας.

(αν έχει τοποθετηθεί)

Υποστήριξη Γλώσσας (Υποστήριξη
Unicode)

• Κορεάτικα: 2,604 χαρακτήρες

• Αγγλικά: 94 χαρακτήρες

• Κοινοί Κινέζικοι χαρακτήρες: 4,888
χαρακτήρες

• Ειδικά Σύμβολα: 986 χαρακτήρες

Ιαπωνικοί/Απλοποιημένοι Κινέζι-
κοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζο-
νται.

Πληροφορία
- Χρήση USB συσκευές

• Συνδέστε τη συσκευή αφού εκκινή-
σετε τον κινητήρα. Η συσκευή USB
μπορεί να υποστεί ζημιά αν είναι
ήδη συνδεδεμένο όταν ο κινητήρας
εκκινείτε.

• Η συσκευή USB μπορεί να μη λει-
τουργήσει σωστά, αν το ο διακόπτης
ανάφλεξης του αυτοκινήτου, ανάψει
ή σβήσει με τη συσκευή USB συνδε-
δεμένη.

• Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε εξω-
τερικές συσκευές USB προσέξτε για
στατικό ηλεκτρισμό.

• Κωδικοποιημένα MP3 Players δεν
θα αναγνωρίζονται όταν συνδέονται
ως εξωτερικές συσκευές.

• Ανάλογα με την κατάσταση της εξω-
τερικής συσκευής USB, η συνδεδε-
μένη εξωτερική συσκευή USB μπο-
ρεί να μην είναι αναγνωρίσιμη.

• Μόνο προϊόντα με διαμόρφωση
byte/sectors κάτω από 64Kbyte θα
αναγνωρίζονται .

• Αυτή η συσκευή αναγνωρίζει συσκ-
ευές USB με διαμόρφωση αρχείων
FAT 12/16/32. Αυτή η συσκευή δεν
αναγνωρίζει αρχεία με διαμόρφωση
NTFS.

(Συνεχίζεται)

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύστημα Πολυμέσων
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(Συνεχίζεται)

• Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να
μην υποστηρίζονται εξαιτίας ζητη-
μάτων συμβατότητας.

• Μην αγγίζεται τις συνδέσεις USB.

• Αν συνδέετε ή αποσυνδέετε επανα-
λαμβανόμενα τη συσκευή USB σε
σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί
να υποστεί βλάβη.

• Μπορεί να ακούσετε έναν περίεργο
θόρυβο όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε
τη συσκευή USB.

• Απενεργοποιείστε τον ήχο πριν
συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξωτερι-
κές συσκευές USB.

• Η αναγνώριση μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο ανάλογα με τον τύπο,
χωρητικότητα ή τη μορφή αρχείου
της εξωτερικής συσκευής USB.
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία του
προϊόντος.

• Η χρήση της συσκευής USB για
σκοπούς άλλους εκτός από την ανα-
παραγωγή μουσικής απαγορεύεται.

• Δεν υποστηρίζονται εικόνες και
βίντεο μέσω του USΒ.

• Μη χρησιμοποιείτε το USB I/F για
να φορτίσετε μπαταρίες ή αξεσουάρ
που παράγουν θερμότητα. Τέτοιες
πράξεις, μπορεί να οδηγήσουν σε
χειρότερες αποδόσεις ή ζημιά στη
συσκευή.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Η συσκευή μπορεί να μην αναγ-
νωρίζει συσκευές USB αν χρησιμο-
ποιείτε USB hubs και προεκτάσεις
καλωδίων που έχετε αγοράσει χωρι-
στά. Συνδέστε το USB απευθείας με
το τερματικό πολυμέσων του αυτο-
κινήτου.

• Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές USB
μαζικής αποθήκευσης με χωρισμέ-
νες λογικές μονάδες δίσκων, μόνο τα
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη
κεντρική μονάδα του δίσκου μπο-
ρούν να αναπαράγονται.

• Αν φορτώνονται εφαρμογές στο
USB, η αναπαραγωγή αρχείων μπο-
ρεί να αποτύχει.

• Μερικά MP3 player, κινητά τηλέ-
φωνα, ψηφιακές φωτοφραφικές,
κτλ. (συσκευές USB οι οποίες δεν
αναγνωρίζονται ως φορητά μέσα
αποθήκευσης) μπορεί να μην λει-
τουργήσουν κανονικά όταν συνδε-
θούν.

• Για ορισμένες φορητές συσκευές
μπορεί να μη λειτουργεί η φόρτιση
μέσω USB.

• Η λειτουργία εγγυάται μόνο για
στάνταρ USB (Metal Cover Τύπος)
τύπου μνήμης.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Η λειτουργία HDD, CF, SD και
memory stick συσκευών δεν εγγυάται.

• Η αναπαραγωγή DRM (Digital Rights
Management) αρχεία δεν γίνεται.

• Συσκευές USB που χρησιμοποι-
ούνται με σύνδεση Αντάπτορα
(Τύπου SD ή Τύπου CF) μπορεί να
μην αναγνωριστούν.

• Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργή-
σει σωστά, όταν χρησιμοποιείτε
USB HDDs ή USBs που υπόκεινται
σε αποτυχίες σύνδεσης λόγω δονή-
σεων του αυτοκινήτου. (για παρά-
δειγμα τύπου istick)

• Αποφύγετε τη χρήση
προϊόντων μνήμης USB
που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν ως μπρελόκ ή
αξεσουάρ κινητών τηλε-
φώνων γιατί μπορεί να υποστεί
ζημιά η υποδοχή USB.

• Αν συνδέετε μια συσκευή MP3
device ή τηλέφωνο μέσω διαφόρων
καναλιών, όπως λειτουργία AUX/
BT ή λειτουργία Audio/USB μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα θορύβους ή
αφύσικη λειτουργία.

4

Σ
ύ
σ

τη
μ

α
Π

ο
λ
υ
μ

έσ
ω

ν

4-19

PdeN_GRE_4_YF eng 4c-Audio.qxd  18/04/2018  02:33 πμ  Page 19



USB

(1) Επανάληψη

Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την
επανάληψη.

(2) Τυχαία Αναπαραγωγή

Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την
τυχαία αναπαραγωγή.

(3) Λίστα

Δείτε μια λίστα όλων των τραγουδιών.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

(5) Εικόνα Άλμπουμ

Δείτε πληροφορίες τραγουδιών.

(6) Παύση

Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.

(7) Πρόοδος αναπαραγωγής

Επιλέξτε να μεταβείτε στο επιθυμητό
σημείο.

Αναπαραγωγή

• Πιέστε το πλήκτρο [MEDIA] και
επιλέξτε [USB].

• Συνδέστε μια μονάδα USB στην
θύρα USB για την αυτόματη ανα-
παραγωγή αρχείων της μονάδας
USB.

Αλλαγή τραγουδιών

• Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναπαραγωγή του προηγούμε-
νου ή επόμενου τραγουδιού.

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
[SEEK/TRACK] για να πάτε πίσω
ή μπροστά το τρέχων τραγούδι.

• Αναζητείστε τραγούδια γυρίζοντας
το κουμπί TUNE και πιέστε το
κουμπί για αναπαραγωγή.

Επιλογή τραγουδιών από μία λίστα

Επιλέξτε [List] για να δείτε μια λίστα
διαθέσιμων τραγουδιών για αναπα-
ραγωγή.

Επιλέξετε και αναπαράγετε το επι-
θυμητό τραγούδι.

Επανάληψη αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Repeat] για ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση ‘Επανάληψη
όλων’, ‘Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού’, ‘Επανάληψη φακέλου’ ή ‘Επα-
νάληψη κατηγορίας’.

• Επανάληψη όλων: Επανά-
ληψη όλων των τραγουδιών.

• Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού: Η αναπαραγωγή του τρέχων
τραγουδιού επαναλαμβάνεται.

Σύστημα Πολυμέσων
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• Επανάληψη φακέλου: Όλα τα
τραγούδια στον τρέχον φάκελο
επαναλαμβάνονται.

• Επανάληψη κατηγορίας: Επα-
νάληψη όλων των τραγουδιών
στην τρέχουσα κατηγορία.

Πληροφορία

Η λειτουργία Επανάληψη Φακέλου
είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα τρα-
γούδια αναπαράγονται από την [File]
κατηγορία κάτω από την [List].

Τυχαία Αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Shuffle] για ενεργο-
ποίηση/απενεργοποίηση αναπαρα-
γωγής ‘Τυχαία’, ‘Τυχαίος Φάκελος’ ή
‘Τυχαία κατηγορία’ .

• Τυχαία: Τα τραγούδια αναπα-
ράγονται με τυχαία σειρά.

• Τυχαίος Φάκελος: Τα τρα-
γούδια στον τρέχον φάκελο αναπα-
ράγονται με τυχαία σειρά.

• Τυχαία Κατηγορία: Τα τρα-
γούδια στην τρέχουσα κατηγορία
αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Μενού

Επιλέξτε [Menu], και επιλέξτε την
επιθυμητή λειτουργία.

• Αποθήκευση στο My Music: Τρα-
γούδια στο USB σας μπορούν να
αποθηκευτούν στο My Music.

(1) Αρχείο: Επιλέξτε ένα αρχείο για
αποθήκευση.

(2) Επιλογή όλων: Επιλέξτε όλα τα
αρχεία.

(3) Ξεμαρκάρισμα όλων: Αποεπιλογή
όλων των αρχείων.

(4) Αποθήκευση: Αποθηκεύστε τα
επιλεγμένα αρχεία.

- Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να
αποθηκεύσετε, και επιλέξτε [Save].
Αυτό αποθηκεύει τα αρχεία στο My
Music.

- Η αποθήκευση ακυρώνεται αν
κατά την διάρκεια της λαμβάνεται ή
πραγματοποιείται μια κλήση.

- Μέχρι 6,000 αρχεία μπορεί να
αποθηκευτούν.

- Το τρέχον αρχείο που αναπαρά-
γετε στην συσκευή USB δεν
μπορεί να αλλαχθεί την ώρα που
αποθηκεύεται.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείστε
το My Music την ώρα που
αποθηκεύεται.

- Μέχρι 700 MB μπορεί να αποθη-
κευτούν.

• Πληροφορία: Λεπτομερείς πληρο-
φορίες του τρέχον τραγουδιού εμ-
φανίζονται.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορεί να αλλαχθούν.
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Πληροφορία
- Χρήση συσκευής iPod®

• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουρ-
γία ελέγχου iPod® του ηχοσυστήμα-
τος σας, χρησιμοποιείστε το ειδικό
καλώδιο που παρέχεται με το iPod®

σας.

• Αν το iPod® είναι συνδεδεμένο με το
αυτοκίνητο ενώ παίζει, μπορεί να
ακουστεί ένας ήχος υψηλής στάθμης
για περίπου 1-2 δευτερόλεπτα μετά
τη σύνδεση. Αν είναι δυνατόν, συν-
δέστε το iPod στο αυτοκίνητο ενώ το
iPod® δε λειτουργεί/είναι σε παύση.

• Συνδέστε το iPod® με το αυτοκίνητο
στην κατάσταση ACC ON για να
φορτίσει.

• Όταν συνδέετε με το καλώδιο του
iPod®, σιγουρευτείτε ότι έχετε εισά-
γει τελείως την εισαγωγή καλωδίου.

• Όταν τα χαρακτηριστικά EQ μιας
εξωτερικής συσκευής, όπως το
iPod® και το ηχοσύστημα, είναι και
τα δύο ενεργοποιημένα, τα εφέ EQ
μπορεί να επικαλύψουν και να προ-
καλέσουν αλλοίωση και παραμόρ-
φωση ήχου. Όποτε είναι δυνατό,
απενεργοποιήστε το χαρακτηρι-
στικό EQ μέσα στην εξωτερική
συσκευή κατά τη διάρκεια χρήσης
με σύνδεση με το ηχοσύστημα.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Μπορεί να προκύψει θόρυβος όταν
συνδεθεί ένα iPod® ή μια συσκευή
AUX. Όταν δε χρησιμοποιείτε αυτές
τις συσκευές, αποσυνδέστε τες για
αποθήκευση.

• Όταν συνδέετε το ρεύμα του iPod® ή
μιας συσκευής AUX στη πρίζα, αν
παίζει η εξωτερική συσκευή, μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα θόρυβο. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, αποσυνδέστε
τη πρίζα πριν τη χρήση.

• Αναπήδηση ή λάθος λειτουργία
μπορεί να προκύψει, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής
iPod®/iPhone®.

• Αν το iPhone® είναι συνδεδεμένο και
με Ασύρματη Τεχνολογία Blue-
tooth® και με USB, μπορεί να μην
ακούγεται σωστά ο ήχος. Στο
iPhone®, επιλέξτε τη σύνδεση Dock
ή την Ασύρματη Τεχνολογία Blue-
tooth® για να αλλάξετε την εξαγωγή
ήχου (πηγή).

• Η λειτουργία iPod® δε μπορεί να
λειτουργήσει όταν το iPod® δε μπο-
ρεί να αναγνωριστεί, εξαιτίας εκ-
δοχών που δεν υποστηρίζουν τα
πρωτόκολλα επικοινωνιών.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Για Νανο-συσκευές πέμπτης γενιάς,
το iPod® μπορεί να μην αναγνωρίζε-
ται όταν το επίπεδο της μπαταρίας
είναι χαμηλό. Παρακαλούμε να
φορτίζετε το iPod® για χρήση.

• Η σειρά Search/play που φαίνεται
στη συσκευή iPod® μπορεί διαφέρει
με τη σειρά που εμφανίζεται στο
ηχοσύστημα.

• Αν το iPod® δυσλειτουργεί εξαιτίας
ενός ελαττώματος της συσκευής
iPod®, κάντε επαναφορά στο iPod®

και δοκιμάστε ξανά. (Για να μάθετε
περισσότερα, ανατρέξτε στο εγχειρί-
διο του iPod® σας)

• Ορισμένα iPod®s μπορεί να μη
συγχρονίζουν με το Σύστημα, ανά-
λογα με την έκδοση του. Αν αφαιρε-
θεί το Media πριν αναγνωριστεί,
τότε το σύστημα μπορεί να μην επα-
ναφέρει σωστά τη προηγούμενη λει-
τουργία. (δεν υποστηρίζεται η φόρ-
τιση του iPad®)

• Καλώδια άλλα εκτός του ενός μέτρο
καλώδιο που παρέχετε με τα iPod®/
iPhone® προϊόντα μπορεί να μην
αναγνωρίζονται.

• Όταν χρησιμοποιούνται άλλες μου-
σικές εφαρμογές στο iPod® σας, η
λειτουργία συγχρονισμού συστήμα-
τος μπορεί να αποτύχει λόγω δυσλει-
τουργίας της iPod® εφαρμογής.

i
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iPod®

(1) Επανάληψη

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επα-
νάληψη.

(2) Τυχαία Αναπαραγωγή

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τυ-
χαία αναπαραγωγή.

(3) Λίστα

Δείτε μια λίστα όλων των τραγουδιών.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

(5) Εικόνα Άλμπουμ

Δείτε πληροφορίες τραγουδιών.

(6) Παύση

Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.

(7) Πρόοδος αναπαραγωγής

Επιλέξτε να μεταβείτε στο επιθυμητό
σημείο.

Αναπαραγωγή

• Συνδέστε το iPod® σας στη θύρα
USB, πιέστε το πλήκτρο [MEDIA]
και επιλέξτε [iPod].

Αλλαγή τραγουδιών

• Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναπαραγωγή του προηγούμε-
νου ή επόμενου τραγουδιού.

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
[SEEK/TRACK] για να πάτε πίσω
ή μπροστά το τρέχων τραγούδι.

• Αναζητείστε τραγούδια γυρίζοντας
το κουμπί TUNE και πιέστε το
κουμπί για αναπαραγωγή.

Επιλογή τραγουδιών από μία λίστα

Επιλέξτε [List] για να δείτε μια λίστα
διαθέσιμων τραγουδιών για αναπα-
ραγωγή.

Επιλέξετε και αναπαράγετε το επι-
θυμητό τραγούδι.

Επανάληψη αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Repeat] για ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση ‘Επανάληψη κα-
τηγορίας’, ‘Επανάληψη τρέχον τρα-
γουδιού’.

• Επανάληψη κατηγορίας: Επα-
νάληψη όλων των τραγουδιών
στην τρέχουσα κατηγορία.

• Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού: Η αναπαραγωγή του τρέχων
τραγουδιού επαναλαμβάνεται.

Τυχαία Αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Shuffle] για ενεργο-
ποίηση/απενεργοποίηση αναπαρα-
γωγής ‘Τυχαία Κατηγορία’.

• Τυχαία Κατηγορία: Τα τραγού-
δια στην τρέχουσα κατηγορία ανα-
παράγονται με τυχαία σειρά.

Μενού

Πιέστε το πλήκτρο [MENU], και επι-
λέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

• Πληροφορία: Λεπτομερείς πληρο-
φορίες του τρέχον τραγουδιού εμ-
φανίζονται.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορούν να αλλαχθούν.
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Όταν λειτουργούν άλλες μουσικές
εφαρμογές

Όταν αποθηκευμένα τραγούδια στο
iPod® σας αναπαράγονται μέσω
ξεχωριστής μουσικής εφαρμογής, η
ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται.

(1) Play/Pause: Παύση ή αναπαρα-
γωγή μουσικής.

(2) iPod files: Αναπαραγωγή μου-
σικών αρχείων αποθηκευμένα στο
iPod® σας.

(3) Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις
ήχου μπορούν να αλλαχθούν.

(4) Εικόνα Άλμπουμ: Δείτε πληροφο-
ρίες τραγουδιών.

Πληροφορία

Η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί
σωστά λόγω δυσλειτουργίας των
iPod® εφαρμογών.

Αναπαραγωγή iPod αρχείων

• Επιλέξτε [iPod files] για αναπαρα-
γωγή τραγουδιών αποθηκευμένα
στο iPod® σας.

Αν δεν υπάρχουν τραγούδια
αποθηκευμένα στο iPod® σας, το
[iPod files] είναι απενεργοποιημέ-
νο.

Πληροφορία
- Χρήση Bluetooth® (BT) Ήχου

• Η λειτουργία Bluetooth® Audio
μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί όταν
ένα ενεργοποιημένο Bluetooth® τη-
λέφωνο είναι συνδεμένο. Μόνο
συσκευές που υποστηρίζουν Blue-
tooth® audio μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν.

• Όταν το ενεργοποιημένο Blue-
tooth® τηλέφωνο αποσυνδεθεί κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η
μουσική σταματάει.

• Όταν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα
TRACK UP/DOWN κατά τη διάρ-
κεια αναπαραγωγής μέσω Blue-
tooth® audio, ένας πεταχτός ήχος ή

διακοπές ήχου μπορεί να συμβούν,
ανάλογα με την συσκευή του κινη-
τού τηλεφώνου.

• Ανάλογα με το μοντέλο του κινητού
τηλέφωνο, η λειτουργία ροή ήχου
μπορεί να μην υποστηρίζεται.

• Όταν πραγματοποιείται ή λαμβάνε-
ται μια κλήση την ώρα που παίζει
μουσική στη λειτουργία Bluetooth®

Audio, η κλήση μπορεί να μπερδευ-
τεί με την μουσική.

• Επιστρέφοντας στην λειτουργία
Bluetooth® Audio αφού τερματίσετε
μια κλήση, η αναπαραγωγή μπορεί
να μην συνεχίσει αυτόματα για
κάποια μοντέλα κινητών τηλε-
φώνων.

i

i
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• Το Bluetooth® Handsfree είναι μια
λειτουργία που επιτρέπει στους
οδηγούς να οδηγούν με ασφά-
λεια. Αν συνδέσετε τη κεντρική
κονσόλα με ένα κινητό με
Bluetooth®, επιτρέπει στον οδηγό
να δεχτεί κλήσεις και να χρησιμο-
ποιήσει επαφές με ευκολία. Πριν
χρησιμοποιήσετε το Bluetooth®,
διαβάστε με προσοχή τα περιεχό-
μενα σε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών.

• Υπερβολική χρήση ή λειτουρ-
γίες ενώ οδηγείτε, μπορεί να
προκαλέσουν απρόσεκτη οδή-
γηση και να προκληθούν ατυχή-
ματα.

• Αποφύγετε την υπερβολική
χρήση, ενώ οδηγείτε.

• Αν κοιτάτε την οθόνη για μεγάλη
χρονική περίοδο είναι επικίν-
δυνο και μπορεί να προκληθούν
ατυχήματα.

• Όταν οδηγείτε να κοιτάτε την
οθόνη για μικρή χρονική περίο-
δο.

Bluetooth® (BT) Ήχος

(1) Επανάληψη

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επα-
νάληψη.

(2) Τυχαία αναπαραγωγή

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τυ-
χαία αναπαραγωγή.

(3) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

(4) Αναπαραγωγή/Παύση

Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.

Πληροφορία

• Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να
μην υποστηρίζουν συγκεκριμένες
λειτουργίες.

• Η ένταση του Bluetooth® ήχου συγ-
χρονίζεται με την ένταση του κινη-
τού τηλεφώνου.

Αναπαραγωγή

• Πιέστε το πλήκτρο [MEDIA] και
επιλέξτε [BT Audio].

Αλλαγή τραγουδιών

• Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναπαραγωγή του προηγούμε-
νου ή επόμενου τραγουδιού.

Πληροφορία

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να
μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Επιλέξτε [Repeat] για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση ‘Επανάληψη όλων’,
‘Επανάληψη τρέχον τραγουδιού’ ή
‘Επανάληψη Κατηγορίας’.

• Επανάληψη όλων: Επανά-
ληψη όλων τον τραγουδιών.

• Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού: Επανάληψη αναπαραγωγής
του τρέχον τρέχον τραγουδιού.

• Επανάληψη Κατηγορίας: Επα-
νάληψη όλων των τραγουδιών στη
τρέχουσα κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

i
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Πληροφορία

Η λειτουργία επανάληψη αναπαραγω-
γής ασκείται, ανάλογα με την λειτουργία
της συνδεμένης Bluetooth® συσκευής.

Τυχαία Αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Shuffle] για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση αναπαραγωγής
‘Τυχαία’, ‘Τυχαία κατηγορία’.

• Τυχαία: Τα τραγούδια αναπα-
ράγονται με τυχαία σειρά.

• Τυχαία Κατηγορία: Τα τραγού-
δια στην τρέχουσα κατηγορία ανα-
παράγονται με τυχαία σειρά.

Πληροφορία

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής
ασκείται, ανάλογα με την λειτουργία
της συνδεμένης Bluetooth® συσκευής.

Μενού

Πιέστε το πλήκτρο [MENU] και επι-
λέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

• Συνδέσεις: Η τρέχουσα συνδεμένη
Bluetooth® συσκευή μπορεί να
αλλαχθεί.

• Πληροφορία: Λεπτομερείς πληρο-
φορίες του τρέχον τραγουδιού εμ-
φανίζονται.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορούν να αλλαχθούν.

AUX

Λειτουργία AUX

• Πιέστε το πλήκτρο [MEDIA] και
επιλέξτε [AUX].

• Συνδέστε την εξωτερική συσκευή
στον ακροδέκτη AUX για την λει-
τουργία AUX.

(1) Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις
ήχου μπορούν να αλλαχθούν.

My Music

(1) Επανάληψη

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
επανάληψης.

(2) Τυχαία Αναπαραγωγή

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τυ-
χαίας αναπαραγωγής .

(3) Λίστα

Δείτε μια λίστα όλων των τραγουδιών.

(4) Μενού

Περιηγηθείτε στην οθόνη του μενού.

(5) Εικόνα Άλμπουμ

Δείτε πληροφορίες τραγουδιών.

i
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(6) Παύση

Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.

(7) Πρόοδος αναπαραγωγής

Επιλέξτε να μεταβείτε στο επιθυμητό
σημείο.

Αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο [MEDIA] και επι-
λέξτε [My Music]. 

• Το My Music δεν μπορεί να επι-
λεχθεί, αν δεν περιέχει μουσική.

• Ελέγξτε το περιεχόμενο του δίσκο
USB πριν αποθηκεύστε μουσική
στο My Music.

Αλλαγή τραγουδιών

Πιέστε το πλήκτρο [SEEK/TRACK]
για αναπαραγωγή του προηγούμε-
νου ή επόμενου τραγουδιού.

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
[SEEK/TRACK] για να πάτε πίσω
ή μπροστά το τρέχων τραγούδι.

• Αναζητείστε τραγούδια γυρίζοντας
το κουμπί TUNE και πιέστε το
κουμπί για αναπαραγωγή.

Επιλογή τραγουδιών από μία λίστα

Επιλέξτε [List] για να δείτε μια λίστα
διαθέσιμων τραγουδιών για αναπα-
ραγωγή.

Επιλέξετε και αναπαράγετε το επι-
θυμητό τραγούδι.

Επανάληψη Αναπαραγωγής

Επιλέξτε [Repeat] για ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση ‘Επανάληψη
όλων’, ‘Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού’ ή ‘Επανάληψη Κατηγορίας’.

• Επανάληψη όλων: Επανά-
ληψη όλων τον τραγουδιών.

• Επανάληψη τρέχον τραγου-
διού: Επανάληψη αναπαραγωγής
του τρέχον τραγουδιού.

• Επανάληψη Κατηγορίας: Επα-
νάληψη όλων των τραγουδιών στη
τρέχουσα κατηγορία.

Τυχαία Αναπαραγωγή

Επιλέξτε [Shuffle] για ενεργο-
ποίηση/απενεργοποίηση αναπαρα-
γωγής ‘Τυχαία’, ‘Τυχαία κατηγορία’.

• Τυχαία: Τα τραγούδια αναπα-
ράγονται με τυχαία σειρά.

• Τυχαία Κατηγορία: Τα τραγού-
δια στην τρέχουσα κατηγορία ανα-
παράγονται με τυχαία σειρά.

Μενού

Επιλέξτε [Menu], και επιλέξτε την
επιθυμητή λειτουργία.

• Διαγραφή αρχείων: Μπορείτε να δια-
γράψετε αρχεία από το My Music.

(1) Αρχείο: Επιλέξτε αποθηκευμένο
αρχείο.

(2) Επιλογή όλων: Επιλογή όλων
των αρχείων .

(3) Αποεπιλογή όλων: Αποεπιλογή
όλων των αρχείων.
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(4) Διαγραφή: Διαγραφή των επιλεγ-
μένων αρχείων.

- Επιλέξτε το αρχείο για διαγραφή,
μετά επιλέξτε [Delete] για να το
διαγράψετε.

- Η διαγραφή ακυρώνεται αν λαμ-
βάνεται ή πραγματοποιείται κλή-
σεις κατά τη διάρκεια της διαγρα-
φής.

• Προσθήκη σε Playlist: Τραγούδια
που αναπαράγετε συχνά μπορούν
να συνδυαστούν σε μια [Playlist].

- Τραγούδια μπορούν να αναπα-
ραχθούν από την [Playlist].

• Πληροφορία: Λεπτομερείς πληρο-
φορίες του τρέχον τραγουδιού εμ-
φανίζονται.

• Ρυθμίσεις Ήχου: Οι ρυθμίσεις ήχου
μπορεί να αλλαχθούν.

Διαγραφή από playlist

Όταν ένα τραγούδι από την playlist
αναπαράγεται, επιλέξτε [MENU] και
επιλέξτε [Delete from playlist].

Επιλέξτε το τραγούδι για διαγραφή,
μετά επιλέξτε [Delete].

Τηλέφωνο

Πληροφορία
- Χρήση Bluetooth® (BT)

Τηλέφωνο

• Το Bluetooth® αναφέρετε σε μικρής
εμβέλειας ασύρματη δικτύωση, που
χρησιμοποιεί μια συχνότητα 2.4GHz
~ 2.48GHz για να συνδέσει διάφορες
συσκευές μέσα σε συγκεκριμένη
απόσταση.

• Το Bluetooth® υποστηρίζεται από
υπολογιστές, εξωτερικές συσκευές,
τηλέφωνα με Bluetooth®, PDAs, διά-
φορες ηλεκτρονικές συσκευές και
περιβάλλοντα αυτοκινήτων και επι-
τρέπει σε δεδομένα να μεταδίδονται
σε υψηλές ταχύτητες χωρίς να χρει-
άζεται να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο σύνδεσης.

• Το Bluetooth® Handsfree αναφέρετε σε
μια συσκευή που επιτρέπει στον χρήστη
να κάνει εύκολα κλήσεις με τη χρήση
κινητών με Bluetooth® μέσω του ηχο-
συστήματος.

• Το Bluetooth® Handsfree μπορεί να
μην υποστηρίζεται από ορισμένα
κινητά.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

• Όταν το Bluetooth® είναι συνδεμένο
και επιχειρείται να κάνετε κλήσεις
μέσω συνδεμένο τηλεφώνου από
έξω από το αυτοκίνητο, η κλήση
συνδέεται μέσω της λειτουργίας
Bluetooth® Handsfree του αυτοκινή-
του.

• Παρακαλώ σιγουρευτείτε να αποσυνδέ-
σετε την λειτουργία Bluetooth®

Handsfree μέσω της Bluetooth® συσ-
κευής ή της οθόνης του ηχοσυστήματος.

i

Σύστημα Πολυμέσων

4-28

PdeN_GRE_4_YF eng 4c-Audio.qxd  18/04/2018  02:33 πμ  Page 28



Μέτρα ασφαλείας

• Το Bluetooth® Handsfree είναι μια
λειτουργία που επιτρέπει στους
οδηγούς να οδηγούν με ασφάλεια.
Αν συνδέσετε τη κεντρική κονσόλα
με ένα κινητό με Bluetooth®, επιτρέ-
πει στον οδηγό να δεχτεί κλήσεις
και να χρησιμοποιήσει επαφές με
ευκολία. Πριν χρησιμοποιήσετε το
Bluetooth®, διαβάστε με προσοχή
τα περιεχόμενα σε αυτό το εγχει-
ρίδιο οδηγιών.

• Υπερβολική χρήση ή λειτουργίες
ενώ οδηγείτε, μπορεί να προκαλέ-
σουν απρόσεκτη οδήγηση και να
προκληθούν ατυχήματα. Αποφύγε-
τε την υπερβολική χρήση, ενώ
οδηγείτε.

• Αν κοιτάτε την οθόνη για μεγάλη
χρονική περίοδο είναι επικίνδυνο
και μπορεί να προκληθούν ατυχή-
ματα. Όταν οδηγείτε να κοιτάτε την
οθόνη για μικρή χρονική περίοδο.

Προφυλάξεις όταν συνδέεται
συσκευές Bluetooth®

• Το αυτοκίνητο υποστηρίζει τις ακό-
λουθες Bluetooth® λειτουργίες.
Κάποιες συσκευές Bluetooth®

μπορεί να μην υποστηρίζουν
κάποιες λειτουργίες.

1) Bluetooth® Handsfree τηλεφωνι-
κές κλήσεις

2) Λειτουργίες κατά την διάρκεια
μιας κλήσης (Προσωπικό, Εναλ-
λαγή, Πλήκτρα έντασης μικρο-
φώνου)

3) Λήψη ιστορικού κλήσεων που
είναι αποθηκευμένο στην συ-
σκευή Bluetooth®

4) Λήψη επαφών που είναι αποθη-
κευμένες στην συσκευή Blue-
tooth®

5) Αυτόματη λήψη επαφών/ιστο-
ρικό κλήσεων όταν συνδέεται το
Bluetooth®

6) Αυτόματη σύνδεση Bluetooth®

συσκευών όταν εκκινείτε το
αυτοκίνητο

7) Αναπαραγωγή Bluetooth® Ήχου

• Πριν συνδέστε το ηχοσύστημα
στην συσκευή σας, σιγουρευτείτε
ότι η συσκευή σας υποστηρίζει
Bluetooth®.

• Ακόμα και αν το τηλέφωνο υπο-
στηρίζει Bluetooth®, το τηλέφωνο δε
θα βρεθεί κατά τη διάρκεια της ανα-
ζήτησης συσκευών αν έχει ρυθμι-
στεί να είναι σε κρυφή κατάσταση ή
αν είναι απενεργοποιημένο το
Bluetooth® πριν από την εύρεση/
σύνδεση με τη κεντρική μονάδα.

• Σταθμεύστε το αυτοκίνητο πριν
συνδέσετε τη κεντρική μονάδα με
το κινητό τηλέφωνο.

• Αν μια σύνδεση Bluetooth® χαθεί
λόγω ασυνήθιστων συνθηκών ενώ
μια συσκευή Bluetooth® είναι
συνδεμένη (υπέρβαση εμβέλειας
επικοινωνίας, απενεργοποίηση
συσκευής, σφάλματα επικοι-
νωνίας, κτλ.), η αποσυνδεμένη
συσκευή Bluetooth® αναζητείται και
αυτόματα επανασυνδέεται.

• Αν δε θέλετε αυτόματη σύνδεση με
τη συσκευή Bluetooth®, απενεργο-
ποιήστε τη λειτουργία Bluetooth®

στο κινητό σας τηλέφωνο.

• Η ένταση και ποιότητα ήχου του
Handsfree, μπορεί να διαφέρει,
ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο.
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• Η σύνδεση Bluetooth® μπορεί να
αποσυνδεθεί περιοδικά σε μερικά
τηλέφωνα. Ακολουθήστε αυτά τα
βήματα και ξαναπροσπαθήστε.

1) Απενεργοποιείστε την λειτουρ-
γία Bluetooth® στην συσκευή
Bluetooth® ➟ Ενεργοποιείστε
και ξανά δοκιμάστε.

2) Διαγράψτε την καταχωρημένη
συσκευή και από το ηχοσύ-
στημα και από την συσκευή
Bluetooth®, μετά καταχωρίστε
ξανά.

3) Απενεργοποιείστε την Blue-
tooth® συσκευή σας ➟ Ενεργο-
ποιείστε την και ξανά δοκιμάστε.

4) Αφαιρέστε τη μπαταρία της
συσκευής Bluetooth®, κάντε
επανεκκίνηση και μετά ξαναδο-
κιμάστε.

5) Επανεκκινήστε το αυτοκίνητο
και ξαναδοκιμάστε.

Καταχώρηση μιας συσκευής
Bluetooth®

Πληροφορίες για καταχώρηση
συσκευές Bluetooth®

• Η καταχώρηση αναφέρεται ως η δια-
δικασία της καταχώρησης Blue-
tooth® κινητών τηλεφώνων ή Blue-
tooth® συσκευών με το ηχοσύστημα
πριν την σύνδεση. Αυτό είναι μια
απαραίτητη διαδικασία για Blue-
tooth® σύνδεση και χρήση.

• Μέχρι και 5 συσκευές μπορούν να
καταχωρηθούν.

• Η καταχώρηση συσκευής Blue-
tooth® δεν επιτρέπεται όταν το
αυτοκίνητο κινείται.

Καταχώρηση της πρώτης συσκευής
Bluetooth®

Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ή το πλήκτρο [CALL]
στο τηλεχειριστήριο τιμονιού ➟ Αναζη-
τείστε για το αυτοκίνητο από την
συσκευή Bluetooth®, και καταχωρήστε
➟ Εισάγεται τον κωδικό στην συσκευή
Bluetooth® ή εγκρίνεται τον κωδικό ➟
Η καταχώρηση Bluetooth® ολο-
κληρώθηκε.

1. Αν πιέσετε το πλήκτρο [PHONE]
στο ηχοσύστημα ή το πλήκτρο
[CALL] στο τηλεχειριστήριο τιμο-

νιού, η ακόλουθη οθόνη εμφανίζε-
ται. Οι συσκευές τώρα μπορούν να
καταχωρηθούν.

(1) Όνομα Αυτοκινήτου: Όνομα που
αναζητείται στη συσκευή Blue-
tooth®.

Πληροφορία

Το όνομα του αυτοκινήτου είναι ένα
στην παραπάνω εικόνα είναι ένα παρά-
δειγμα. Αναφερθείτε στη συσκευή σας
για το πραγματικό όνομα αυτής.

2. Αναζητήστε για διαθέσιμες συ-
σκευές Bluetooth® στο μενού
Bluetooth® της συσκευής σας (κι-
νητό τηλέφωνο, κτλ.).

3. Επιβεβαιώστε ότι το όνομα του
αυτοκινήτου στη συσκευή Blue-
tooth® σας ταιριάζει με το όνομα
αυτοκινήτου που φαίνεται στην
οθόνη του ηχοσυστήματος, μετά
επιλέξτε το.
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4-1. Για συσκευές που απαιτούν
εισαγωγή κωδικού, μια οθόνη
εισαγωγής κωδικού εμφανίζεται
στην Bluetooth® συσκευή σας.

- Εισάγεται τον κωδικό ‘0000’,
στην Bluetooth® συσκευή σας.

4-2. Για συσκευές που απαιτούν επι-
βεβαίωση κωδικού, η ακόλουθη
οθόνη εμφανίζεται στο ηχοσύ-
στημα. Ένας 6-ψήφιος κωδικός
εμφανίζεται στην οθόνη της
Bluetooth® συσκευής σας.

- Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο 6-
ψήφιος κωδικός στην οθόνη του
ηχοσυστήματος και στην Blue-
tooth® συσκευή σας είναι ίδιοι,
επιλέξτε [OK] στην Bluetooth®

συσκευή σας.

Πληροφορία

Ο 6-ψήφιος κωδικός στην παραπάνω
εικόνα είναι ένα παράδειγμα. Αναφερ-
θείτε στο αυτοκίνητο σας για τον
πραγματικό κωδικό.

Καταχώρηση δεύτερης συσκευής
Bluetooth®

Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Bluetooth]
➟ Επιλέξτε [Connections] ➟ Επιλέξτε
[Add new].

- Η διαδικασία καταχώρησης από
αυτό το σημείο και μετά είναι ολό-
ιδια με την διαδικασία [Καταχώρη-
σης της πρώτης συσκευής].

Πληροφορία

• Η κατάσταση αναμονής Bluetooth®

διαρκεί για τρία λεπτά. Αν μια
συσκευή δεν καταχωρηθεί μέσα σε
τρία λεπτά, η καταχώρηση ακυ-
ρώνεται. Ξανά ξεκινήστε από την
αρχή.

• Στις περισσότερες συσκευές Blue-
tooth®, μια σύνδεση δημιουργείται
αυτόματα μετά την καταχώρηση.
Κάποιες συσκευές, ωστόσο, ξεχωρι-
στή επιβεβαίωση όταν συνδέονται
μετά την καταχώρηση. Σιγουρευ-
τείτε να ελέγξετε την Bluetooth®

συσκευή σας μετά την καταχώρηση
για να επιβεβαιώσετε ότι έχει συνδε-
θεί.

i i
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Σύνδεση Bluetooth® συσκευών
Αν δεν υπάρχουν συνδεμένες
συσκευές

Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ή το πλήκτρο [CALL]
στο τηλεχειριστήριο τιμονιού ➟ Λίστα
καταχωρημένων συσκευών Blue-
tooth® ➟ Επιλέξτε την επιθυμητή
συσκυή Bluetooth® από την λίστα ➟
Συνδέστε Bluetooth®.

Αν υπάρχουν συνδεμένες συσκευές

Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Settings] ➟
Επιλέξτε [Connections] ➟ Επιλέξτε
Bluetooth® συσκευές για σύνδεση ➟
Επιλέξτε [Connect] ➟ Συνδέστε
Bluetooth®.

Πληροφορία

• Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία
συσκευή Bluetooth® τη φορά.

• Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε
άλλες συσκευές, όταν μια συσκευή
Bluetooth® συνδέεται.

Αποδοχή/απόρριψη κλήσεων
Λήψη τηλεφωνικών κλήσεων όταν το
Bluetooth® είναι συνδεμένο.

(1) Όνομα καλούντος: Αν ο αριθμός
του καλούντος είναι στις επαφές
σας, το αντίστοιχο όνομα εμφα-
νίζεται.

(2) Εισερχόμενος αριθμός τηλεφώνου:
Εμφανίζεται ο εισερχόμενος αριθ-
μός τηλεφώνου.

(3) Αποδοχή: Αποδοχή κλήσης.

(4) Απόρριψη: Απόρριψη κλήσης.
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Πληροφορία

• Όταν εμφανίζεται η οθόνη εισερχό-
μενης κλήσης, η λειτουργία ήχου
και η οθόνη ρυθμίσεων δεν μπορεί
να εμφανιστεί. Μόνο η ένταση ήχου
της κλήσης υποστηρίζεται.

• Κάποιες συσκευές Bluetooth® μπο-
ρεί να μην υποστηρίζουν την λει-
τουργία απόρριψης κλήσεων.

• Κάποιες συσκευές Bluetooth® μπορ-
εί να μην υποστηρίζουν την λειτο-
υργία εμφάνισης αριθμός τηλε-
φώνου.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια
κλήσεων
Εισερχόμενη κλήση με συνδεμένο
Bluetooth® ➟ Επιλέξτε [Accept].

(1) Διάρκεια κλήσης: Εμφάνιση Διάρ-
κεια κλήσης.

(2) Όνομα καλούντος: Αν ο αριθμός του
καλούντος είναι στις επαφές σας, το
αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται.

(3) Εισερχόμενος αριθμός τηλεφώνου:
Εμφανίζεται ο εισερχόμενος αριθ-
μός τηλεφώνου.

(4) Πληκτρολόγιο: Εμφάνιση αριθμητι-
κού πληκτρολόγιου για εισαγωγή
Υπηρεσίας Αυτόματης Απάντησης.

(5) Προσωπικό: Η κλήση μεταφέρεται
στο κινητό τηλέφωνο.

(6) Ένταση Μικροφώνου: Προσαρ-
μογή ένταση εξερχόμενου ήχου.

(7) Τερματισμός: Τερματισμός κλήσης.

Πληροφορία

• Κάποιες συσκευές Bluetooth® μπορ-
εί να μην υποστηρίζουν την λει-
τουργία Προσωπικό.

• Η ένταση εξερχόμενου ήχου μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής Bluetooth®. Αν η ένταση
εξερχόμενης φωνής είναι πολύ υψηλή
ή χαμηλή, προσαρμόστε την ένταση
του μικροφώνου.

Αγαπημένα
Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Favourites]
➟ Εμφάνιση λίστα αγαπημένων.

(1) Λίστα αγαπημένων: Μια λίστα με
καταχωρημένα αγαπημένα εμ-
φανίζεται.

Συνδέει μια κλήση αν επιλεχθεί.

i
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(2) Προσθήκη στα αγαπημένα: Προ-
σθήκη ληφθέντος αριθμού τηλε-
φώνου στα αγαπημένα.

(3) Διαγραφή: Διαγραφή ενός αποθη-
κευμένου.

Πληροφορία

• Έως 20 αγαπημένα μπορούν να
αποθηκευτούν για κάθε συνδεμένη
Bluetooth® συσκευή.

• Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα
αγαπημένα όταν η Bluetooth® συσ-
κευή από την οποία καταχωρήθη-
καν είναι συνδεμένη.

• Το ηχοσύστημα δεν κάνει λήψη των
αγαπημένων από συσκευές Blue-
tooth®. Θα πρέπει πρόσφατα να
αποθηκεύσετε τα αγαπημένα πριν
τη χρήση.

• Για να προστεθούν στα αγαπημένα,
θα πρέπει να γίνει λήψη των επα-
φών πρώτα.

• Αποθηκευμένα αγαπημένα δεν ενη-
μερώνονται ακόμα κι αν οι επαφές
της συνδεμένης Bluetooth® συσκε-
υής έχουν αλλάξει. Σ’ αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να διαγρα-
φούν τα αγαπημένα και να προστε-
θούν ξανά.

Ιστορικό κλήσεων
Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Call history]
➟ Το ιστορικό κλήσεων εμφανίζεται.

(1) Ιστορικό κλήσεων: Εμφάνιση η
ληφθείσα λίστα του ιστορικό κλή-
σεων.

Σύνδεση μιας κλήσης αν επιλεχθεί.

(2) Ταξινόμηση: Ταξινόμηση κατά
όλες κλήσεις, εξερχόμενες κλή-
σεις, εισερχόμενες κλήσεις ή ανα-
πάντητες κλήσεις.

(3) Λήψη: Λήψη ιστορικού κλήσεων α-
πό συνδεμένη συσκευή Bluetooth®.

Πληροφορία

• Έως 50 εξερχόμενες, εισερχόμενες
και αναπάντητες κλήσεις αποθη-
κεύονται.

• Όταν γίνεται λήψη του τελευταίου
ιστορικό κλήσεων, το υπάρχον ιστο-
ρικό κλήσεων διαγράφεται.

Επαφές
Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Contacts]
➟ Επιλέξτε γράμμα (ABC) ➟ Επαφές
εμφανίζονται.

(1) Επαφές: Εμφάνιση ληφθέντων
επαφών.

Σύνδεση κλήσης όταν επιλεχθεί.

(2) Λήψη: Λήψη επαφών από συνδε-
μένη συσκευή Bluetooth®.

i

i
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Πληροφορία

• Έως και 2,000 επαφές μπορούν να
αποθηκευτούν.

• Σε μερικές περιπτώσεις, πρόσθετη
επιβεβαίωση είναι απαραίτητη από
την Bluetooth® συσκευή σας όταν
γίνεται λήψη των επαφών. Αν η λήψη
των επαφών ήταν ανεπιτυχής, συμ-
βουλευτείτε τις ρυθμίσεις της Blue-
tooth® συσκευή σας ή την οθόνη του
ηχοσυστήματος για έγκριση της
λήψης.

• Επαφές χωρίς αριθμούς τηλεφώνου
δεν θα εμφανίζονται.

Καντράν
Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Dial].

(1) Παράθυρο εισαγωγής αριθμού
τηλεφώνου: Εμφάνιση εισαγωγής
αριθμού τηλεφώνου με πληκτρο-
λόγιο.

(2) Καθαρισμός

- Επιλέξτε για να διαγράψετε με-
μονωμένα ψηφία.

- Πιέστε και κρατήστε για να δια-
γράψετε ολόκληρο τον αριθμό
τηλεφώνου.

(3) Πληκτρολόγιο: Εισαγωγή αριθ-
μού τηλεφώνου.

(4) Όνομα Bluetooth® Τηλεφώνου

- Το όνομα της συνδεμένης Blue-
tooth® συσκευής εμφανίζεται.

- Επαφές που αντιστοιχίζουν οι
αριθμοί/γράμματα τους εμφανίζο-
νται.

(5) Κλήση

- Εισέρθετε και επιλέξετε έναν
αριθμό τηλεφώνου για να καλέ-
σετε.

- Επιλέξτε χωρίς να εισάγετε κά-
ποιον αριθμό τηλεφώνου για να
δείτε τις πιο πρόσφατες κλήσεις.

Ρυθμίσεις
Πιέστε το πλήκτρο [PHONE] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Settings].

- Για ρυθμίσεις τηλεφώνου, αναφερ-
θείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις.
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Ρυθμίσεις

Πρόσβαση σε ρυθμίσεις Οθόνη,
Ήχος, Ημερομηνία/Ώρα, Bluetooth,
Σύστημα, Προφύλαξη Οθόνης και
Απενεργοποίηση Οθόνης.

Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα.

Οθόνη
Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Display].

• Λειτουργία εξασθένησης φωτεινότη-
τας: Η φωτεινότητα της οθόνης του
ηχοσυστήματος μπορεί να προσαρ-
μοστεί στην ώρα της μέρας.

• Φωτεινότητα: Η φωτεινότητα της
οθόνης του ηχοσυστήματος μπορεί
να αλλαχθεί.

• Κύλιση κειμένου: Αν το κείμενο είναι
μεγάλο για να εμφανιστεί στην
οθόνη, ενεργοποιείστε την λει-
τουργία κύλισης κειμένου. (αν έχει
τοποθετηθεί)

Ήχος
Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Sound].

• Θέση: Η ισορροπία του ήχου και η
μετατόπιση του μπορούν να προ-
σαρμοστούν.

• Ισοσταθμιστής: Οι αποχρώσεις του
ήχου μπορούν να προσαρμο-
στούν.

• Προτεραιοποίηση αισθητήρων όπι-
σθεν παρκαρίσματος: Αυτόματη
μείωση της έντασης του ήχου όταν
βάζετε όπισθεν.

• Εξαρτώμενη ένταση ήχου από
ταχύτητα: Αυτόματη προσαρμογή
έντασης του ήχου βάσει της
ταχύτητας του αυτοκινήτου.

• Μπιπ: Επιλέξτε αν θέλετε να ακούγε-
ται ένα μπιπ κάθε φορά που αγγίζετε
την οθόνη.

Ημερομηνία/Ώρα
Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο ηχο-
σύστημα ➟ Επιλέξτε [Date/Time].

• Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε την ώρα
που εμφανίζεται στην οθόνη.

• Μορφή ώρας: Επιλέξτε ανάμεσα 12-
ωρης και 24-ωρης μορφής της ώρας.

• Ρύθμιση ημερομηνίας: Ρυθμίστε
την ημερομηνία που εμφανίζεται
στην οθόνη.

Bluetooth
Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Bluetooth].

• Συνδέσεις: Ελέγξτε τις καταχωρή-
σεις, διαγραφές, συνδέσεις και
αποσυνδέσεις των συσκευών
Bluetooth®.

• Προτεραιότητα αυτόματης σύνδε-
σης: Ρυθμίστε την προτεραιότητα
σύνδεσης των Bluetooth® συ-
σκευών σας όταν εκκινείτε το αυτο-
κίνητο.

• Ενημέρωση επαφών: Μπορείτε να
κάνετε λήψη των επαφών σας από
την συσκευή Bluetooth®.

• Φωνητική οδηγία Bluetooth®: Ανα-
παραγωγή ή σίγαση των υπο-
δείξεων για καταχωρήσεις, συνδέ-
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σεις και σφάλματα της Bluetooth®

συσκευή σας.

Πληροφορία

• Όταν γίνεται διαγραφή καταχω-
ρημένων συσκευών, διαγράφονται
το ιστορικό κλήσεων και οι επαφές
που είχαν αποθηκευτεί στο ηχο-
σύστημα.

• Για συσκευές Bluetooth® με χαμηλή
προτεραιότητα σύνδεσης, θα χρεια-
στεί μερικές φορές να καθιερωθεί η
σύνδεση.

• Μπορείτε να κάνετε λήψη επαφών
μόνο από την τρέχουσα συνδεμένη
συσκευή Bluetooth®.

• Αν δεν είναι καμία συσκευή
Bluetooth® συνδεμένη, το πλήκτρο
Λήψη Επαφών είναι απενεργοποι-
ημένο.

• Αν η γλώσσα έχει ρυθμιστή στα
Σλοβάκικα ή Ουγγρικά, η φωνητική
οδηγία Bluetooth δεν υποστηρίζε-
ται.

Σύστημα
Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [System].

• Πληροφορίες μνήμης: Εμφάνιση
της χρήσης μνήμης στο My Music.

• Γλώσσα: Αλλαγή της γλώσσας
χρήσης.

• Προεπιλογή: Επαναφέρει το ηχο-
σύστημα.

Πληροφορία

Το σύστημα επαναφέρεται σε προεπι-
λεγμένες επιλογές, και όλες οι αποθη-
κευμένες πληροφορίες και ρυθμίσεις
χάνονται.

Screensaver
Ρυθμίστε να εμφανίζονται οι πληρο-
φορίες όταν απενεργοποιείτε το ηχο-
σύστημα ή όταν απενεργοποιείτε την
οθόνη.

Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο ηχο-
σύστημα ➟ Επιλέξτε [Screensaver].

• Αναλογικό: Ένα αναλογικό ρολόι
εμφανίζεται.

• Ψηφιακό: Ένα ψηφιακό ρολόι εμ-
φανίζεται.

• Τίποτα: Καμία πληροφορία δεν
εμφανίζεται.

Απενεργοποίηση οθόνης
Για να αποφύγετε την αντηλιά, μπο-
ρείτε να απενεργοποιήσετε την
οθόνη με το ηχοσύστημα να παραμέ-
νει σε λειτουργία.

Πιέστε το πλήκτρο [SETUP] στο
ηχοσύστημα ➟ Επιλέξτε [Display Off].

Πληροφορία

Χρησιμοποιήστε την προφύλαξη
οθόνης για να ορίστε να εμφανίζονται
οι πληροφορίες όταν απενεργοποιείτε
η οθόνη.
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Δήλωση συμμόρφωσης

CE για EU
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Το Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι τοξικό. Η εισπνοή CO μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και θάνατο.

Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε ή να μυρίσετε.

Μην εισπνέετε τα καυσαέρια.

Αν, οποιαδήποτε στιγμή, μυρίσετε καυσαέρια στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ανοίξτε αμέσως τα παράθυρα. Έκθεση σε CO μπο-
ρεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και θάνατο από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εξάτμισης δεν έχει διαρροή καυσαερίων.

Το σύστημα εξάτμισης θα πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που το αυτοκίνητο ανυψώνεται για αλλαγή λαδιών ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο. Αν ακούσετε κάποια αλλαγή στον ήχο της εξάτμισης ή αν οδηγήσετε πάνω από κάτι το οποίο χτυπά το κάτω μέρος του
αυτοκινήτου, σας συνιστούμε να ελέγξετε το σύστημα όσο το δυνατόν συντομότερα σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

Αφήνοντας τον κινητήρα στο ρελαντί στο γκαράζ, ακόμη και με ανοιχτή την γκαραζόπορτα είναι μια επικίνδυνη πρακτική. Μη λει-
τουργείτε ποτέ τον κινητήρα στο γκαράζ περισσότερο από όσο χρειάζεται για να εκκινήσετε τον κινητήρα και να ξεπαρκάρετε.

Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο.

Αν είναι απαραίτητο να λειτουργήσει ο κινητήρας στο ρελαντί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με ανθρώπους μέσα στο
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι το κάνετε μόνο σε ανοιχτό χώρο με την εισαγωγή αέρα ρυθμισμένη στη θέση «Φρέσκος» και τον ανε-
μιστήρα σε μία από τις υψηλές ταχύτητες, ώστε να εισέρχεται φρέσκος αέρας.

Διατηρήστε καθαρούς τους αεραγωγούς.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού, βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα που βρίσκεται στη βάση
του παρμπρίζ είναι ελεύθερη από χιόνι, πάγο, φύλλα ή άλλα εμπόδια.

Αν πρέπει να οδηγήσετε με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοιχτή:

Κλείστε όλα τα παράθυρα.

Ανοίξτε τους αεραγωγούς στο ταμπλό.

Ρυθμίστε το χειριστήριο εισαγωγής αέρα στη θέση «Φρέσκος», το χειριστήριο ροής αέρα στη θέση «Δάπεδο» ή «Πρόσωπο» και
τον ανεμιστήρα σε μία από τις υψηλές ταχύτητες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Πριν επιβιβαστείτε στο αυτο-
κίνητο
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα,

οι εξωτερικοί καθρέφτες και τα εξω-
τερικά φώτα είναι καθαρά

• Ελέγξτε την κατάσταση των ελα-
στικών.

• Ελέγξτε κάτω από το αυτοκίνητο
για τυχόν ίχνη διαρροής

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
εμπόδια πίσω σας εφόσον θα κινη-
θείτε προς τα πίσω

Πριν την εκκίνηση
• Σιγουρευτείτε ότι είναι κλειστά και

κλειδωμένα, το καπό, η πόρτα
χώρου αποσκευών και οι πόρτες.

• Ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος
και του τιμονιού.

• Ρυθμίστε τον εσωτερικό και τους
εξωτερικούς καθρέφτες.

• Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα τα
φώτα.

• Δέστε τη ζώνη ασφαλείας. Βεβαι-
ωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν
δέσει τη ζώνη ασφαλείας τους.

• Ελέγξτε τους μετρητές και τους δεί-
κτες στο ταμπλό οργάνων, καθώς
και τα μηνύματα στην οθόνη του
ταμπλό, όταν ο διακόπτης εκ-
κίνησης είναι στη θέση ΟΝ.

• Ελέγξτε ότι όλα τα αντικείμενα που
κουβαλάτε, είναι αποθηκευμένα ή
στερεωμένα σωστά.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Για να μειώσετε το κίνδυνο
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή
ΘΑΝΑΤΟΥ πάρτε τις παρακάτω
προφυλάξεις:
• ΠΑΝΤΑ να φοράτε τη ζώνη

ασφαλείας. Όλοι οι επιβάτες
πρέπει να είναι σωστά δεμέ-
νοι όταν το αυτοκίνητο κινεί-
ται. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέχτε στο κεφά-
λαιο 2 “Ζώνες Ασφαλείας”.

• Να οδηγείτε πάντα παθητικά.
Υποθέστε ότι οι άλλοι οδηγοί
ή πεζοί μπορεί να είναι απρό-
σεκτοι και να κάνουν λάθη.

• Μείνετε προσηλωμένοι στο
καθήκον της οδήγησης. Η
απόσπαση προσοχής από
την οδήγηση μπορεί να προ-
καλέσει ατυχήματα.

• Αφήστε αρκετό κενό χώρο
μεταξύ του αυτοκινήτου σας
και του μπροστά αυτοκινήτου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:50 πμ  Page 4



5-5

Ο
δ

η
γ
ώ

ν
τα

ς
το

α
υ
το

κ
ίν

η
τό

σ
α

ς

5

ΠΟΤΕ μην πίνετε ή παίρνετε
ναρκωτικά ενώ είναι να οδηγή-
σετε.
Αν το κάνετε είναι επικίνδυνο
και μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα ατύχημα και ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ή ΘΑΝΑΤΟ.
Η οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ είναι ο νούμερο ένα
λόγος θανάτων σε αυτοκινητό-
δρομους, κάθε χρόνο. Ακόμα
και μια μικρή ποσότητα αλκοόλ
θα επηρεάσει τα αντανακλαστι-
κά, την αντίληψη και την κρίση
σας. Μόνο ένα ποτό μπορεί να
μειώσει την ικανότητα σας να
αντιδράσετε σε αλλαγή κατα-
στάσεων και ανάγκες και ο χρό-
νος αντίδρασης σας χειροτε-
ρεύει με κάθε επιπλέον ποτό.
Το να οδηγείτε υπό την επήρεια
ναρκωτικών είναι εξίσου ή και
περισσότερο επικίνδυνο με την
οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
Είναι πολύ πιό πιθανό να έχετε
ένα σοβαρό ατύχημα αν πιείτε ή
πάρετε ναρκωτικά και οδηγήσε-
τε. Αν έχετε πιεί ή έχετε πάρει
ναρκωτικά μην οδηγήσετε. Μην
επιβιβαστείτε σε ένα αυτοκίνητο,
του οποίου ο οδηγός έχει πιεί ή
έχει πάρει ναρκωτικά. Επιλέξτε
ένα άλλο οδηγό ή πάρτε ταξί.
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Κλειδί διακόπτη ανάφλεξης
(αν έχει τοποθετηθεί)

Όταν ανοίγει η μπροστά πόρτα, ο
διακόπτης ανάφλεξης θα φωτίσει, αν
ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση ΟΝ. Το φως θα σβήσει αμέσως
όταν ανάψει ο διακόπτης ανάφλεξης
ή θα σβήσει περίπου μετά από 30
δευτερόλεπτα από την ώρα που θα
κλείσει η πόρτα. (αν έχει τοποθετηθεί)

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καλύμματα
κλειδαρότρυπας aftermarket. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα
εκκίνησης εξαιτίας προβλήματος
επικοινωνίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Συνεχίζεται) 
περίπτωση ανάγκης. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα να σβήσει
ο κινητήρας και να χαθεί η υπο-
βοήθηση των συστημάτων τι-
μονιού και φρένων.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια του κατευθυντικού ελέγ-
χου και της λειτουργίας φρέ-
νων, που μπορεί να προκαλέ-
σει ατύχημα.

• Πριν εγκαταλείψετε το κάθισμα
του οδηγού, πρέπει να είστε
πάντα σίγουροι ότι ο επιλογέας
είναι στην 1η ταχύτητα (στο
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή
στη θέση P (στο αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων), το χειρό-
φρενο τελείως τραβηγμένο και
ο διακόπτης ανάφλεξης στη
θέση LOCK. 
Μπορεί να προκληθούν αναπά-
ντεχες και ξαφνικές κινήσεις
του αυτοκινήτου αν δεν τηρήσε-
τε αυτές τις προφυλάξεις.

Για να μειώσετε το κίνδυνο
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή
ΘΑΝΑΤΟΥ πάρτε τις παρακάτω
προφυλάξεις:
• ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε σε παι-

διά ή κάποιο άλλο άτομο που
δεν γνωρίζει το αυτοκίνητο,
να αγγίζει τον διακόπτη ανά-
φλεξης ή σχετικά εξαρτήματα.
Μπορει να προκύψει απρό-
σμενη και ξαφνική κίνηση του
αυτοκινήτου.

• ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να
φτάσετε μέσα από το τιμόνι
τον διακόπτη ανάφλεξης ή
οποιοδήποτε άλλο διακόπτη,
ενώ το αυτοκίνητο είναι σε
κίνηση. Η παρουσία του χε-
ριού ή του μπράτσου σε αυτή
την περιοχή, μπορεί να προ-
καλέσει απώλεια ελέγχου του
οχήματος με αποτέλεσμα ένα
ατύχημα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OAE056172L

LOCK

ACC
ON

START

• Μη γυρίζετε ΠΟΤΕ το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση LOCK ή
ACC όταν το αυτοκίνητο βρί-
σκεται σε κίνηση, εκτός αν είναι

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Θέσεις κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης

Θέση

Διακόπτη
Ενέργεια Σημειώσεις

LOCK

Για να γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση LOCK, πιέστε το
κλειδί ελαφρά στη θέση ACC και γυρίστε το κλειδί προς τη θέση
LOCK.

Το κλειδί ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί στη θέση LOCK.

Το τιμόνι κλειδώνει για να προστατευτεί το αυτοκίνητο απο κλοπή.
(αν έχει τοποθετηθεί)

ACC

Λειτουργούν ορισμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Το τιμόνι ξεκλειδώνει

Αν βρείτε δυσκολία να γυρίσετε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ACC, γυρίστε το κλειδί,
ενώ γυρνάτε το τιμόνι δεξιά και αριστερά για
να απελευθερωθεί η ένταση.

ON

Αυτή είναι η κανονική θέση του κλειδιού όταν ο κινητήρας έχει
εκκινηθεί.

Όλα τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ λειτουργούν.

Οι προειδοποιητικές λυχνίες μπορούν να ελεχθούν όταν γυρίζετε
τον διακόπτη ανάφλεξης από τη θέση ACC στη θέση ON.

Μην αφήνετε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ON όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί,
για να αποφύγετε να εκφορτιστεί ή μπατα-
ρία.

START

Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση START. Ο διακόπτης γυρίζει στη θέση ON όταν απελευ-
θερώνετε το κλειδί.

Ο κινητήρας θα περιστρέφεται ώσπου να
απελευθερώσετε το κλειδί.
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Εκκίνηση του κινητήρα 1.Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
δεμένο.

2.Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυ-
τήτων είναι στη νεκρά. 

3.Πιέστε τελείως τα πεντάλ συμπλέ-
κτη και φρένων. 

4.Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση START. Κρατήστε το
κλειδί (μέγιστο για 10 δευτερόλε-
πτα) ώσπου ο κινητήρας να εκκι-
νηθεί και μετά απελευθερώστε το.

Πληροφορία
• Μην περιμένετε να ζεσταθεί ο

κινη-τήρας ενώ το αυτοκίνητο
παραμένει ακίνητο.
Ξεκινήστε να οδηγείτε με μέτριες
ταχύτητες. (Πρέπει να αποφεύ-
γετε απότομες επιταχύνσεις και
επιβραδύνσεις.)

• Πάντα να εκκινείτε το αυτοκίνη-
το με το πόδι σας στο πεντάλ
φρένων. Μην πιέσετε το πεντάλ
γκαζιού ενώ ξεκινάτε το αυτο-
κίνητο. Μην μαρσάρετε τον κι-
νητήρα ενώ θερμαίνεται.

Για να αποφύγετε βλάβη στο: 
• Μην κρατάτε το κλειδί ανάφλε-

ξης στη θέση START για περισ-
σότερο από 10 δευτερόλεπτα.
Περιμένετε 5 με 10 δευτερόλε-
πτα πριν ξαναπροσπαθήσετε. 

• Μην γυρίσετε τον διακόπτη ανά-
φλεξης στη θέση START με τον
κινητήρα σε λειτουργία. Μπορεί
να πάθει βλάβη ο εκκινητής.

• Αν η κίνηση και οι συνθήκες του
δρόμου το επιτρέπουν, μπο-
ρείτε να τοποθετήσετε τον επι-
λογέα ταχυτήτων στη θέση N
(Νεκρά) ενώ το αυτοκίνητο έιναι
ακόμα σε κίνηση και να γυρίσετε
τον διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση START σε μια προσπάθεια
να επανεκκινήσετε τον κινητήρα.

• Μην σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε
το αυτοκίνητο για να εκκινήσετε
τον κινητήρα.

Σβήσιμο κινητήρα
1. Σταματήστε το αυτοκίνητο και πιέ-

στε ταυτόχρονα τα πεντάλ φρένων
και συμπλέκτη.

2. Με πατημένα τα πεντάλ συμπλέ-
κτη και φρένων τοποθετήστε τον
επιλογέα στη Νεκρά.

3. Σβήστε τον κινητήρα και τραβήξτε
το χειρόφρενο.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Πρέπει να φοράτε πάντα τα
κατάλληλα παπούτσια όταν
λειτουργείτε το αυτοκίνητό
σας. Ακατάλληλα παπούτσια
(ψηλοτάκουνα, μπότες σκι,
κ.λπ.) μπορεί να εμποδίσουν
τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιήσετε τα πεντάλ φρένων,
γκαζιού και το συμπλέκτη.

• Μην εκκινείτε το αυτοκίνητο με
το πεντάλ γκαζιού πατημένο.
Το αυτοκίνητο μπορεί να μετα-
κινηθεί και να προκληθεί
ατύχημα.

• Περιμένετε μέχρι οι στροφές
κινητήρα να είναι κανονικές.
Το αυτοκίνητο μπορεί να κι-
νηθεί απότομα αν το πεντάλ
φρένου απελευθερωθεί ενώ οι
στροφές κινητήρα είναι υψη-
λές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πλήκτρο Εngine Start/Stop

(αν έχει τοποθετηθεί)

Όποτε ανοίγετε την μπροστινή πόρ-
τα το πλήκτρο engine start/stop θα
ανάψει και θα θα σβήσει μετά από
30 δευτερόλεπτα από την ώρα που
θα κλείσει η πόρτα.

OPD056001

Για να σβήσετε τον κινητήρα σε
περίπτωση ανάγκης:

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
Engine Start/Stop για περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα ή γρήγορα
πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
Engine Start/Stop 3 φορές (εντός 3
δευτερολέπτων). Αν το όχημα
κινείται ακόμη, μπορείτε να επανεκ-
κινήσετε τον κινητήρα χωρίς να
πιέσετε το πεντάλ φρένων, πιέζο-
ντας το πλήκτρο Engine Start/Stop
με τον επιλογέα ταχυτήτων στη
νεκρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη πιέζετε ΠΟΤΕ το πλήκτρο

Engine Start/Stop όταν το αυτο-
κίνητο βρίσκεται σε κίνηση, εκτός
αν είναι περίπτωση ανάγκης.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
σβήσει ο κινητήρας και την ηλε-
κτρική βοήθεια των συστημάτων
τιμονιού και φρένων. Αυτό μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα απώ-
λεια του κατευθυντικού ελέγχου
και της λειτουργίας φρένων, που
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

• Πριν εγκαταλείψετε το κάθισμα
του οδηγού, πρέπει να είστε πά-
ντα σίγουροι ότι ο επιλογέας εί-
ναι στη θέση P (Park) το χειρό-
φρενο τελείως τραβηγμένο, πιέ-
στε το πλήκτρο Engine Start/Stop
και πάρτε το έξυπνο κλειδί μαζί σας.

Μπορεί να προκληθούν αναπά-
ντεχες και ξαφνικές κινήσεις του
αυτοκινήτου αν δεν τηρήσετε
αυτές τις προφυλάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Θέσεις πλήκτρου Engine Stop/Start 

Θέση Πλήκτρου Ενέργεια Σημειώσεις

OFF Για να σβήσετε τον κινητήρα, σταματήστε το
αυτοκίνητο και πιέστε το πλήκτρο Engine
Start/Stop.

Το τιμόνι κλειδώνει για να προστατευτεί το
αυτοκίνητο απο κλοπή.
(αν έχει τοποθετηθεί)

Αν το τιμόνι δεν έχει κλειδώσει σωστά όταν
ανοίγετε την πόρτα του οδηγού, θα ακουστεί
το προειδοποιητικό καμπανάκι.

ACC Πιέστε το πλήκτρο Engine Start/Stop όταν το
πλήκτρο είναι στη θέση OFF χωρίς να πατάτε
το πεντάλ συμπλέκτη.

• Λειτουργούν ορισμένα ηλεκτρικά εξαρτήμα-
τα.

• Ξεκλειδώνει το τιμόνι.

Αν αφήσετε το πλήκτρο Engine Start/Stop στη
θέση ACC για περισσότερο από μία ώρα, η
μπαταρία θα σβήσει αυτόματα για να απο-
φευχθεί η αποφόρτηση τη μπαταρίας.

Αν το τιμόνι δεν ξεκλειδώνει σωστά, το πλή-
κτρο Engine Start/Stop δεν θα λειτουργήσει.
Πιέστε το πλήκτρο Engine Start/Stop ενώ
γυρίζετε το τιμόνι δεξιά και αριστερά για να
απελευθερωθεί η ένταση.

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:50 πμ  Page 10



5-11

Ο
δ

η
γ
ώ

ν
τα

ς
το

α
υ
το

κ
ίν

η
τό

σ
α

ς

5

Θέση Πλήκτρου Ενέργεια Σημειώσεις

ON Πιέστε το πλήκτρο Engine Start/Stop ενώ
είναι στη θέση ACC χωρίς να πατήσετε το
πεντάλ συμπλέκτη.

Οι προειδοποιητικές λυχνίες μπορούν να
ελεγχθούν πριν εκκινηθεί ο κινητήρας.

Μην αφήσετε το πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON, ενώ ο κινητήρας δε λειτουργεί
για να αποφύγετε την αποφόρτιση της μπατα-
ρίας.

START Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, πιέστε τα
πεντάλ συμπλέκτη και φρένων και πιέστε το
πλήκτρο Engine Start/ Stop με τον επιλογέα
ταχυτήτων στη νεκρά.

Αν πιέσετε το πλήκτρο Engine Start/Stop
χωρίς να πιέσετε το πεντάλ συμπλέκτη, ο κι-
νητήρας δεν εκκινείται και το πλήκτρο Engine
Start/Stop αλλάζει με τον ακόλουθο τρόπο:

OFF ® ACC ® ON ® OFF ή ACC
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Εκκίνηση κινητήρα Πληροφορία
• Ο κινητήρας θα εκκινήσει πιέζοντας

το πλήκτρο Engine Start/Stop μόνο
αν το έξυπνο κλειδί είναι μέσα στο
αυτοκίνητο.

• Ακόμα και αν το έξυπνο κλειδί είναι
μέσα στο αυτοκίνητο, αν είναι μα-
κριά από τον οδηγό, ο κινητήρας
μπορεί να μην εκκινήσει.

• Όταν το πλήκτρο Engine Start/Stop
είναι στη θέση ACC ή στη θέση ON,
αν είναι ανοικτή οποιαδήποτε
πόρτα, το σύστημα ελέγχει για το
έξυπνο κλειδί. Αν το έξυπνο κλειδί
δεν είναι μέσα στο αυτοκίνητο, η
ένδειξη " " θα αναβοσβήνει και
η προειδοποίηση "Key not in
vehicle" θα ανάψει και αν όλες οι
πόρτες είναι κλειστές, το καμπανάκι
θα ακουστεί για περίπου 5 δευτερό-
λεπτα. Η ένδειξη θα σβήσει ενώ το
αυτοκίνητο κι-νείται. Κρατήστε το
έξυπνο κλειδί στο αυτοκινητο όταν
χρησιμοποιείτε τη θέση ACC ή όταν
το κινητήρας είναι αναμμένος.

1.Πρέπει να έχετε πάντα το έξυπνο
κλειδί μαζί σας. 

2.Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
δεμένο.

3.Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυ-
τήτων είναι στη νεκρά.

4.Πιέστε τελείως τα πεντάλ συμπλέ-
κτη και φρένων.

5.Πιέστε το πλήκτρο Engine Start/Stop. 

Πληροφορία
• Μην περιμένετε να ζεσταθεί ο κι-

νητήρας ενώ το αυτοκίνητο πα-
ραμένει ακίνητο.

Ξεκινήστε να οδηγείτε με μέτριες
ταχύτητες. (Πρέπει να αποφεύγετε
απότομες επιταχύνσεις και επιβρα-
δύνσεις.)

• Πάντα να εκκινείτε το αυτοκίνητο
με το πόδι σας στο πεντάλ φρένων.
Μην πιέσετε το πεντάλ γκαζιού ενώ
ξεκινάτε το αυτοκίνητο. Μην μαρ-
σάρετε τον κινητήρα ενώ τον θερ-
μαίνεται.

Για να αποφύγετε βλάβη στο
αυτοκίνητο: 
• Αν ο κινητήρας σβήσει ενώ κι-

νείστε, μην προσπαθήσετε να
μετακινήσετε τον επιλογέα στη
θέση P (Park).
Αν η κίνηση και οι οδικές συνθή-
κες το επιτρέπουν, μπορείτε να
τοποθετήσετε τον επιλογέα στη
θέση N (Neutral) ενώ το αυτο-
κίνητο κινείται ακόμα και να
πατήσετε το πλήκτρο Engine
Start/Stop σε μια προσπάθεια
να επανεκκινήσετε τον κινητήρα.

• Μην σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε
τον αυτοκίνητο για να εκκινήσε-
τε τον κινητήρα.

i i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Πρέπει να φοράτε πάντα τα
κατάλληλα παπούτσια όταν
λειτουργείτε το αυτοκίνητό
σας. Ακατάλληλα παπούτσια
(ψηλοτάκουνα, μπότες σκι,
κ.λπ.) μπορεί να εμποδίσουν
τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιήσετε τα πεντάλ φρένων,
γκαζιού και το συμπλέκτη.

• Μην εκκινείτε το αυτοκίνητο με
το πεντάλ γκαζιού πατημένο.
Το αυτοκίνητο μπορεί να μετα-
κινηθεί και να προκληθεί
ατύχημα.

• Περιμένετε μέχρι οι στροφές
κινητήρα να είναι κανονικές.
Το αυτοκίνητο μπορεί να κινη-
θεί απότομα αν το πεντάλ
φρένου απελευθερωθεί ενώ οι
στροφές κινητήρα είναι υψη-
λές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να αποφύγετε βλάβη στο
αυτοκίνητο: 
Όταν η ασφάλεια των φώτων φρέ-
νων καεί, δεν μπορείτε να εκκι-
νήσετε κανονικά τον κινητήρα.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια με
μία καινούργια. Αν δε μπορείτε να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια,
μπορείτε να εκκινήσετε τον κινη-
τήρα, πιέζοντας και κρατώντας το
πλήκτρο Engine Start/Stop για 10
δευτερόλεπτα με το πλήκτρο
Engine Start/Stop στη θέση ACC. 
Μην πιέσετε το πλήκτρο Engine
Start/Stopγια περισσότερο από
10 δευτερόλεπτα, εκτός αν έχει
καεί η ασφάλεια των φώτων φρέ-
νων.
Για την ασφάλεια σας πάντα να
αφήνετε το πεντάλ φρένων και/ή
το πεντάλ συμπλέκτη πριν εκκινή-
σετε τον κινητήρα.

Πληροφορία
Αν η μπαταρία του έξυπνου κλει-
διού είναι αδύναμη ή το έξυπνο
κλειδί δεν λειτουργεί σωστά, μπο-
ρείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα
πιέζοντας το πλήκτρο Engine
Start/Stop με το έξυπνο κλειδί να
κοιτάει όπως στην παραπάνω
εικόνα.

Σβήσιμο κινητήρα
1. Σταματήστε το αυτοκίνητο και πιέ-

στε ταυτόχρονα τα πεντάλ φρένων
και συμπλέκτη.

2. Με πατημένα τα πεντάλ συμπλέκ-
τη και φρένων τοποθετήστε τον
επιλογέα στη Νεκρά.

3. Σβήστε τον κινητήρα και τραβήξτε
το χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i
OPDE056005

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:50 πμ  Page 13



5-14

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Λειτουργία μηχανικού
κιβωτίου ταχυτήτων
Tο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων έχει
6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας. Το
κιβώτιο ταχυτήτων είναι πλήρως
συγχρονισμένο σε όλες τις ταχύτητες
εμπροσθοπορείας και έτσι, η αλλαγή
ταχύτητας προς τα πάνω ή προς τα
κάτω πραγματοποιείται εύκολα.

Για να αλλάξετε σε R (όπισθεν) σιγου-
ρευτείτε ότι το αυτοκίνητο έχει σταμα-
τήσει τελείως και ο επιλογέας θα
πρέπει να επιστρέψει στη νεκρά πριν
αλλάξετε σε θέση R (όπισθεν).

Όταν έχετε σταματήσει τελείως και
δεν μπορείτε να αλλάξετε σε 1η
ταχύτητα ή R (όπισθεν): 

1.Βάλτε τον επιλογέα στη Νεκρά και
απελευθερώστε το συμπλέκτη.

2.Πιέστε τον συμπλέκτη και αλλάξτε
ταχύτητα σε 1η ή R (όπισθεν).

Πληροφορία
Κατά τη διάρκεια κρύου καιρού, το
κατέβασμα ταχύτητας μπορεί να
είναι δύσκολο μέχρι το λιπαντικό
του κιβωτίου ταχυτήτων να
ζεσταθεί.

i

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Πριν εγκαταλείψετε το κάθισμα
του οδηγού, πρέπει πάντα να
βεβαιώνεστε ότι το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι στην 1η ταχύ-
τητα όταν το αυτοκίνητο είναι
παρκαρισμένο σε μια ανηφόρα,
και στη θέση R (όπισθεν) σε μια
κατηφόρα. Δέστε το χειρόφρενο
και τοποθετήστε το διακόπτη
εκκίνησης στη θέση LOCK/OFF.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι προ-
φυλάξεις όπως προβλέπεται,
μπορεί να προκληθεί τυχαία και
ξαφνική κίνηση του αυτοκινή-
του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE056107

O επιλογέας ταχυτήτων μπορεί να

κινηθεί χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο (1).

Το πλήκτρο (1) πρέπει να πιεστεί ενω

κινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων.

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:50 πμ  Page 14



5-15

Ο
δ

η
γ
ώ

ν
τα

ς
το

α
υ
το

κ
ίν

η
τό

σ
α

ς

5

Χρήση του συμπλέκτη
Θα πρέπει να πιέζετε τον συμπλέκτη
τελείως κάτω στο πάτωμα πριν:

- Εκκινήσετε τον κινητήρα

Ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει αν
δεν πατήσετε τον συμπλέκτη.

- Αλλαγή ταχυτήτων, προς τα πάνω
στην αμέσως επόμενη ταχύτητα ή
προς τα κάτω στην αμέσως προη-
γούμενη ταχύτητα. 

Όταν απελευθερώνετε τον συμπλέ-
κτη, κάντε το αργά. Ο συμπλέκτης
πρέπει να απελευθερώνετε όταν
οδηγείτε.

Για να αποφύγετε τη πρόωρη
φθορά ή ζημιά στον συμπλέκτη: 
• Μην οδηγείτε έχοντας το πόδι

σας ακουμπισμένο στο πεντάλ
του συμπλέκτη.

• μη χρησιμοποιείτε το συμπλέ-
κτη για να κρατήσετε ακίνητο το
αυτοκίνητο σε μια ανηφόρα, ενώ
περιμένετε στο φανάρι κ.λπ.

• Πάντα πιέζετε τον συμπλέκτη
τελείως κάτω για να αποφύγετε
θόρυβο ή ζημιά.

• Μην εκκινήσετε με τη 2η (δεύτε-
ρη) ταχύτητα, εκτός αν εκκινείται
το αυτοκίνητο σε έναν ολισθηρό
δρόμο.

• Μην οδηγείτε με φορτίο περισ-
σότερο από την ικανότητα φορ-
τίου του αυτοκινήτου.

Κατέβασμα ταχύτητας
Αν πρέπει να επιβραδύνετε σε
έντονη κυκλοφορία ή κατά την οδή-
γηση σε απότομες ανηφόρες, θα
πρέπει να κατεβάζετε ταχύτητα πριν
αρχίσει ο κινητήρας να σκορτσάρει.

Επίσης, το κατέβασμα ταχύτητας
μειώνει τον κίνδυνο σκορτσαρίσμα-
τος και δίνει καλύτερη επιτάχυνση
όταν θα χρειαστείτε και πάλι να επι-
ταχύνετε.

Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε μια
κατηφόρα, το κατέβασμα ταχύτητας
βοηθά να διατηρηθεί μια ασφαλής
ταχύτητα και να επιμηκυνθεί η διάρ-
κεια ζωής των φρένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να εκκινήσετε ή να κάνετε
όπισθεν, απελευθερώστε το
πεντάλ συμπλέκτη σιγά σιγά,
αφού αλλάξετε ταχύτητα. Από-
τομη απελευθέρωση του πε-
ντάλ συμπλέκτη μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα ατύχημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Για να αποφύγετε ζημιά στον κινη-
τήρα, πεντάλ και κιβώτιο:
• Όταν κατεβάζετε από την 5η

ταχύτητα στην 4η, να είστε προ-
σεκτικοί για να μην αλλάξετε
ακούσια στην 2η ταχύτητα. Μια
δραστική αλλαγή ταχύτητας
μπορεί να προκαλέσει στον κι-
νητήρα αύξηση στροφών, τέτοια
που ο δείκτης του στροφόμε-
τρου να εισέλθει στην περιοχή
της κόκκινης ζώνης.

• Μην κατεβάζετε περισσότερες
από μια ταχύτητα κάθε φορά ή
μην κατεβάζετε ταχύτητα όταν ο
κινητήρας έχει μεγάλη ταχύτητα
(5,000 RPM ή περισσότερο).
Τέτοιο κατέβασμα ταχύτητας
μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στον κινητήρα, στον συμπλέκτη
και στο κιβώτιο.

Καλές πρακτικές οδήγησης
• Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο κατε-

βαίνοντας ένα ύψωμα χωρίς
ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

• Μη «σανιδώνετε» τα φρένα. Μπο-
ρεί να προκληθεί υπερθέρμανση
και βλάβη. Αντίθετα, όταν κατε-
βαίνετε ένα ύψωμα, επιβραδύνετε
λίγο και επιλέξτε μια χαμηλότερη
ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Με αυτόν τον τρόπο, το φρενάρι-
σμα του κινητήρα θα σας βοη-
θήσει να επιβραδύνετε το αυτο-
κίνητο.

• Πριν επιλέξετε μια χαμηλότερη
ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων,
θα πρέπει να επιβραδύνετε το
αυτοκίνητο. Έτσι, θα αποφύγετε το
απότομο ανέβασμα στροφών στον
κινητήρα που μπορεί να προκαλέ-
σει ζημιά στον κινητήρα.

• Να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο
όταν αντιλαμβάνεστε πλευρικούς
ανέμους. Έτσι, θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του αυτοκινήτου σας.

• Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας
έχει πλήρως ακινητοποιηθεί πριν
επιχειρήσετε να επιλέξετε την όπι-
σθεν (R). Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
κιβώτιο.

• Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτι-
κοί όταν οδηγείτε σε ολισθηρό οδό-
στρωμα. Πρέπει να προσέχετε
ιδιαίτερα όταν φρενάρετε, επι-
ταχύνετε ή όταν αλλάζετε ταχύ-
τητα. Σε ολισθηρά οδοστρώματα,
μια απότομη αλλαγή στις στροφές
του κινητήρα μπορεί να προκαλέ-
σει απώλεια πρόσφυσης των κινη-
τήριων τροχών και το αυτοκίνητο
να βρεθεί εκτός ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη χρησιμοποιήσετε το φρε-
νάρισμα του κινητήρα (αλλαγή
από μεγαλύτερη σε χαμηλότερη
ταχύτητα) γρήγορα σε ολισθη-
ρούς δρόμους. Το αυτοκίνητο
μπορεί να γλιστρήσει και να
προκληθεί ένα ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Έλεγχος στροφών κινητήρα
Το σύστημα Ελέγχου Στροφών Κινη-
τήρα αυτόματα βοηθάει να συγχρονι-
στούν οι στροφές κινητήρα με τη
βέλτιση ταχύτητα της ταχύτητας που
θα μπει, το οποίο μειώνει τη σύνδεση
του συμπλέκτη και βελτιώνει την
ανταπόκριση της αλλαγής ταχύ-
τητας.

Πληροφορία
• Πιέστε τελείως το πεντάλ συ-

μπλέκτη. Αν δε πατήσετε τελείως
το πεντάλ συμπλέκτη, το σύστη-
μα δε θα ανταποκριθεί σωστά. 

• Το σύστημα δε λειτουργεί όταν
κάνετε όπισθεν.

• Ο Έλεγχος Στροφών Κινητήρα
ελέγχει την επιτάχυνση του κι-
νητήρα στο όριο στροφών, αλλά
η λειτουργία δε μπορεί να απο-
τρέψει υπερβολικό ανέβασμα
στροφών από λάθος αλλαγή
ταχύτητας.

i

Για να αποφύγετε το κίνδυνο
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή
ΘΑΝΑΤΟΥ
• Να είστε πάντα δεμένοι με τις

ζώνες ασφαλείας. Σε μια σύ-
γκρουση, είναι πιο πιθανό να
χάσει τη ζωή του κάποιος που
δεν είναι δεμένος με τη ζώνη
ασφαλείας παρά κάποιος που
είναι δεμένος.

• Αποφύγετε υψηλές ταχύτητες
σε γωνίες ή κατά το στρίψιμο.

• Μην κάνετε γρήγορες κινή-
σεις με το τιμόνι, όπως από-
τομες αλλαγές λωρίδας ή γρή-
γορες απότομες στροφές.

• Ο κίνδυνος ανατροπής αυξά-
νεται ιδιαίτερα αν χάσετε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου σε
ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
• Η απώλεια ελέγχου εμφανίζε-

ται συνήθως αν δύο ή περισ-
σότεροι τροχοί βρεθούν εκτός
αυτοκινητοδρόμου και ο οδη-
γός υπερστρέφει για να εισέ-
λθει στον αυτοκινητόδρομο.

• Σε περίπτωση που το αυτο-
κίνητό σας εγκαταλείπει τον
αυτοκινητόδρομο, μη στρίβε-
τε απότομα. Αντίθετα, επι-
βραδύνετε πριν επανέλθετε
στη λωρίδα σας.

• Η HYUNDAI σας προτείνει να
μην υπερβαίνετε ποτέ τα όρια
ταχύτητας.
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Ενεργοποίηση Ελέγχου
Στροφών Κινητήρα

1. Πιέστε το πλήκτρο REV
(ON/OFF)

• Πιέστε το πλήκτρο REV για να ενερ-
γοποιήσετε το σύστημα. Εμφανίζε-
ται ένα μήνυμα "Rev Matching On"
με την ένδειξη REV στην οθόνη
LCD του ταμπλό. 

• Πιέστε το πλήκτρο REV ξανά για
να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Rev
Matching Off" με την ένδειξη REV
στην οθόνη LCD του ταμπλό.

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

OPDEN047435

OPDEN057494 OPDEN047447

n πλήκτρο DRIVE MODE n Ένδειξη REV

2. Επιλέξτε Λειτουργία Drive.
Πλήκτρο DRIVE MODE
Χρησιμοποιήστε Έλεγχο Στροφών Κινητήρα σε κανονικές οδηγικές συνθή-
κες στις παρακάτω λειτουργίες. 
• Όταν επιλεγεί η λειτουργία ECO:

- Ο Έλεγχος Στροφών Κινητήρα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και
αν πιέσετε το πλήκτρο REV.

- Η ένδειξη REV είναι απενεργοποιημένη. 
• Όταν επιλεγεί λειτουργία NORMAL:

- Ο Έλεγχος Στροφών Κινητήρα ενεργοποιείται από το πλήκτρο REV.
- Ανάβει λευκή ένδειξη REV. 
- Η Ανταπόκριση στροφών κινητήρα κατά την αλλαγή ταχυτήτων είναι

στρωτή. 
• Όταν επιλεγεί η λειτουργία SPORT:

- Ο Έλεγχος Στροφών Κινητήρα ενεργοποιείται από το πλήκτρο REV.
- Ανάβει κίτρινη ένδειξη REV. 
- Η Ανταπόκριση στροφών κινητήρα κατά την αλλαγή ταχυτήτων είναι

πιο γρήγορη από τη λειτουργία NORMAL. 
Το σύστημα πρέπει να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο REV όταν ο
κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.
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Λειτουργία Ελέγχου Στροφών
Κινητήρα
Η ταχύτητα του κινητήρα συγχρονίζε-
ται με την επόμενη επιλεγμένη τα-
χύτητα. Το πεντάλ γκαζιού δεν χρειά-
ζεται να είναι πατημένο για να επιτα-
χυνθούν οι στροφές κινητήρα. 

• Ο συμπλέκτης είναι πατημένος με
την ταχύτητα επιλεγμένη

Αμέσως, η ταχύτητα του κινητήρα
μειώνεται μόλις αφήσετε τον συμπλέ-
κτη, αλλά η επιλεγμένη ταχύτητα
είναι σταθερή και έπειτα οι στροφές
κινητήρα αλλάζουν στην επιλεγμένη
ταχύτητα στόχου της ταχύτητας.
Αυτή η μέθοδος λειτουργίας δίνει με-
γαλύτερη αίσθηση άνεσης σε οδήγη-
ση μέσα στην πόλη. 

• Ανέβασμα ταχύτητας

Η ταχύτητα κινητήρα θα μειωθεί
αυτόματα και θα μείνε στην επιλεγ-
μένη ταχύτητα στόχου της ταχύτη-
τας προτού πατήσετε συμπλέκτη.

• Κατέβασμα ταχύτητας

Η ταχύτητα κινητήρα θα αυξηθεί
αυτόματα και θα μείνε στην επιλεγ-
μένη ταχύτητα στόχου της ταχύτη-
τας προτού πατήσετε συμπλέκτη.

5
πλήκτρο N 
Χρησιμοποιήστε Έλεγχο Στροφών Κινητήρα όταν οδηγείτε σε πίστα αγώ-
νων κτλ σε λειτουργία Ν.
• Όταν επιλεγεί η λειτουργία N (SPORT+):

- Ο Έλεγχος Στροφών Κινητήρα ενεργοποιείται αυτόματα. Για να απενερ-
γοποιήσετε τον Έλεγχο Στροφών Κινητήρα πιέστε το πλήκτρο REV.

- Ανάβει κόκκινη ένδειξη REV. 
- Η ταχύτητα του κινητήρα ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλεγμένη ταχύ-

τητα χωρίς να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.
- Η Ανταπόκριση στροφών κινητήρα είναι πιο γρήγορη από τη λειτουργία

SPORT όταν κατεβάζετε ταχύτητα με βαρύ φρενάρισμα, όπως όταν
οδηγείτε σε πίστα.

• Όταν επιλεγεί η λειτουργία CUSTOM:
- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία οδήγησης που επιθυμείτε από το

Ηχοσύστημα ή τη σελίδα ρυθμίσεων χρήστη της οθόνης AVN.
(OFF/NORMAL/SPORT/SPORT+).

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο "Λειτουργία Custom"
στο Ηχοσύστημα στο κεφάλαιο 4 ή στο ξεχωριστμό εγχειρίδιο Ηχο-
συστήματος.

OPDEN057495 OPDEN047447

n πλήκρο N n ένδειξη REV
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Προειδοποιητικό μήνυμα

Προσέξτε για βλάβη στον κινη-
τήρα όταν αλλάζετε ταχύτητα ενώ
είστε σε υψηλές ταχύτητες κινη-
τήρα
Αν οι στροφές κινητήρα της εισαγω-
γής ταχύτητας είναι πολύ υψηλές
(πάνω από το όριο στροφών κινη-
τήρα) εξαιτίας της αλλαγής ταχύτη-
τας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιη-
τικό μήνυμα και θα ηχήσει ένα προει-
δοποιητικό καμπανάκι.

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

OPDEN047443
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Το σύστημα Ελέγχου Επιτάχυνσης
ελέγχει το αυτοκίνητο, ώστε να μειώ-
νει το σπινάρισμα ή το γλύστριμα σε
μια γρήγορη επιτάχυνση από στα-
ματημένη θέση στάθμευσης.

Προαπαιτούμενα για ενεργο-
ποίηση
Ο Έλεγχος Επιτάχυνσης είναι έτοι-
μος να ενεργοποιηθεί, όταν ικανο-
ποιηθούν τα ακόλουθα προαπαιτού-
μενα.

• Ο κινητήρας έχει ζεσταθεί.

• Ο οδηγός έχει δέσει τη ζώνη ασφα-
λείας.

• Όλες οι πόρτες, το καπό και η
πόρτα χώρου αποσκευών είναι
κλειστά.

• Το αυτοκίνητο είναι σε πλήρη
στάση.

• Οι προειδοποιητικές λυχνίες βλά-
βης που έχουν σχέση με τον κινη-
τήρα και το ESC είναι απενεργο-
ποιημένες.

Ενεργοποίηση Ελέγχου 
Επιτάχυνσης
Για να ενεργοποιήσετε τον Έλεγχο
Επιτάχυνσης: 

1. Επιλέξτε λειτουργία N.

2. Ελέγξτε αν η λειτουργία ESC
SPORT είναι ενεργοποιημένη. Αν
όχι, επιλέξτε λειτουργία ESC σε
λειτουργία ESC SPORT.

3. Πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη. 

4. Βάλτε την 1η ταχύτητα.

5. Γυρίστε το τιμόνι σε ευθεία θέση. 

6. Πιέστε τελείως το πεντάλ γκαζιού.
Το σύστημα Ελέγχου Επιτάχυν-
σης αρχικά θα περιορίσει την
ταχύτητα κινητήρα, καθώς ο οδη-
γός πατάει πλήρως το πεντάλ
γκαζιού. Επιτρέψτε στις στροφές
κινητήρα να σταθεροποιηθούν.

To μήνυμα "Launch Control
Ready. Use clutch to launch"
(Έλεγχος Επιτάχυνσης Έτοιμος.
Χρησιμοποιήστε το πεντάλ για
εκκίνηση) και "Adjust RPM"
(Ρυθμίστε τις RPM) θα εμφανι-
στούν στην οθόνη LCD του τα-
μπλό. Αν είναι απαραίτητο, ρυθμί-
στε τις στροφές του κινητήρα με το
διακόπτη ελέγχου πλοήγησης (+/-). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

5

OPDEN047434

OPDEN047207
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7. Μια απαλή γρήγορη απελευθέρω-
ση του συμπλέκτη, ενώ διατη-
ρείτε πλήρη πίεση του πεντάλ
γκαζιού, θα εκκινήσει την επι-
τάχυνση του αυτοκινήτου. Μην
αφήσετε απότομα το πεντάλ συ-
μπλέκτη, καθώς μπορεί να προ-
κληθεί βλάβη σε εξαρτήμετα σχετι-
κά με τον συμπλέκτη και δε θα έχει
ως αποτέλεσμα την κατάλληλη
απόδοση επιτάχυνσης.

8. Κατά την επιτάχυνση του αυτοκι-
νήτου, συνεχίστε να πιέζετε το
πεντάλ γκαζιού για να διατηρήσετε
το σύστημα Ελέγχου Επιτάχυνσης
ενεργοποιημένο για την επιθυμητή
διάρκεια. 
Το μήνυμα "Launch Control Active"
(Έλεγχος Επιτάχυνσης Ενεργός)
και "Release accelerator to stop
launch control" (Απελευθερώστε
τον γκάζι για να σταματήσετε τον
έλεγχο επιτάχυνσης) θα εμφανι-
στούν στην οθόνη LCD του ταμπλό.
Για να απενεργοποιήσετε τον
Έλεγχο Επιτάχυνσης, απελευθε-
ρώστε το γκάζι ή πιέστε το συμπλέκτη.

Πληροφορία
Ο Έλεγχος Επιτάχυνσης είναι
ξανά διαθέσιμος αφού ψυχθεί μετά
από οδήγηση του αυτοκινήτου για
τουλάχιστον 3 λεπτά.

Συνεχής χρήση του Ελέγχου Επι-
τάχυνσης μπορεί να θέσει τερά-
στια πίεση στο αυτοκίνητο με
αποτέλεσμα πρόωρη φθορά των
σχετικών εξαρτημάτων.

Σε ένα αυτοκίνητο με μηχανικό
κιβώτιο, η απόδοση του συστήμα-
τος Ελέγχου Επιτάχυνσης, εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό στη μανού-
βρα επαφής συμπλέκτη, στο επί-
πεδο πρόσφυσης ελαστικών και
στις συνθήκες της επιφάνειας
δρόμου. Το σύστημα δεν εγγυάται
πάντα την καλύτερη απόδοση του
αυτοκινήτου.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

• Το σύστημα Ελέγχου Επι-
τάχυνσης έχει σκοπό τη
χρήση σε μια κλειστή πί-
στα αγώνων και όχι τη χρή-
ση σε δημόσιους δρόμους.
Δεν αντισταθμίζει οδηγούς
που είναι άπειροι ή δεν
έχουν εξοικείωση με πίστα.

• Μη χρησιμοποιήσετε τον
Έλεγχο Επιτάχυνσης κατά
τη διάρκεια ρονταρίσματος
του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN047440
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Ακολουθήστε τις παρακάτω
προφυλάξεις:
• Μην οδηγείτε με το πόδι ακου-

μπισμένο στο πεντάλ των
φρένων. Αυτό θα δημιουργή-
σει μη φυσιολογικές υψηλές
θερμοκρασίες φρένων, εκτε-
ταμένη φθορά τακακιών και
φρένων και αυξημένη από-
σταση φρεναρίσματος.

• Κατά το κατέβασμα μιας μεγά-
λης ή απότομης κατηφόρας,
μετακινήστε τον επιλογέα σε
μια χαμηλότερη ταχύτητα και
αποφύγετε τη συνεχόμενη
εφαρμογή των φρένων. Η συ-
νεχόμενη εφαρμογή των φρέ-
νων θα προκαλέσει υπερθέρ-
μανση των φρένων και μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα
προσωρινή απώλεια της
απόδοσης των φρένων.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
• Τα υγρά φρένα μπορεί να

επηρεάσουν την ικανότητα
του αυτοκινήτου για ασφαλή
επιβράδυνση· το αυτοκίνητό
σας μπορεί να «τραβάει»
προς τη μία πλευρά όταν εφαρ-
μόζετε τα φρένα.
Εφαρμόζοντας ελαφρά τα
φρένα θα καταλάβετε αν έχουν
επηρεαστεί με αυτό τον τρό-
πο. Πρέπει πάντα να ελέγχετε
τα φρένα σας με αυτόν τον
τρόπο έπειτα από οδήγηση
σε βαθιά νερά. Για να στε-
γνώσετε τα φρένα, πατήστε
ελαφρά το πεντάλ των φρέ-
νων μέχρι τα φρένα να αντι-
δράσουν σωστά, φροντίζο-
ντας να διατηρείτε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου.
Αποφύγετε να οδηγείτε σε
υψηλές ταχύτητες, ώσπου τα
φρένα να λειτουργούν σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Υποβοηθούμενα φρένα
Το αυτοκίνητό σας διαθέτει υποβοη-
θούμενα φρένα τα οποία ρυθμίζονται
αυτόματα με την κανονική χρήση.
Σε περίπτωση που ο κινητήρας δε
λειτουργεί ή σβήσει κατά τη διάρκεια
που οδηγείτε, τα υποβοηθούμενα
φρένα δε θα λειτουργούν. Μπορείτε
ακόμα να σταματήσετε το αυτοκίνητο
σας, αν ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση
από το κανονικό, στο πεντάλ φρέ-
νων. Η απόσταση φρεναρίσματος
ωστόσο, θα είναι μεγαλύτερη.
Όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, το
απόθεμα ισχύος υποβοήθησης μειώ-
νεται προοδευτικά κάθε φορά που
πιέζετε το πεντάλ των φρένων.
Μην «τρομπάρετε» το πεντάλ των
φρένων όταν η υποβοήθηση φρένων
έχει διακοπεί.
Το «τρομπάρισμα» του πεντάλ φρέ-
νων είναι απαραίτητο μόνο για τη
διατήρηση της κατευθυντικότητας σε
ολισθηρές επιφάνειες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Δείκτης φθοράς δισκόφρενων
Όταν έχουν φθαρεί τα τακάκια των
φρένων και απαιτούνται καινούργια
τακάκια, θα ακούτε έναν υψηλής
συχνότητας προειδοποιητικό ήχο
από τα εμπρός φρένα ή τα πίσω
φρένα.

Μπορεί να ακούσετε τον ήχο αυτό να
έρχεται και να φεύγει ή μπορεί να τον
ακούτε κάθε φορά που πιέζετε το
πεντάλ των φρένων.

Παρακαλούμε να θυμηθείτε ότι ορι-
σμένες συνθήκες οδήγησης ή κλίμα-
τος μπορεί να προκαλέσουν το
«σφύριγμα» των φρένων την πρώτη
φορά που εφαρμόζετε τα φρένα (ή
εφαρμόζετε ελαφρά). Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν επισημαίνει ένα
πρόβλημα με τα φρένα σας.

Για να αποφύγετε ακριβές επι-
σκευές φρένων, αποφύγετε να
οδηγείτε με φθαρμένα τακάκια.

Πληροφορία
Πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε τα
τακάκια του εμπρός ή πίσω άξονα
σε ζευγάρια.

Φρένα υψηλών αποδόσεων
Τα αυτοκίνητα εξοπλισμένα με
Φρένα Υψηλών Αποδόσεων (εφαρ-
μόζονται με υλικό που έχει υψηλό
συντελεστή τριβής), παράγουν θόρυ-
βο, όπως σφύριγμα, τρίξιμο ή βογ-
γητό, κατά τη διάρκεια του φρενα-
ρίσματος. Αυτό είναι φυσιολογικό και
η τριβή μπορεί να προκαλέσει κυκλι-
κά μοτίβα πάνω στην επιφάνεια των
δίσκων. Αυτό είναι επίσης κανονική
κατάσταση, που δεν επηρεάζει την
απόδοση φρεναρίσματος.

• Περιστασιακός θόρυβος φρενα-
ρίσματος είναι φυσιολογικός. Αν
ccasional brake noise is normal.
Αν ακούγεται ένα συνεχόμενο
τρίξιμο ή σφύριγμα, η επένδυση
των φρένων μπορεί να έχει φθα-
ρεί. Σας συνιστούμε να ελέγξετε
το αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

• Αν το αυτοκίνητο έχει συνεχό-
μενη δόνηση ή ταραχές στο
τιμόνι, ενώ φρενάρετε, σας συ-
νιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συχνή επιτάχυνση και φρενάρι-
σμα μπορει να παραμορφώσει
τα εξαρτήματα και να φθείρει τα
δισκόφρενα, προκαλώντας δό-
νηση όταν παρκάρετε. Αποτρέ-
ψτε τη ζημιά φρεναρίσματος,
αποφεύγοντας το υπερβολικό
φρενάρισμα.
Η φθορά φρεναρίσματος, ο θό-
ρυβος, η δόνηση από το υπερ-
βολικό φρενάρισμα ή η παρα-
μόρφωση των φρένων που
προκαλούνται από το επανει-
λημμένο φρενάρισμα σε υψηλή
ταχύτητα, αγώνα σε πίστα κτλ,
μπορεί να εξαιρεθούν από την
κάλυψη της εγγύησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:51 πμ  Page 24



5-25

Ο
δ

η
γ
ώ

ν
τα

ς
το

α
υ
το

κ
ίν

η
τό

σ
α

ς

5

Χειρόφρενο

Πρέπει πάντα να δένετε το χειρόφρε-
νο πριν αποβιβαστείτε από το αυτο-
κίνητο. Για να το κάνετε:
Πιέστε σταθερά το πεντάλ φρένων.
Τραβήξτε όσο το δυνατόν πιό πάνω
το χειρόφρενο.

Για να κατεβάσετε το χειρόφρενο:

Πιέστε σταθερά το πεντάλ φρένων.

Τραβήξτε λίγο προς τα πανω το χει-
ρόφρενο.

Καθώς πατάτε το πλήκτρο απελευ-
θέρωσης (1), χαμηλώστε το χειρό-
φρενο (2).

Αν το χειρόφρενο δεν απελευθε-
ρώνετε ή δεν απελευθερώνετε μέχρι
κάτω, σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

• Όταν αφήνετε το αυτοκίνητο ή
παρκάρετε, πρέπει πάντα το
αυτοκίνητο να είναι τελείως
σταματημένο και να συνεχίσε-
τε να πατάτε το πεντάλ φρέ-
νων. Μετακινείστε τον επιλο-
γέα στην 1η ταχύτητα (για μη-
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή
στη θέση P (για αυτόματο κι-
βώτιο ταχυτήτων/κιβώτιο διπ-
λού συμπλέκτη), μετά εφαρμό-
στε το χειρόφρενο και τοποθε-
τήστε τον διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK/OFF.
Αυτοκίνητα στα οποία δεν έχει
εφαρμόσει τελείως το χειρό-
φρενο, κινδυνεύουν να μετα-
κινηθούν ακούσια και να προ-
καλέσουν τραυματισμό.

• Μην επιτρέπετε ΠΟΤΕ σε
κάποιον που δεν είναι εξοικει-
ωμένος με το αυτοκίνητο να
αγγίζει το χειρόφρενο. Αν λυ-
θεί τυχαία το χειρόφρενο,
μπορεί να προκληθεί σοβα-
ρός τραυματισμός.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε το κίνδυνο
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή
ΘΑΝΑΤΟΥ, μην χρησιμοποιείτε
το χειρόφρενο, ενώ το αυτο-
κίνητο κινείται, εκτός από περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αν
το κάνετε μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο σύστημα φρένων και
να προκληθεί ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD056016
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

• Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού
ενώ το χειρόφρενο είναι τραβηγ-
μένο πάνω. Αν πατήσετε το πε-
ντάλ γκαζιού, με το χειρόφρενο
τραβηγμένο πάνω, θα ηχήσει
μια προειδοποίηση. Μπορεί να
προκύψει ζημιά στο χειρόφρε-
νο.

• Αν οδηγείτε με το χειρόφρενο,
μπορεί να υπερθερμανθεί το
σύστημα φρένων και να προ-
κληθεί πρόωρη φθορά ή ζημιά
σε εξαρτήματα των φρένων.
Σιγουρευτείτε ότι το χειρόφρενο
είναι απελευθερωμένο και η
Προειδοποιητική Λυχνία Φρέ-
νων είναι σβηστή πριν οδηγή-
σετε.

Ελέγξτε την προειδο-
ποιητική λυχνία φρέ-
νων γυρίζοντας το δια-
κόπτη ανάφλεξης στη
θέση ON (μην εκκινείτε
τον κινητήρα).

Αυτή η λυχνία ανάβει όταν είναι δεμέ-
νο το χειρόφρενο με το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση START ή ON.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι
έχετε λύσει τελείως το χειρόφρενο
και η προειδοποιητική λυχνία φρέ-
νων έχει σβήσει.

Αν η προειδοποιητική λυχνία φρένων
παραμένει αναμμένη μετά από το
λύσιμο του χειρόφρενου ενώ ο κινη-
τήρας λειτουργεί, μπορεί να υπάρχει
βλάβη στο σύστημα φρένων. Απαι-
τείται η άμεση προσοχή σας.

Αν είναι δυνατό, σταματήστε αμέσως
την οδήγηση. Αν αυτό δεν είναι εφι-
κτό, πρέπει να είστε εξαιρετικά προ-
σεχτικοί με τη λειτουργία του αυτοκι-
νήτου και να συνεχίσετε την οδήγηση
μέχρι να φτάσετε σε μια ασφαλή
τοποθεσία.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος

φρένων (AΒS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Συνεχίζεται)
• Κατεβάζετε το χειρόφρενο μό-

νο αν κάθεστε μέσα στο αυτο-
κίνητο και το πόδι σας πατάει
σταθερά το πεντάλ φρένων.

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσμα-
τος φρένων (ABS) ή το ηλέκτρο-
νικό πρόγραμμα ευστάθειας
(ESC) δεν εμποδίζει ατυχήματα
εξαιτίας ακατάλληλων ή επικίν-
δυνων ελιγμών κατά την οδή-
γηση. Ακόμη και αν ο έλεγχος
του αυτοκινήτου είναι βελτιωμέ-
νος, κατά τη διάρκεια φρενα-
ρίσματος έκτακτης ανάγκης θα
πρέπει πάντοτε να διατηρείτε
απόσταση ασφαλείας από το
προπορευόμενο όχημα. Σε εξαι-
ρετικά άσχημες συνθήκες δρό-
μου, θα πρέπει πάντοτε να μει-
ώνετε την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου. Η απόσταση φρεναρί-
σματος σε αυτοκίνητα εξοπλι-
σμένα με σύστημα ABS ή ESC
μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από όση σε αυτά χωρίς, στις
παρακάτω συνθήκες δρόμου.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Το ABS είναι ένα ηλεκτρονικό
σύστημα φρεναρίσματος το οποίο
εμποδίζει ένα ολίσθημα φρεναρίσμα-
τος. Το ABS επιτρέπει στον οδηγό να
κατευθύνει και να φρενάρει ταυτό-
χρονα.

Χρήση ABS  
Προκειμένου να επιτύχετε το μέγιστο
όφελος από το AΒS σας σε μια κατά-
σταση ανάγκης, μην επιχειρήσετε να
ρυθμίσετε την πίεση φρένων και μην
επιχειρήσετε να «τρομπάρετε» τα
φρένα. Πιέστε το πεντάλ των φρένων
σας όσο πιο δυνατά γίνεται.

Όταν εφαρμόζετε τα φρένα σας σε
τέτοιες συνθήκες που μπορεί να
μπλοκάρουν τους τροχούς, μπορεί
να ακούσετε ήχους από τα φρένα ή
να νιώσετε μια αντίστοιχη αίσθηση
στο πεντάλ των φρένων. Αυτό είναι
φυσιολογικό και σημαίνει ότι το ABS
σας είναι ενεργό.

Το ABS δεν μειώνει το χρόνο ή την
απόσταση που χρειάζεται για να στα-
ματήσει το αυτοκίνητο.

Πρέπει πάντα να διατηρείτε μια α-
σφαλή απόσταση από το προπο-
ρευόμενο αυτοκίνητο.

Το ABS δεν θα αποτρέψει μια
ολίσθηση που προκύπτει από ξαφνι-
κές αλλαγές στην κατεύθυνση, όπως
αν προσπαθήσετε να στρίψετε πολύ
γρήγορα ή αν κάνετε μια ξαφνική
αλλαγή λωρίδας. Πάντα να οδηγείτε
με ασφαλή ταχύτητα ανάλογα με τον
δρόμο και της καιρικές συνθήκες.

Το ABS δεν μπορεί να αποτρέψει
απώλεια σταθερότητας. Πάντα κα-
τευθύνετε μέτρια όταν φρενάρετε
απότομα. Σοβαρή ή απότομη μετα-
κίνηση του του τιμονιού μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα να γυρίσει το
αυτοκίνητο στην επερχόμενη κίνηση
ή να βγεί εκτός δρόμου.

Σε χαλαρά ή ανώμαλα οδοστρώμα-
τα, η λειτουργία του συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος φρένων μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
απόσταση φρεναρίσματος από όση
απαιτούν τα αυτοκίνητα που είναι
εξοπλισμένα με συμβατικό σύστημα
φρένων.

Η προειδοποιητική λυχνία ABS( )
παραμένει αναμμένη για μερικά δευ-
τερόλεπτα, αφότου ο διακόπτης ανά-
φλεξης είναι στη θέση ON. Κατά τη
διάρκεια αυτού του χρόνου, το ABS
θα πραγματοποιήσει αυτοδιάγνωση
και η λυχνία θα σβήσει εφόσον όλα
είναι κανονικά. Αν η λυχνία παραμέ-
νει αναμμένη, μπορεί να έχετε πρό-
βλημα με το ABS σας. Σας συνι-
στούμε να επικοινωνήστε με έναν
Eξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI το συντομότερο δυνατόν.

(Συνεχίζεται)
• Σε αυτές τις συνθήκες, θα πρέ-

πει να οδηγείτε το αυτοκίνητο
με μειωμένες ταχύτητες:

• Ανώμαλος δρόμος ή δρόμος
καλυμμένος με χαλίκι ή χιόνι.

• Σε δρόμους με διαβρωμένο
οδόστρωμα ή με διαφορές
ύψους στην επιφάνεια.

• Με τοποθετημένες αντιολι-
σθητικές αλυσίδες.

Τα συστήματα ασφαλείας του
ABS και του ESC που είναι
εγκατεστημένα στο αυτοκίνητο
σας, δε πρέπει να δοκιμαστούν
σε οδήγηση με υψηλή ταχύτητα
ή στρίψιμο. Αυτό μπορει να
είναι επικίνδυνο για την ασφά-
λειας σας και για τους γύρω
σας.
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Όταν οδηγείτε σε ένα δρόμο με
κακή πρόσφυση, όπως ένας πα-
γωμένος δρόμος και λειτουργείτε
επαναλαμβανόμενα τα φρένα σας,
το ABS μπορεί να είναι συνεχόμε-
να ενεργό και η προειδοποιητική
λυχνία ABS ( ) μπορεί να ανά-
βει. Βγείτε από το δρόμο σε ένα
ασφαλές μέρος και σβήστε τον
κινητήρα.

Επανεκκινήστε τον κινητήρα. Αν η
προειδοποιητική λυχνία ABS είναι
σβηστή, τότε το σύστημα ABS λει-
τουργεί κανονικά. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, μπορεί να έχετε πρό-
βλημα με το ABS. Επικοινωνήστε
με έναν Eξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI το συντομότε-
ρο δυνατόν. 

Πληροφορία
Όταν εκκινείτε το αυτοκίνητό σας
με καλώδια εξαιτίας μιας αποφορ-
τισμένης μπαταρίας, ο κινητήρας
μπορεί να μη λειτουργεί τόσο
ομαλά και η προειδοποιητική
λυχνία AΒS ( ) μπορεί να ανά-
ψει την ίδια στιγμή. Αυτό
συμβαίνει εξαιτίας της χαμηλής
τάσης μπαταρίας. Δεν σημαίνει ότι
το AΒS σας έχει βλάβη. Πριν
οδηγήσετε το αυτοκίνητο θα πρέ-
πει να φορτίσετε την μπαταρία.

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα
Ευστάθειας (ESC)
(αν έχει τοποθετηθεί)
Το σύστημα Ηλεκτρονικού Προγράμ-
ματος Ευστάθειας (ΕSC) είναι σχε-
διασμένο να σταθεροποιεί το αυτο-
κίνητο κατά τη διάρκεια ελιγμών στρι-
ψίματος. Το ΕSC ελέγχει πού στρί-
βετε και πού κατευθύνετε πραγματι-
κά το αυτοκίνητο. Το ΕSC εφαρμόζει
τα φρένα ξεχωριστά σε κάθε τροχό
και επεμβαίνει στο σύστημα διαχείρι-
σης κινητήρα για να σταθεροποιήσει
το αυτοκίνητο. Δεν αποτελεί ένα υπο-
κατάστατο των πρακτικών ασφαλούς
οδήγησης. Πρέπει πάντα να προσα-
ρμόζετε την ταχύτητα και τον τρόπο
που οδηγείτε στην συνθήκες του
δρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

Αν η προειδοποιητική λυχνία
ABS( ) ανάψει και παραμείνει
αναμμένη, μπορεί να έχετε
πρόβλημα με το ABS. Τα ηλε-
κτρικά φρένα σας θα λειτουρ-
γούν κανονικά. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματι-
σμού ή θανάτου, σας συνιστού-
με να επικοινωνήσετε με έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγο-
ρα για τις συνθήκες του δρόμου
ή μη στρίβεται πολύ γρήγορα.
Το σύστημα ESC δεν θα απο-
τρέψει ατυχήματα. 
Υπερβολική ταχύτητα στις στρο-
φές, απότομες μανούβρες και
υδρολίσθηση σε υγρές επιφά-
νειες μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα σοβαρά ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Λειτουργια ESC  
Κατάσταση ESC ON
Όταν ο διακόπτης ανάφλε-
ξης είναι στη θέση ON, οι
ενδεικτικές λυχνίες ΕSC και

ΕSC OFF ανάβουν για περίπου 3
δευτερόλεπτα και σβήνουν, κατόπιν,
το ΕSC ενεργοποιείται.

Κατά τη λειτουργία
Όταν το ΕSC είναι σε λειτουργία, η
ενδεικτική λυχνία ΕSC αναβοσβήνει:

• Όταν εφαρμόζετε τα φρένα κάτω
από συνθήκες που μπορεί να
κλειδώσουν οι τροχοί, μπορεί να
ακούσετε ήχους από τα φρένα ή να
νιώσετε μια αντίστοιχη αίσθηση
στο πεντάλ των φρένων. Αυτό είναι
φυσιολογικό και σημαίνει ότι το
ESC είναι ενεργοποιημένο.

• Όταν το ESC ενεργοποιείται, ο κι-
νητήρας μπορεί να μην ανταποκ-
ριθεί στο πεντάλ γκαζιού ως συνή-
θως.

• Αν το Cruise Control ήταν σε χρήση
όταν ενεργοποιήθηκε το ESC, το
Cruise Control απενεργοποιείτε
αυτόματα. Το Cruise Control μπο-
ρεί να ξαναενεργοποιηθεί όταν το
επιτρέψουν οι οδικές συνθήκες.
Δείτε “Σύστημα Cruise Control”
αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. (αν
έχει τοποθετηθεί)

• Όταν βγαίνετε από ένα λασπωμένο
ή ολισθηρό δρόμο, πατώντας το
πεντάλ του γκαζιού μπορεί να μην
αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα
σ.α.λ. (στροφές ανά λεπτό) ακόμα
και αν πιέζετε το πεντάλ γκαζιού
μέχρι κάτω. Αυτό συμβαίνει για να
διατηρηθεί η ευστάθεια και η έλξη
του αυτοκινήτου και δεν συνιστά
πρόβλημα.

Απενεργοποίηση / Ενεργο-
ποίηση ESC

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των
ακόλουθων καταστάσεων ESC:

• ESC NORMAL ενεργοποιήμενο

• ESC SPORT ενεργοποιημένο (Η
ενδεικτική λυχνία ESC SPORT
ανάβει)

• ESC απενεργοποιημένο (Η ενδει-
κτική λυχνία ESC OFF ανάβει)

OPDEN047208
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Στις παρακάτω περιπτώσεις, μπορεί
να ειναι καλύτερο αν ενεργοποήσετε
το ESC SPORT ή να απενεργοποιή-
σετε το ESC (ESC OFF):

• Όταν χρησιμοποιείτε αλυσίδες χιο-
νιού

• Όταν οδηγείτε σε βαθύ χιόνι

• Όταν οδηγείτε σε άμμο ή χαλίκι

• Όταν οδηγείτε σε ειδικά σχειδασμέ-
νους δρόμους όπου χαρακτηριστι-
κά υπερστροφής και υποστροφής
είναι επιθυμητά.

Σας συνιστούμε μόνο εξειδικευμένοι
και έμπειροι οδηγοί να οδηγούν το

αυτοκίνητο με απενεργοποιημένο το
ESC ή ενεργοποιημένο το ESC SPORT.

ESC SPORT
• Για ενεργοποίηση ESC SPORT
Πιέστε λίγο το πλήκτρο ESC OFF.
Η ενδεικτική λυχνία ESC SPORT
ανάβει στην οθόνη LCD του ταμπλό.
Σε αυτή τη κατάσταση, το ESC στα-
θεροποιεί το αυτοκίνητο σε έναν
μικρό βαθμό.
Όταν το ESC SPORT ενεργοποιηθεί:

- Το ESC βελτιώνει τη σταθερότητα
οδήγησης σε ένα περιορισμένο
βαθμό.

- Ο έλεγχος πρόσφυσης είναι ακό-
μα ενεργοποιημένος, αλλά με
λιγότερο έλεγχο τροχών (περισ-
σότερη ολίσθηση).

- Η ροπή κινητήρα μπορεί να πε-
ριοριστεί εν μέρει για τη σταθερό-
τητα του αυτοκινήτου και το γύρι-
σμα του τιμονιού για καλύτερη
πρόσφυση.

After the above situations are
over, activate ESC immediately.
If not, the vehicle can be unsta-
ble due to vehicle slip or wheel
spin.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN047448

• Αν απενεργοποιήσετε το ESC,
το ESC δεν σταθεροποιεί
πλέον το αυτοκίνητο. Υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος ολίσθη-
σης και ατυχήματος. 

• Όταν η λειτουργία ESC SPORT
ενεργοποιηθεί, η υποστήριξη
σταθεροποίησης από ESC είναι
μικρότερη από τη λειτουργία
"ESC ON" και υπάρχει με-
γαλύτερος κίνδυνος ολίσθη-
σης και ατυχήματος.

Απενεργοποιήστε το ESC ή ενερ-
γοποιήστε το ESC SPORT στις
περιπτώσεις που περιγράφο-
νται παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Για απενεργοποίηση του ESC
SPORT

Πιέστε λίγο το πλήκτρο ESC OFF.

Η ενδεικτική λυχνία ESC SPORT θα
σβήσει στην οθόνη LCD του ταμπλό.

Κατάσταση ESC OFF
Για να ακυρώσετε τη
λειτουργία ESC :

Πιέστε το πλήκτρο ESC OFF για
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η
προειδοποιητική λυχνία ESC OFF
και το προειδοποιητικό μήνυμα
"Traction & Stability Control
disabled" ανάβουν και ηχεί ένα  προ-
ειδοποιητικό καμπανάκι. Σε αυτό το
στάδιο, οι λειτουργίες ελέγχου κινη-
τήρα και φρένων δεν λειτουργούν.
Με άλλα λόγια, η λειτουργία ελέγχου
πρόσφυσης δεν λειτουργεί πια.

Αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση LOCK/OFF όταν το ΕSC είναι
εκτός, το ΕSC παραμένει εκτός.
Κατά την επανεκκίνηση του κινη-
τήρα, το ΕSC θα ενεργοποιηθεί και
πάλι αυτόματα.

Ενδεικτικές λυχνίες

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
στη θέση ON, η ενδεικτική λυχνία
ανάβει, κατόπιν σβήνει αν το
σύστημα ΕSC λειτουργεί κανονικά.

Η ενδεικτική λυχνία ΕSC αναβοσβή-
νει όταν λειτουργεί το ΕSC.

Αν η ενδεικτική λυχνία ESC παρα-
μείνει αναμμένη, το αυτοκίνητο σας
μπορεί να έχει βλάβη με το σύστημα
ESC. Όταν η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει σας συνιστούμε να ελέγξετε
το αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI το
συντομότερο δυνατόν.

Η ενδεικτική λυχνία ΕSC OFF ανάβει
όταν το ΕSC απενεργοποιηθεί με το
πλήκτρο.

Η οδήγηση με διαφορετικά ελαστι-
κά ή διαστάσεις ζαντών μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στο
σύστημα ESC. Όταν αντικαθιστάτε
τα ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν
την ίδια διάσταση με τα αρχικά
ελαστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

n Ενδεικτική λυχνία ΕSC (αναβοσβήνει)

n Ενδεικτική λυχνία ΕSC OFF (ανάβει)
Όταν το ESC αναβοσβήνει,
αυτό σημαίνει ότι το ESC είναι
ενεργοποιημένο:
Οδηγείτε αργά και μην επιχει-
ρήσετε ΠΟΤΕ να επιταχύνετε.
Μην πατήσετε ΠΟΤΕ το πλήκ-
τρο ESC OFF ενώ η ενδεικτική
λυχνία ESC αναβοσβήνει, γιατί
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα
ένα ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρήση ESC OFF 
Κατά την οδήγηση
Η λειτουργία ESC OFF πρέπει να
χρησιμοποιείται για λίγο, ώστε να
βοηθάει στην απελευθέρωση του
αυτοκινήτου, αν έχει κολήσει σε χιόνι
ή λάσπη, σταματώντας προσωρινά
τη λειτουργία του ESC για να διατη-
ρήσει τη ροπή των τροχών.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΕSC,
πιέστε το πλήκτρο ΕSC OFF ενώ
οδηγείτε σε μια ευθεία.

Για να αποφύγετε βλάβη στο
κιβώτιο ταχυτήτων:
• Μην επιτρέψετε στον (στους)

τροχό (τροχούς) του ενός άξονα
να περιστρέφονται υπερβολικά
ενώ οι προειδοποιητικές
λυχνίες ESC, ABS και φρένων
έχουν εμφανιστεί. Οι επισκευές
δεν θα καλυφθούν από την
εγγύηση του αυτοκινήτου.
Μειώστε την δύναμη του κινη-
τήρα και μην περιστρέφεται τους
τροχούς υπερβολικά, όταν αυτές
οι λυχνίες εμφανίζονται.

• Όταν λειτουργείτε το αυτοκίνητο
σε ένα δυναμόμετρο, βεβαιω-
θείτε ότι το ESC είναι εκτός λει-
τουργίας (η λυχνία ESC OFF
ανάβει).

Πληροφορία
Αν ενεργοποιήσετε το ESC OFF
δεν επηρεάζεται το ABS ή η κανο-
νική λειτουργία του συστήματος
φρεναρίσματος.

Επιλογή λειτουργίας Drive 
Όταν το ESC είναι ενεργοποιημένο,
τα χαρακτηριστικά του ESC ποικί-
λουν, ανάλογα με τη λειτουργία οδή-
γησης που είναι επιλεγμένη, πιέζο-
ντας το πλήκτρο DRIVE MODE ή το
πλήκτρο N button στο τιμόνι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Λειτουρ-
γίας κίνησης ολοκληρωμένου ελέγ-
χου" σε αυτό το κεφάλαιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

Πλήκτρο
Λειτουργίας

Επιλεγμένη
λειτουργία

Χαρακτηριστι-
κά του ESC

πλήκτρο

DRIVE MODE 

Λειτουργία 

ECO
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Λειτουργία

NORMAL 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Λειτουργία

SPORT
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

πλήκτρο N 

Λειτουργία N SPORT

Λειουργία

N CUSTOM 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ/

SPORT/OFF

Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουρ-
γία ESC SPORT ή ESC OFF ενώ
χρησιμοποιείτε ένα μίνι εφεδρι-
κό ελαστικό ή ένα κιτ επισκευής
τροχού!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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5

Λειτουργία CUSTOM
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
οδήγησης που προτιμάτε απο το
Ηχοσύστημα ή την οθόνη AVN. 

• Επιλέξτε λειτουργία CUSTOM πιέ-
ζοντας το πλήκτρο N στο τιμόνι. Το
ηχοσύστημα ή η οθόνη AVN θα
εμφανίσει το μενού λετουργίας
CUSTOM. Από το μενού λειτουρ-
γίας CUSTOM, επιλέξτε 'ESC ®
NORMAL / SPORT / OFF'.

• Μπορείτε απευθείας να επιλέξετε
το μενού λειτουργίας CUSTOM
αγγίζοντας την οθόνη ηχοσυστήμα-
τος ή AVN. Για περισσότερες
λεπτομέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο Ηχοσυστήματο στο
κεφάλαιο 4 ή στο επιπρόσθετο
εγχειρίο Πολυμέσων.

Όταν το ESC είναι απενεργοποιημέ-
νο από τη λειτουργία CUSTOM, δεν
μπορείτε να Απενεργοποιήσετε/ Ενερ-
γοποιήσετε το σύστημα με το πλή-
κτρο ESC OFF. Αν πιέσετε το πλή-
κτρο ESC OFF, θα εμφανιστεί στην
οθόνη LCD στο ταμπλό ένα μήνυμα
"ESC will be Off in CUSTOM mode.
Hold flag button for 3 sec to
continue".(Το ESC θα είναι απενερ-
γοποιημένο στη λειτουργία CUSTOM.
Κρατήστε το πλήκτρο σημαιία για 3
δευτερόλεπτα για να συνεχίσετε).
Μπορείτε να αλλάξετε την κατάστα-
ση του ESC (NORMAL, SPORT,
OFF) από τη λειτουργία CUSTOM. 

Διαχείρηση ευστάθειας αυτοκι-
νήτου (αν έχει τοποθετηθεί)
Το σύστημα διαχείρησης ευστάθειας
αυτοκινήτου (VSM) παρέχει περαι-
τέρω βελτίωση στην ευστάθεια του
αυτοκινήτου όταν επιταχύνεται ή
φρενάρετε απότομα σε βρεγμένους,
ολισθηρούς και τραχύς δρόμους,
όπου η έλξη ανάμεσα στους τέσσε-
ρεις τροχούς μπορεί να γίνει άνιση.

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις όταν χρησιμοποιείτε τη Δια-
χείρηση Ευστάθειας Αυτοκινήτου:
• Ελέγχετε ΠΑΝΤΑ την ταχύτητα

και τη απόσταση από το αυτο-
κίνητο μπροστά σας. Το VSM
δεν αντικαθιστά τις πρακτικές
ασφαλούς οδήγησης.

• Μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρή-
γορα για τις συνθήκες του
δρόμου. Το σύστημα VSM δεν
θα αποτρέψει ατυχήματα.
Υπερβολική ταχύτητα με κακό
καιρό, γλιστερό ή ανωμαλο
δρόμο μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα σοβαρό ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗOPDEN057497
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Λειτουργία VSM
Κατάσταση VSM ON
Το VSM λειτουργεί όταν:

• Ο Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστά-
θειας (ESC) είναι ενεργοποιημέ-
νος.

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
περίπου παραπάνω από 15
χλμ/ώρα (9μίλια/ώρα) σε δρόμους
με στροφές.

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
περίπου παραπάνω από 20
χλμ/ώρα (12μίλια/ώρα) ενώ το
αυτοκίνητο φρενάρει σε ανώμα-
λους δρόμους.

Σε λειτουργία
Όταν φρενάρετε κάτω από συνθήκες
που μπορεί να ενεργοποιήσουν το
ESC, μπορεί να ακούσετε ήχους από
τα φρένα ή να αισθανθείτε μια
αντίστοιχη αίσθηση στο πεντάλ φρέ-
νων. Αυτό είναι φυσιολογικό και
σημαίνει ότι το VSM είναι ενεργο-
ποιημένο.

Πληροφορία
Το VSM δεν λειτουργεί όταν: 
• Οδηγείτε σε δρόμο με κλίση,

όπως μια κατηφόρα ή κλίση του
δρόμου.

• Οδηγείτε προς τα πίσω.
• Η ενδεικτική λυχνία ESC OFF

είναι αναμμένη.
• Η προειδοποιητική λυχνία EPS

(Ηλεκτρονική Υποβοήθηση
Τιμο-νιού)( )είναι αναμμένη. 

Η οδήγηση με διαφορετικά ελαστι-
κά ή διαστάσεις ζαντών μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στο
σύστημα ESC. Όταν αντικαθιστάτε
τα ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν
την ίδια διάσταση με τα αρχικά
ελαστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

Αν η ενδεικτική λυχνία ESC ( )
ή η ενδεικτική λυχνία EPS ( )
παραμείνει αναμμένη, το αυτο-
κίνητο σας μπορεί να έχει πρό-
βλημα με το σύστημα VSM. Όταν
η προειδοποιητική λυχνία ανά-
βει σας συνιστούμε να ελέγξετε
το αυτοκίνητο σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI
το συντομότερο δυνατόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Υποβοήθηση ελέγχου 
εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
Ένα αυτοκίνητο έχει την τάση να
κυλάει προς τα πίσω σε μια απότομη
κλίση, πριν πατήσετε το πεντάλ επι-
τάχυνσης μετά από μια στάση. Το
HAC αποτρέπει το αυτοκίνητο να
τσουλήσει προς τα πίσω, λειτουρ-
γώντας το σύστημα φρένων για
περίπου 2 δευτερόλεπτα. Τα φρένα
απελευθερώνονται αυτόματα, όταν
πιέσετε το πεντάλ επιτάχυνσης.

Πληροφορία
• Το HAC δεν λειτουργεί όταν ο

επιλογέας είναι στη θέση P
(Park) ή N (Νεκρά).

• Το HAC ενεργοποιείτε ακόμα και
αν το ESC (Ηλεκτρονικο Προ-
γράμμα Ευστάθειας) είνα απενερ-
γοποιημένο, αλλά δε λειτουργεί
όταν το ESC δε δουλεύει κανονι-
κά.

Σήμα Φρεναρίσματος Ανάγκης
(ESS) (αν έχει τοποθετηθεί)
Το σύστημα Σήματος Φρεναρίσμα-
τος Ανάγκης προειδοποιεί τον οδηγό
του πίσω αυτοκινήτου αναβοσβήνο-
ντας τα φώτα στοπ όταν το αυτο-
κίνητο φρενάρει γρήγορα και απότομα.

Το σύστημα ενεργοποιείτε όταν:

• Το αυτοκίνητο σταματήσει απότο-
μα (η επιβράδυνση είναι μεγαλύτε-
ρη από 7 m/s2 και η ταχύτητα του
αυτοκινήτου είναι πάνω από 55
χλμ/ώρα).

• Το ABS ενεργοποιείται και η
ταχύτητα οδήγησης είναι πάνω
από 55 χλμ/ώρα.

Τα φλας ανάβουν αυτόματα αφού
αναβοσβήσουν τα φώτα στοπ:

• Όταν η ταχύτητα οδήγησης είναι
κάτω από 40 χλμ/ώρα), 

• Όταν απενεργοποιείται το ABS και

• Όταν ολοκληρωθεί η έκτακτη κατά-
σταση φρεναρίσματος.

Τα αλάρμ θα σβήσουν:

• Όταν το αυτοκίνητο οδηγείται σε
χαμηλή ταχύτητα για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα.

Ο οδηγός μπορεί να σβήσει χει-
ροκίνητα τα αλάρμ πιέζοντας το πλή-
κτρο.

Πληροφορία
Το σύστημα Φρεναρίσματος
Έκτακτης Ανάγκης (ESS) δε θα
ενεργοποιη-θεί, αν τα φώτα αλάρμ
αναβοσβήνουν ήδη

i

i

5
Το HAC ενεργοποιείτε μόνο για
περίπου 2 δευτερόλεπτα, για
αυτό να είστε πάντα έτοιμοι να
πατήσετε το πεντάλ γκαζιού
όταν ξεκινάτε από σημείο με
κλίση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Καλές πρακτικές φρεναρίσματος Τα βρεγμένα φρένα μπορεί να είναι
επικίνδυνα! Τα φρένα μπορεί να
βραχούν αν το αυτοκίνητο περάσει
από στάσιμα νερά ή αν πλυθεί. Το
αυτοκίνητο δεν θα σταματήσει τόσο
γρήγορα με τα φρένα βρεγμένα. Τα
βρεγμένα φρένα μπορει να προκαλέ-
σουν στο αυτοκίνητο να γυρίσει από
τη μια πλευρά.

Για να στεγνώσετε τα φρένα, πατή-
στε ελαφρά το πεντάλ του φρένου
μέχρι τα φρένα να αντιδρούν σωστά
φροντίζοντας να διατηρείτε τον έλεγ-
χο του αυτοκινήτου. Αν δε επανέλ-
θουν τα φρένα στην κανονική τους
λειτουργία, σταματήστε, το συντομό-
τερο δυνατό σε ασφαλές μέρος και
σας συνιστούμε να καλέσετε για
βοήθεια ένα Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI 

ΜΗΝ οδηγείτε με το πόδι σας ακου-
μπισμένο στο πεντάλ των φρένων.
Ακόμα και ελαφριά αλλά συνεχή
πίεση στο πεντάλ θα δημιουργήσει
μη φυσιολογικές υψηλές θερμο-
κρασίες φρένων, εκτεταμένη φθορά
τακακιών και φρένων.

Αν κατά την οδήγηση πάθετε λά-
στιχο, πατήστε ελαφρά το φρένο και
διατηρήστε το αυτοκίνητο στην ευ-
θεία ενώ επιβραδύνετε. Όταν κι-
νείστε αρκετά σιγά ώστε να είναι
ασφαλές, βγείτε έξω από το δρόμο
και σταματήστε σε ασφαλές μέρος.

Κρατήστε το πόδι σας σταθερό στο
πεντάλ φρένων όταν το το αυτο-
κίνητο σταματήσει, για να αποφύγετε
να κυλήσει προς τα εμπρός.

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Όταν παρκάρετε, πρέπει πάντα
το αυτοκίνητο να είναι τελείως
σταματημένο και να συνεχίσετε
να πατάτε το πεντάλ φρένων.
Μετακινείστε τον επιλογέα στη
θέση P (Park), μετά εφαρμόστε
το χειρόφρενο και τοποθετήστε
το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση LOCK/OFF.
Αυτοκίνητα στα οποία δεν έχει
εφαρμόσει τελείως το χειρόφρε-
νο, κινδυνεύουν να μετακινη-
θούν ακούσια και να προκαλέ-
σουν τραυματισμό σε εσάς ή σε
άλλους. ΠΑΝΤΑ να εφαρμόζετε
το φρένο πριν αφήσετε το
αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Η Ανάρτηση Ηλεκτρονικού Ελέγχου
(ECS) ελέγχει αυτόματα την ανάρτη-
ση του αυτοκινήτου για να μεγιστο-
ποιήσει την οδηγική άνεση λαμβά-
νοντας υπ΄όψιν τις συνθήκες οδήγη-
σης, όπως η ταχύτητα, η επιφάνεια
του δρόμου, οι στροφές, οι προϋ-
ποθέσεις σταματήματος και η επι-
τάχυνση.

Δυσλειτουργία συστήματος

Έλεγχος ECS
Αν ανάψει το προειδοποιητικό μήνυ-
μα ECS, μπορεί να έχετε πρόβλημα
με το σύστημα ECS. Σας συνιστούμε
να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας, σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECS)

5
OPDEN047433
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Το Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορι-
σμένης Ολίσθησης αναφέρεται σε
ένα χαρακτηριστικό που είναι εξοπλι-
σμένο με ένα μηχανισμό που ελέγχει
τις διαφορικές λειτουργίες των τροχών.

Το Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορι-
σμένης Ολίσθησης βοηθάει:

- Στη βελτίωση απόδοσης χειρισμού
όταν κάνετε στροφές με μεγάλη
ταχύτητα.

- Στη βελτίωση απόδοσης επιτάχυν-
σης. 

- Αποτρέπει την ολίσθηση σε δρό-
μους με βροχή ή χιόνια εξαιτίας της
ανόμοιας τριβής στους αριστερούς
και δεξιούς τροχούς.

Επιλογή λειτουργίας Drive 
Τα χαρακτηριστικά του e-LSD ποικί-
λουν, ανάλογα με τη λειτουργία οδή-
γησης που είναι επιλεγμένη, πιέζο-
ντας το πλήκτρο DRIVE MODE ή το
πλήκτρο N button στο τιμόνι

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο "Σύστημα Λειτουρ-
γίας κίνησης ολοκληρωμένου ελέγ-
χου" σε αυτό το κεφάλαιο.

Λειτουργία CUSTOM
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
οδήγησης που προτιμάτε απο το
Ηχοσύστημα ή την οθόνη AVN. 

• Επιλέξτε λειτουργία CUSTOM πιέ-
ζοντας το πλήκτρο N στο τιμόνι. Το
ηχοσύστημα ή η οθόνη AVN θα
εμφανίσει το μενού λετουργίας
CUSTOM. Από το μενού λειτουρ-
γίας CUSTOM, επιλέξτε e-LSD ®
NORMAL/SPORT'.

• Μπορείτε απευθείας να επιλέξετε
το μενού λειτουργίας CUSTOM
αγγίζοντας την οθόνη ηχοσυστήμα-
τος ή AVN. Για περισσότερες
λεπτομέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο Ηχοσυστήματο στο
κεφάλαιο 4 ή στο επιπρόσθετο
εγχειρίο Πολυμέσων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Μην κινείται ποτέ τους τροχούς
με τον έναν να είναι σηκωμένος
με γρύλο. Είναι πολύ επικίν-
δυνο για ένα αυτοκίνητο που
είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρο-
νικό Διαφορικό Περιορισμένης
Ολίσθησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήκτρο
Λειτουργίας

Επιλεγμένη
λειτουργία

Χαρακτηριστι-
κά του ESC

πλήκτρο

DRIVE MODE 

Λειτουργία 

ECO
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Λειτουργία

NORMAL 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Λειτουργία

SPORT
SPORT

πλήκτρο N 

Λειτουργία N SPORT

Λειουργία

N CUSTOM 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ/

SPORT
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Προειδοποιητικά μηνύματα

Το Ηλεκτρονικό Διαφορικό Πε-
ριορισμένης Ολίσθησης έχει
απενεργοποιηθεί προσωρινά
εξαιτίας υπερθέρμανσης
Η υπερθέρμανση σχετικών εξαρτη-
μάτων θα απενεργοποιήσει προ-
σωρινά το e-LSD. Περιμένετε ώσπου
το αυτοκίνητο να δροσιστεί.

Διαφορά στο μέγεθος ελαστικών.
Ελέγξτε τα μεγέθη ελαστικών
Αν το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλι-
σμένο με διαφορετικά ελαστικά
(μέγεθος, τύπος κτλ) στο μπροστά
μέρος, θα εμφανιστεί το μήνυμα. To
use the Electronic Limited Slip
Differential, equip the vehicle with
the same tires on the front (Για να
χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό
Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθη-
σης, εξοπλίστε το αυτοκίνητο με ίδια
ελαστικά στο μπροστά μέρος).

Δυσλειτουργία συστήματος

Ελέγξτε το Διαφορικό Περιορι-
σμένης Ολίσθησης
Αν εμφανιστεί το προειδοποιητικό
μήνυμα για το Ηλεκτρονικό Διαφορι-
κό Περιορισμένης Ολίσθησης, μπο-
ρεί να έχετε πρόβλημα με το
σύστημα Ηλεκτρονικού Διαφορικού
Περιορισμένης Ολίσθησης.Σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

5
OPDEN047445
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πλήκτρο DRIVE MODE

Η λειτουργία οδήγησης μπορεί να
επιλεγεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις
του οδηγού ή την κατάσταση του
δρόμου.

Το σύστημα κάνει επαναφορά στη
ΚΑΝΟΝΙΚΗ λειτουργία, όταν κάνετε
επανεκκίνηση στον κινητήρα.

Η λειτουργία αλλάζει, όποτε πιέζετε
το πλήκτρο DRIVE MODE. 

Λειτουργία ECO 
Όταν η λειτουργία Οδήγη-
σης ρυθμιστεί στη λειτουρ-
γία ECΟ, αλλάζει η λογική
του κινητήρα και του έλεγ-

χου κιβώτιου για να μεγιστοποιηθεί η
απόδοση καυσίμων.
• Όταν επιλεγεί η λειτουργία ECO

πιέζοντας το πλήκτρο DRIVE
MODE, η ένδειξη ECO θα ανάψει.

Πληροφορία
Η απόδοση καυσίμων εξαρτάται
από τις οδηγικές συνήθειες του
οδηγού και τις συνθήκες του δρό-
μου.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία
ECO:
• Η απόκριση επιτάχυνσης μπορεί

να μειωθεί λίγο, καθώς το πεντάλ
γκαζιού πιέζεται μέτρια.

• Μπορεί να περιοριστεί η απόδοση
του κλιματιστικού.

• Το μοτίβο αλλαγής του αυτόματου
κιβώτιου μπορεί να αλλάξει.

• Ο θόρυβος του κινητήρα μπορεί να
αυξηθεί.

Οι παραπάνω καταστάσεις είναι
φυσιολογικές, όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία ECO, για να βελτιωθεί η
απόδοση καυσίμων.

i
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Περιορισμοί της λειτουργία ECO:
Αν προκύψουν οι παρακάτω περι-
πτώσεις, ενώ λειτουργεί η λειτουργία
ECO, η λειτουργία συστήματος πε-
ριορίζεται ακόμα και αν δεν υπάρχει
αλλαγή στην ένδειξη ECO.

• Όταν η θερμοκρασία ψυκτικού
είναι χαμηλή:

Το σύστημα θα περιοριστεί ώσπου
η απόδοση του κινητήρα να γίνει
κανονική.

• Όταν οδηγείτε σε ανηφόρα:

Το σύστημα θα περιοριστεί για να
κερδίσετε δύναμη ενώ οδηγείτε σε
ανηφόρα, επειδή περιορίζεται η
ροπή κινητήρα.

Το σύστημα θα περιοριστεί εξαιτίας
της θέσης του επιλογέα. 

• Όταν το πεντάλ γκαζιού πιεστεί πολύ
για μερικά δευτερόλεπτα: 

Το σύστημα θα περιοριστεί, θεω-
ρώντας ότι ο οδηγός θέλει να επι-
ταχύνει.

Λειτουργία SPORT
Η λειτουργία SPORT χει-
ρίζεται τη δυναμική συ-
μπεριφορά, ρυθμίζοντας
αυτόματα το τιμόνι, τον

κινητήρα και το σύστημα ταχυτήτων. 

• Όταν η λειτουργία SPORT έχει επι-
λεγεί, πιέζοντας το πλήκτρο
DRIVE MODE, η ένδειξη SPORT
θα ανάψει.

• Όταν κάνετε επανεκκίνηση του κι-
νητήρα, η Λειτουργία Drive θα επα-
νέλθει στη λειτουργία NORMAL. Αν
θέλετε τη λειτουργία SPORT, επι-
λέξτε ξανά τη λειτουργία SPORT
από το πλήκτρο DRIVE MODE.

• Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
SPORT:

- Το επίπεδο των RPM (στροφές
ανά λεπτό) διατηρείται πάνω από
μια συγκεκριμένη χρονική διάρ-
κεια, ακόμα και αφού απελευθε-
ρώσετε το γκάζι.

- Ο συγχρονισμός ανεβάσματων
καθυστερεί, ενώ επιταχύνεται.

Πληροφορία
Στη λειτουργία SPORT, η αποδοτι-
κότητα καυσίμων μπορεί να μειωθεί

Πλήκτρο N

Η λειτουργία Ν ή η λειτουργία CUSTOM
μπορούν να επιλεγούν αν πιέσετε το
πλήκτρο N .

Το σύστημα κάνει επανεκκίνηση στη
λειτουργία NORMAL, όταν επανεκκι-
νήσετε τον κινητήρα.

i
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Η λειτουργία αλλάζει, κάθε φορά
που πιέζετε το πλήκτρο N.

Λειτουργία N
Η λειτουργία N επιλέγει τη
σωστή λειτουργία οδήγη-

σης μεταξύ του SPORT και SPORT+
για κάθε εξάρτημα που θα επηρεάσει
την απόδοση ενός αυτοκινήτου υψη-
λής απόδοσης. 

• Όταν επιλεγεί η λειτουργία N πιέ-
ζοντας το πλήκτρο N, θα ανάψει η
ένδειξη N.

• Η λειτουργία N (SPORT/SPORT+)
διαχειρίζεται τις δυναμικές οδήγη-
σης προσαρμόζοντας αυτόματα τη
προσπάθεια πλοήγησης και τη
λογική ελέγχου κινητήρα και ταχυ-
τήτων για ενισχυμένη οδηγική από-
δοση.

• Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία n
N (SPORT/SPORT+):

- Οι στροφές κινητήρα θα τείνουν
να παραμείνουν αυξημένοι για
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
ακόμα και αφού απελευθερώσετε
το πεντάλ γκαζιού

- Το ανέβασμα ταχυτήτων καθυ-
στερεί όταν επιταχύνετε 

Σε λειτουργία SPORT/SPORT+, η
αποδοτικότητα καυσίμων μπορεί
να μειωθει.

Λειτουργία CUSTOM
Στη λειτουργία CUSTOM,
ο οδηγός μπορεί να επιλέ-
ξει τη λειτουργία οδήγησης
για κάθε εξάρτημα που
προτιμά στο Ηχοσυστήμα
ή στην οθόνη AVN.  

- Κινητήρας : NORMAL/SPORT/
SPORT+

- Έλεγχος στροφών : OFF/NORMAL/
SPORT/SPORT
+

- E-LSD (Ηλεκτρονικό Διαφορικό
Περιορισμένης Ολίσθησης) :
NORMAL/SPORT

- Ανάρτηση : NORMAL/SPORT/
SPORT+

- Πλοήγηση : NORMAL/SPORT/
SPORT+ 

- ESC (Ηλετρονικό Σύστημα Ευστά-
θειας) : NORMAL/SPORT/OFF

- Ήχος Εξάτμισης : NORMAL/
SPORT/SPORT
+

Για περισσότερες λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Ηχοσυ-
στήματος στο κεφάλαιο 4 ή στο
επιπρόσθετο εγχειρίδιο Πολυμέ-
σων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

n Λειτουργία Ν n Λειτουργία N Custom

OPDEN047197/OPDEN047198
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Χαρακτηριστικά αυτοκινήτου
Τα χαρακτηριστικά του κάθε εξαρτήματος ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης που έχει επιλεγεί όταν πατή-
σετε το πλήκτρο DRIVE MODE ή N στο τιμόνι.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που ισχύουν για το αυτοκίνητο σας.

*1 : Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης
*2 : Ηλεκτρονικό σύστημα Ευστάθειας
*3 : a) Η ένταση του ήχου της εξάτμισης που γίνεται από το πτερύγιο καυσαερίων (αν έχει τοποθετηθεί) αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία.

[Πιο ήσυχο] Λειτουργία ECO/NORMAL < Λειτουργία SPORT <Λειτουργία N [Πιο Δυνατό]
b) Παράγεται ένας σκαστός ήχος εξάτμισης, για ψυχολογικούς λόγους, ενώ οδηγείτε αν απελευθερώσετε το πεντάλ γκαζιού αμέσως αφού πιεστεί.

Αυτό το ηχητικό εξάτμισης θα ακουστεί, όταν επιλεγεί το SPORT+ στο εξάρτημα Ήχου. Για να το απενεργοποιήσετε, επιλέξτε NORMAL ή SPORT για το εξάρ-
τημα κινητήρα στη λειτουργία CUSTOΜ.

Εξάρτημα
Πλήκτρο DRIVE MODE Πλήκτρο N

Λειτουργία ECO Λειτουργία NORMAL Λειτουργία SPORT Λειτουργία N Λειτουργία CUSTOM

Κινητήρας &
Οδήγηση

Κινητήρας ECO NORMAL SPORT SPORT+ NORMAL / SPORT /
SPORT+

Έλεγχος στροφών OFF NORMAL SPORT SPORT+ OFF / NORMAL /
SPORT / SPORT+

e-LSD *1 NORMAL NORMAL SPORT SPORT NORMAL / SPORT

Υπόλοιπα
Συστήματα

Ανάρτηση NORMAL NORMAL SPORT SPORT+ NORMAL / SPORT /
SPORT+

Πλοήγηση NORMAL NORMAL SPORT SPORT+ NORMAL / SPORT /
SPORT+

ESC *2 NORMAL NORMAL NORMAL SPORT NORMAL / SPORT /
OFF

Ήχος Ήχος εξάτμισης *3 ECO NORMAL SPORT SPORT+ NORMAL / SPORT /
SPORT+
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Το αυτοκίνητο σας μπορεί να είναι
εξοπλισμένο με το σύστημα ISG, το
οποίο μειώνει την κατανάλωση καυ-
σίμου σβήνοντας αυτόματα τον κινη-
τήρα, όταν το αυτοκίνητο είναι στα-
ματημένο (Για παράδειγμα: κόκκινο
φανάρι, σήμα στοπ και μποτιλιάρι-
σμα)

Ο κινητήρας εκκινείται αυτόματα
μόλις πληρούνται οι συνθήκες εκ-
κίνησης.

Το σύστημα ISG είναι ενεργοποιημέ-
νο κάθε φορά που ο κινητήρας λει-
τουργεί.

Πληροφορία
Όταν ο κινητήρας εκκινείται αυτό-
ματα από το σύστημα ISG, μπορεί
να ανάψουν, για ορισμένα δευτερ-
όλεπτα, μερικες προειδοποιητικές
λυχνίες (AΒS, ESC, ESC OFF, EPS
και η προειδοποιητική λυχνία
φρένου στάθμευσης).
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της χαμ-
ηλής τάσης της μπαταρίας. Δεν
σημαίνει ότι το σύστημα έχει
βλάβη.

Για ενεργοποίηση του συστή-
ματος ISG

Προϋποθέσεις για ενεργοποίηση
Το σύστημα ISG λειτουργεί στις ακό-
λουθες περιπτώσεις.

- Αν δεθεί η ζώνη του οδηγού.

- Αν είναι κλειστά η πόρτα του οδη-
γού και το καπό. 

- Η πίεση κενού των φρένων είναι
επαρκής.

- Η μπαταρία είναι επαρκώς φορτι-
σμένη.

- Η εξωτερική θερμοκρασία είναι
μεταξύ -10 °C και 35 °C (14 °F και
95 °F). 

- Η θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα
δεν είναι πολύ χαμηλή. 

- Το σύστημα δεν είναι σε λειτουργία
διάγνωσης.

- Το τιμόνι δεν είναι υπερβολικά στ-
ριμμένο (για αυτοκίνητο με κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη)

- Το αυτοκίνητο κινείται σε απότομη
κλίση. (για αυτοκίνητο με κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη)

Πληροφορία

• Το σύστημα ISG δεν είναι ενερ-
γοποιημένο, όταν οι προϋποθέ-
σεις για να ενεργοποιηθεί το
σύστημα ISG δεν πληρούνται.
Σε αυτή τη περίπτωση, η ένδειξη
στο πλήκτρο ISG OFF ανάβει και
η ένδειξη auto stop ( ) ανάβει
με κίτρινο χρώμα στο ταμπλό
οργάνων.

• Όταν η παραπάνω ένδειξη πα-
ραμένει αναμμένη στο ταμπλό
οργάνων, σας συνιστούμε να
ελέγξετε το σύστημα ISG σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

i

i
ΣΥΣΤΗΜΑ ISG (IDLE STOP AND GO) (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)
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Αυτόματο σταμάτημα
Για να σβήσετε τον κινητήρα σε
λειτουργία ρελαντί

1. Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου σε λιγότερο από 5 χλμ/ώρα
(3 μίλια/ώρα).

2. Επιλέξτε τη θέση N (Νεκρά).

3. Αφήστε το πόδι σας από το πε-
ντάλ του συμπλέκτη. 

Όταν ο κινητήρας  σβήσει  η πράσινη
ένδειξη AUTO STOP( ) θα ανάψει
στο ταμπλό οργάνων.

Πληροφορία
Πρέπει να φτάσετε τουλάχιστον
μια ταχύτητα των 10 χλμ/ώρα από
την τελευταία φορά που σταμά-
τησε.

Στη λειτουργία αυτόματο σταμάτημα,
όταν ο οδηγός ανοίξει το καπό, το
σύστημα ISG θα απενεργοποιηθεί.

Όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί:
Η ένδειξη της λυχνίας ISG OFF ανά-
βει.

θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD το
μήνυμα "Auto Stop deactivated. Start
manually", και θα ηχήσει ένας ήχος
μπιπ.

Αυτή τη στιγμή, επανεκκινήστε χει-
ροκίνητα το αυτοκίνητο:

Πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη και το
πεντάλ φρένων με την ταχύτητα στην
νεκρά.

i

OPDEN057031
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Αυτόματη εκκίνηση
Για να επανεκκινήσετε τον κινη-
τήρα από τη λειτουργία σταμα-
τήματος ρελαντί
• Πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη με τη

ταχύτητα στη θέση N (Neutral). 

Η ένδειξη auto stop ( ) σβήνει στο
ταμπλό οργάνων, όταν επανακκινη-
θεί ο κινητήρας.

Ο κινητήρας θα επανεκκινηθεί
αυτόματα, όταν συμβεί οτιδήπο-
τε από τα παρακάτω:
- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του χει-

ροκίνητου συστήματος ελέγχου κλι-
ματισμού είναι ρυθμισμένη πάνω
από την 3η θέση, όταν ο κλιματι-
σμός είναι ενεργοποιημένος.

- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του
αυτόματου συστήματος ελέγχου
κλιματισμού είναι ρυθμισμένη πά-
νω από την 6η θέση, όταν ο κλιμα-
τισμός είναι ενεργοποιημένος.

- Όταν έχει παρέλθει ένας συγκεκρι-
μένος χρόνος από την ενεργοποιή-
ση του συστήματος έλέγχου κλιμα-
τισμού.

- Όταν το ξεπάγωμα είναι ενεργοποι-
ήμενο.

- Η πίεση στο σερβόφρενο είναι χα-
μηλή.

- Η κατάσταση φόρτισης της μπατα-
ρίας είναι χαμηλή.

- Η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερ-
βαίνει τα 5χλμ/ώρα 

- Η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερ-
βαίνει τα 2 χλμ/ώρα για αυτοκίνητο
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη).

Ηένδειξη auto stop ( ) αναβοσβή-
νει πράσινη για 5 δευτερόλεπτα στο
ταμπλό οργάνων και εμφανίζεται
στην οθόνη LCD το μήνυμα "Auto
Start". 

Το auto start απενεργοποιείται
προσωρινά στις παρακάτω περι-
πτώσεις.
Όταν αλλάξετε ταχύτητα χωρίς να
πατήσετε το πεντάλ συμπλέκτη. Θα
εμφανιστεί την οθόνη LCD ένα μήνυ-
μα "Press clutch pedal for Auto Start".
Για να ενεργοποιήσετε το auto start,
αλλάξτε σε νεκρά και πιέστε το πε-
ντάλ συμπλέκτη.

OPDEN047446
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Απενεργοποίηση συστήματος ISG

• Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το
σύστημα ISG, πιέστε το πλήκτρο
ISG OFF. Η λυχνία στο πλήκτρο
ISG OFF θα ανάψει και θα εμφανι-
στεί στην οθόνη το μήνυμα LCD
"Auto Stop Off".

• Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο ISG
OFF, το σύστημα θα ενεργοποιήθει
και η λυχνία στο πλήκτρο ISG OFF
θα σβήσει.

Βλάβη συστήματος ISG
Το σύστημα ISG μπορεί να μη
λειτουργήσει: 
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα σχετικό
με τους αισθητήρες ISG ή το
σύστημα ISG. 

Τα ακόλουθα συμβαίνουν, όταν
υπάρχει βλάβη στο σύστημα
ISG: 
• Η ένδειξη auto stop ( ) θα αναβο-

σβήνει κίτρινη στο ταμπλό οργά-
νων.

• Θα ανάψει η λυχνία στο πλήκτρο
ISG OFF. 

Πληροφορία
• Όταν δε μπορείτε να σβήσετε

την ένδειξη στο πλήκτρο ISG
OFF πιέζοντας το πλήκτρο ISG
OFF, ή αν η βλάβη στο σύστημα
ISG συνεχιστεί, σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI. 

• Μπορείτε να σβήσετε την
ένδειξη στο πλήκτρο ISG OFF αν
οδηγήσετε με πάνω από 80
χλμ/ώρα (50 μίλια/ώρα) για το
πολύ 2 ώρες και ρυθμίσετε το
κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα
κάτω από τη 2η θέση. Αν, παρά
τη διαδικασία, η λυχνία ISG OFF
συνεχίσει να παραμένει αναμ-
μένη, σας συνιστούμε να επικοι-
νωνήσετε με έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI. 

i

Όταν ο κινητήρας είναι σε λει-
τουργία σταματήματος ρελαντι,
είναι δυνατό να επανεκκινηθεί.
Πριν εγκαταλείψετε το αυτο-
κίνητο ή κάνετε οτιδήποτε στο
χώρο του κινητήρα, σβήστε τον
κινητήρα γυρίζοντας το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση LOCK
/OFF ή αφαιρώντας το κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Απενεργοποίηση αισθητήρα
μπαταρίας

Ο αισθητήρας μπαταρίας απενεργο-
ποιείται, όταν η μπαταρία απο-
συνδέεται από τον αρνητικό πόλο,
για λόγους συντήρησης. 

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα
ISG λειτουργεί περιορισμένα εξαιτίας
της απενεργοποίησης του αισθητήρα
μπαταρίας. Έτσι ο οδηγός πρέπει να
ακολουθήσει τις ακόλουθες διαδικα-
σίες για να επανενεργοποιήσει τον
αισθητήρα μπαταρίας, αφού απο-
συνδεθεί η μπαταρία.

Προϋποθέσεις για επανενεργο-
ποίηση του αισθητήρα μπαταρίας 
Κρατήστε το κινητήρα στην κατάστα-
ση OFF, για 4 ώρες και προσπαθή-
στε να επανεκκινήσετε τον κινητήρα
3 με 4 φορές, για την επανενεργο-
ποίηση του αισθητήρα μπαταρίας.

Καταβάλετε μεγάλη προσοχή να μη
συνδέσετε κανένα αξεσουαρ (για
παράδειγμα πλοηγό και μαύρο κουτί)
στο αυτοκίνητο με τον κινητήρα στην
κατάσταση OFF. Αν δε το κάνετε,
μπορεί ο αισθητήρας μπαταρίας να
μην επανενεργοποιηθεί.

Πληροφορία
Το σύστημα ISG μπορεί να μη λει-
τουργεί στις ακόλουθες καταστά-
σεις. 
- Υπάρχει βλάβη στο σύστημα

ISG. 
- Η μπαταρία είναι αδύναμη.
- Η πίεση κενού φρένων είναι χα-

μηλή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας
συνιστούμε να ελέγξετε το σύστη-
μα ISG σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
μπαταρία HYUNDAI ISG για
αντικατάσταση. Αν δε το κάνετε
αυτό, το σύστημα ISG μπορεί να
μη λειτουργεί κανονικά. 

• Μην επαναφορτίζετε τη μπατα-
ρία ISG με ένα γενικό φορτιστή
μπαταρίας. Αν το κάνετε, μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή έκρηξη της
μπαταρίας ISG. 

• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της
μπαταρίας. Αν το κάνετε, μπορεί
να διαρρεύσει ηλεκτρολύτης μπα-
ταρίας, ο οποίος είναι επιβλαβής
για το ανθρώπινο σώμα.i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN057032

Αισθητήρας μπαταρίας
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Το σύστημα Αυτόνομης Έκτακτης
Πέδησης (AEB) είναι σχεδιασμένο
για να βοηθάει στην ανίχνευση και
την παρακολούθηση του προπο-
ρευόμενου αυτοκινήτου στον δρόμο,
μέσω αναγνώρισης κάμερας, για να
προειδοποιήσει τον οδηγό ότι επίκει-
ται σύγκρουση και αν είναι απαραί-
τητο να εφαρμόσει την έκτακτη πέ-
δηση.  

Ρύθμιση συστήματος και ενερ-
γοποίηση

Ρύθμιση συστήματος
• Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει

το AEB τοποθετώντας τον διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση ON και
επιλέγοντας:

'Ρυθμίσεις Χρήστη ® Driving
Assist ® Auto Emergency Braking'

Το AEB απενεργοποιείτε όταν ο
οδηγός ακυρώσει τη ρύθμιση συστή-
ματος.

Η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει στην οθόνη LCD,
όταν ακυρώνετε το σύ-
στημα AEB. Ο οδηγός

μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του
AEB ON/OFF στην οθόνη LCD.
Επίσης η προειδοποιηιτκή λυχνία
ανάβει όταν το ESC είναι απενεργο-
ποιημένο. Όταν η προειδοποιητική
λυχνία παραμένει αναμμένη με το
AEB ενεργοποιημένο σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΔΗΣΗ (AEB)  - ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις όταν χρησιμοποιείτε την
Αυτόνομη Έκτακτη Πέδηση
(AEB):

• Το σύστημα είναι μόνο βοηθη-
τικό σύστημα και δε προορίζε-
τε ούτε αντικαθιστά την ανά-
γκη για μεγάλη φροντίδα και
προσοχή από τον οδηγό. Το
εύρος ανίχνευσης και τα ανι-
χνεύσιμα αντικείμενα από τον
αισθητήρα είναι περιορισμένα.
Προσέξτε τις συνθήκες του
δρόμου όλη την ώρα.

• Μην οδηγείτε ΠΟΤΕ πολύ
γρήγορα, σύμφωνα με τις
συνθήκες δρόμου ή ενώ
στρίβετε.

• Να οδηγείτε πάντα με προ-
σοχή για να αποφύγετε να
συμβούν απρόβλεπτες και
απότομες καταστάσεις. Το
AEB δε σταματάει τελείως το
αυτοκίνητο και δεν αποφεύγει
τις συγκρούσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την
ώρα ενεργοποίησης αρχικής προ-
ειδοποίησης στην οθόνη LCD. 

Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις Χρήστη ®
Driving Assist ® Προειδοποίηση
Μετωπικής Σύγκρουσης ®
Late/Normal/Early'.

Οι επιλογές για την αρχική προειδο-
ποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Early:

Όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση η
αρχική Προειδοποιηση Μετωπικής
Σύγκρουσης ενεργοποιείται
νωρίτερα από το φυσιολογικό.
Αυτή η ρύθμιση μεγιστοποιεί το
ποσο της απόστασης μεταξύ του
αυτοκινήτου ή πεζού μπροστά
προτού προκύψει η αρχική προει-
δοποίηση.

Ακόμα και αν επιλέξετε το 'Early',
αν το προπορευόμενο αυτοκίνητο
φρενάρει απότομα, ο χρόνος της
ενεργοποίησης της αρχικής προει-
δοποίησης μπορεί να μη φανεί
γρήγορος.

- Normal:

Όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση η
αρχική Προειδοποιηση Μετωπικής
Σύγκρουσης ενεργοποιείται κανο-
νικά. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει ένα
ονομαστικό ποσό απόστασης
μεταξύ του αυτοκινήτου ή πεζού
μπροστά προτού προκύψει η αρχι-
κή προειδοποίηση.

- Late:

Όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση η
αρχική Προειδοποιηση Μετωπικής
Σύγκρουσης, ενεργοποιείται πιο
αργά από το κανονικό. Αυτή η ρύθ-
μιση μειώνει το ποσό της απόστα-
σης μεταξύ του αυτοκινήτου ή
πεζού μπροστά προτού προκύψει
η αρχική προειδοποίηση.

Επιλέξτε 'Late' όταν δεν υπάρχει
πολύ κίνηση και όταν η ταχύτητα
οδήγησης είναι χαμηλή.

Προϋποθέσεις για ενεργοποίηση
Το AEB ετοιμάζεται για ενεργο-
ποίηση, όταν το AEB επιλεγεί στην
οθόνη LCD και όταν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις ικανοποιηθούν. 

- Το ESC ενεργοποιείται. 

- Η ταχύτητα οδήγησης είναι πάνω
από 10 χλμ/ώρα ( Το AEB ενεργο-
ποιείται μόνο μέσα σε ένα συγκε-
κριμένο εύρος ταχύτητας).

- Το σύστημα ανιχνεύει ένα πεζό ή
αυτοκίνητο μπροστά, το οποίο μπο-
ρεί να συγκρουστεί με το αυτο-
κίνητο σας. (το AEB μπορεί να μην
ενεργοποιηθεί ή μπορεί να να ηχή-
σει ένας προειδοποιητικός συνα-
γερμός, σύμφωνα με την οδηγική
κατάσταση ή την κατάσταση του
αυτοκινήτου).
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Προειδοποιητικό μήνυμα AEB
έλεγχος συστήματος
Το AEB παράγει προειδοποιητικά
μηνύματα και προειδοποιητικούς
συναγερμούς σύμφωνα με τα επίπε-
δα κινδύνου σύγκρουσης. Επίσης,
ελέγχει τα φρένα σύμφωνα με τα
επίπεδα κινδύνου σύγκρουσης,
όπως, απότομο σταμάτημα του προ-
πορευόμενου αυτοκινήτου, ανεπαρ-
κής απόσταση φρεναρίσματος, ή
ανίχνευση πεζού. Επίσης ελέγχει τα
φρένα σύμφωνα με τα επίπεδα κιν-
δύνου σύγκρουσης.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξειτο
χρόνο ενεργοποίησης της αρχικής
προειδοποίησης στο Ρυθμίσεις Χρή-
στη στην οθόνη LCD. Οι επιλογές για
την αρχική Προειδοποίηση Μετωπι-
κής Σύγκρουσης περιλαμβάνουν
Προειδοποιητικό χρόνο Early,
(Νωρίς) Normal (Κανονικά) ή Late
(Αργά).

Μπροστά Προειδοποίηση
(1η προειδοποίηση)

Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφα-
νίζεται στην οθόνη LCD με ένα προ-
ειδοποιητικό καμπανάκι.

• Σταματήστε τελειώς το αυτο-
κίνητο σε μια ασφαλή τοπο-
θεσία προτού λειτουργήσετε
τον διακόπτη στο τιμόνι, για
να ενεργοποιήσετε/απενεργο-
ποιήσετε το σύστημα AEB.

• Το AEB ενεργοποιείται αυτό-
ματα, όταν τοποθετήσετε το
πλήκτρο Engine Start/Stop
στη θέση ON. Ο οδηγός μπορ-
εί να απενεργοποιησεί το AEB
ακυρώνοντας τη ρύθμιση
συστήματος στην οθόνη LCD. 

• Το AEB απενεργοποιείται
αυτόματα αν ακυρώσετε το
ESC. Όταν ακυρωθεί το ESC,
το AEB δε μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί στην οθόνη LCD. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDE056036
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Προειδοποίηση Σύγκρουσης
(2η προειδοποίηση)

Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφα-
νίζεται στην οθόνη LCD με ένα προ-
ειδοποιητικό καμπανάκι. Επιπρόσθε-
τα, μπορεί να προκύψει παρεμβολή
στο σύστημα του αυτοκινήτου από το
σύστημα διαχείρισης κινητήρα για να
βοηθήσει στην επιβράδυνση του
αυτοκινήτου. 

- Η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας
μπορεί να μειωθεί σταδιακά.

- Το σύστημα AEB ελέγχει περιορι-
σμένα τα φρένα για προληπτικό
μετριασμό των επιπτώσεων σε
μια σύγκρουση.

Φρενάρισμα ανάγκης
(3η προειδοποιηση)

Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφα-
νίζεται στην οθόνη LCD με ένα προ-
ειδοποιητικό καμπανάκι. Επιπρόσθε-
τα, μπορεί να προκύψει παρεμβολή
στο σύστημα του αυτοκινήτου από το
σύστημα διαχείρισης κινητήρα για να
βοηθήσει στην επιβράδυνση του
αυτοκινήτου. 

- Το σύστημα AEB ελέγχει περιορι-
σμένα τα φρένα για προληπτικό
μετριασμό των επιπτώσεων σε
μια σύγκρουση. Ο έλεγχος φρέ-
νων μεγιστοποιείται ακριβώς
πριν από μια σύγκρουση. 

Λειτουργία φρεναρίσματος
• Σε έκτακτη ανάγκη, το σύστημα

φρεναρίσματος μπαίνει σε κατά-
σταση ετοιμότητας για ταχεία
αντίδραση, σε περίπτωση που ο
οδηγός πατήσει το πεντάλ φρένων. 

• Το AEB παρέχει πρόσθετη δύναμη
φρεναρίσματος για μέγιστη απόδο-
ση φρεναρίσματος, όταν ο οδηγός
πιέσει το πεντάλ φρένων.

• Ο έλεγχος φρένων απενεργοποι-
είται αυτόματα όταν ο οδηγός πιέ-
σει απότομα το πεντάλ φρένων ή
όταν ο οδηγός λειτουργήσει απότο-
μα το τιμόνι.

• Ό έλεγχος φρένων ακυρώνεται
αυτόματα, όταν χαθούν οι παρά-
γοντες κινδύνου.

OPDE056038OPDE056037

Ο οδηγός πρέπει να προσέχει
πολύ τη λειτουργία του αυτοκι-
νήτου, ακόμα και αν δεν υπάρ-
χει προειδοποιητικό μήνυμα ή
προειδοποιητικό συναγερμός
από το σύστημα AEB.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Αισθητήρας AEB

Για να λειτουργεί κανονικά το σύ-
στημα AEB, πρέπει να είστε σίγου-
ροι ότι ή κάμερα είναι καθαρή από
βρωμιά, χιόνι και πετραδάκια. Βρω-
μιά, χιόνι ή ξένες ουσίες στους φα-
κούς μπορεί να επηρεάσουν αρνητι-
κά τη απόδοση ανίχνευσης της κάμε-
ρας. 

H απόδοση του αισθητήρα μπορεί
να επηρεαστεί αν δεν ακολουθή-
σετε τις παρακάτω οδηγίες.
• Να διατηρείτε πάντα καθαρό τον

αισθητήρα της κάμερας και κα-
θαρό από βρομιά και χώμα. 

• Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά για να διορθώσετε
ή αντικατστήσετε ένα χαλασμέ-
νο αισθητήρα

Προσέχετε να μην ασκήσετε πε-
ριττή δύναμη στην περιοχή του
αισθητήρα ραντάρ Όταν ο αισθη-
τήρας μετακινείται από τη σωστή
θέση, εξαιτίας μια εξωτερικής
δύναμης, το σύστημα AEB μπορεί
να μη λειτουργεί κανονικά. Σε αυ-
τή τη περίπτωση μπορεί να μην
εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό
μήνυμα. Σε αυτή τη περίπτωση,
σας συνιστούμε να ελέγξετε το
αυτοκίνητο σας σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο έλεγχος φρένων δε μπορεί να
σταματήσει τελείως το αυτοκί-
νητο ούτε να αποφύγει όλες τις
συγκρούσεις. Ο οδηγός είναι
υπεύθυνος για την ασφαλή
οδήγηση και τον έλεγχο του
αυτοκινήτου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην οδηγείτε ποτέ εσκεμμένα
με επικίνδυνο τρόπο, για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το AEB λειτουργεί με συγκεκρι-
μένες παραμέτρους, όπως η
απόσταση από το αυτοκίνητο
μπροστά, τη ταχύτητα του αυτο-
κινήτου μπροστά, και τη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου του οδη-
γού. Ορισμένες συνθήκες, όπως
οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
και η κατάσταση του δρόμου,
μπορει να επηρεάσουν τη λει-
τουργία του AEB.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN057048

n Μπροστά κάμερα
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• ΠΟΤΕ μην εγκαταστήσετε αξε-
σουάρ αυτοκόλλητα, ή φιμέ στο
μπροστά παρμπρίζ.

• ΠΟΤΕ μη τοποθετήσετε ανακλα-
στικά αντικείμενα (πχ λευκό
χαρτί, καθρέφτη) πάνω από το
ταμπλό. Οποιαδήποτε ανάκλα-
ση γωτός μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο σύστημα.

• Να είστε προσεκτικοί για να
διατηρήσετε την κάμερα έξω
από νερό.

• ΠΟΤΕ μην αποσυναρμολογήσε-
τε αυθαίρετα τα εξαρτήματα της
κάμερας ούτε να κάνετε κάποια
σύγκρουση στο συγκρότημα
κάμερας.

• Αν έχετε το ηχοσύστημα του
αυτοκινήτου να λειτουργεί σε με-
γάλη ένταση, μπορεί να καλύ-
πτονται οι προειδοποιητικοί
ήχοι του συστήματος.

Πληροφορία
Σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI όταν:
• Αντικαταστήσετε το γυαλί του

παρμπρίζ.
• Ο αισθητήρας ραντάρ ή το κά-

λυμμα παθαίνει ζημιά ή το αντι-
καθιστάτε.

Προειδοποιητικό μήνυμα και
προειδοποιητική λυχνία

Αυτόνομη Έκτακτη Πέδηση απε-
νεργοποιημένη. Η κάμερα μπλο-
κάρεται.
Όταν ο αισθητήρας κάμερας είναι
μπλοκαρισμένος με βρωμιά, χιόνι ή
πετραδάκια, η λειτουργία AEB μπο-
ρεί να σταματήσει πρσωρινά. Σε
αυτή τη περίπτωση, το προειδοποιη-
τικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη
LCD.

Αφαιρέστε τη βρωμιά, το χιόνι ή τα
πετραδάκια και καθαρίστε το κάλυμ-
μα του αισθητήρα κάμερας πριν λει-
τουργήσετε το AEB.

Το AEB μπορεί να μη λειτουργεί
σωστά σε μια περιοχή (πχ ανοικτή
περιοχή), όπου δεν μπορούν να
ανιχνευθούν ουσίες μόλις ενεργοποι-
ήσετε τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

OPDEN057137
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Βλάβη συστήματος

Ελέγξτε το σύστημα AEB
• Όταν το AEB δε λειτουργεί κανονι-

κά, η προειδοποιητική λυχνία AEB
( ) θα ανάψει και το προειδο-
ποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί για
λίγα δευτερόλεπτα. Αφού εξαφανι-
στεί το μήνυμα, η κύρια προειδο-
ποιητική λυχνία( ) θα ανάψει. Σε
αυτή τη περίπτωση, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI. 

• Το προειδοποιητικό μήνυμα AEB
μπορεί να εμφανιστεί μαζί με τον
φωτισμό της προειδοποιητικής
λυχνίας ESC. 

• Το AEB είναι ένα συμπληρω-
ματικό σύστημα για την ευκο-
λία του οδηγού. Ο οδηγός
πρέπει να έχει την ευθύνη να
ελέγχει τη λειτουργία του αυτο-
κινήτου. Μη βασίζεστε αποκ-
λειστικά στο σύστημα AEB.
Μάλλον διατηρήστε μια ασφα-
λή απόσταση φρεναρίσματος
και αν είναι απαραίτητο πιέ-
στε το πεντάλ φρένων για να
κατεβάσετε τη ταχύτητα οδή-
γησης. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις και
κάτω από ορισμένες οδηγικές
συνθήκες, το σύστημα AEB
μπορεί να ενεργοποιηθεί πρό-
ωρα. Αυτό το αρχικό προειδο-
ποιητικό μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη LCD με ένα προει-
δοποιητικό καμπανάκι. 
Επίσης, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ο αισθητήρας του
μπροστά ραντάρ ή το σύ-
στημα αναγνώρισης της κάμε-
ρας μπορεί να μην ανι-
χνεύσουν το αυτοκίνητο ή τον
πεζό μπροστά. Το σύστημα
AEB μπορεί να μην ενεργο-
ποιηθεί και να μην εμφανιστεί
το προειδοποιητικό μήνυμα.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
• Όταν υπάρχει βλάβη στο

AEB, το σύστημα φρεναρί-
σματος δε λειτουργεί αν ανι-
χνεύσει ένα κίνδυνο σύγκρου-
σης ακόμα και αν λειτουργούν
κανονικά και άλλα συστήματα
φρεναρίσματος.

• Αν το προπορευόμενο αυτο-
κίνητο σταματήσει απότομα,
μπορεί να έχετε λιγότερο
έλεγχο του συστήματος φρέ-
νων. Για αυτό πρέπει πάντα
να τηρείτε απόσταση ασφα-
λείας με το προπορευόμενο
αυτοκίνητο.

• Το σύστημα AEB μπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια φρεναρίσματος και το
αυτοκίνητο να σταματήσει
απότομα, με αποτέλεσμα να
μετατοπιστούν ελεύθερα αντι-
κείμενα προς τους επιβάτες.
Να έχετε πάντα ασφαλισμένα
όλα τα αντικείμενα.

• Το σύστημα AEB μπορεί να
μην ενεργοποιηθεί αν ο οδη-
γός πατήσει το φρένο για να
αποφύγει μια σύγκρουση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OAE056038L
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Περιορισμοί του συστήματος
To Σύστημα Αυτόνομης Πέδησης
(AEB) είναι σχεδιασμένο για να ελέγ-
χει για να ελέγχει το προπορευόμενο
αυτοκίνητο ή έναν πεζό στη μέση του
δρόμου, μέσω σημάτων ραντάρ και
αναγνώριση κάμερας, για να προειδο-
ποιήσει τον οδηγό ότι επίκειται σύγκ-
ρουση και αν είναι απαραίτητο να εφαρ-
μόσει φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η κάμερα,
μπορεί να μη μπορεί να ανιχνεύσει
το αυτοκίνητο ή τον πεζό μπροστά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστη-
μα ΑΕΒ μπορεί να μη λειτουργεί
κανονικά. Ο οδηγός πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικός στις ακόλουθες
περιπτώσεις που η λειτουργία AEB
είναι περιορισμένη.

Ανίχνευση αυτοκινήτων
Ο αισθητήρας μπορεί να είναι περιο-
ρισμένος όταν:
• Η κάμερα μπλοκάρεται από ξένα

αντικείμενα ή πετραδάκια
• Δυσμενείς καιρικές συνθήκες,

όπως δυνατή βροχή ή χιόνι μπλο-
κάρει το οπτικό πεδίο του αισθη-
τήρα ραντάρ ή την κάμερα

• Υπάρχει παρεμβολή από ηλεκτρι-
κά κύματα

• Ο αισθητήρας αναγνώρισης του
ραντάρ/κάμερας είναι περιορισμέ-
νος

• Το μπροστά όχημα έχει στενό
σώμα. (για παράδειγμα μηχανή ή
ποδήλατο κτλ) 

• Το μπροστά αυτοκίνητο είναι ένα
μεγάλο αυτοκίνητο ή ένα τρέιλερ
και είναι πολύ μεγάλο για να ανι-
χνευτεί από το σύστημα κάμερας
αναγνώρισης (για παράδειγμα ένα
τρακτέρ, κτλ)

• Η ορατότητα του οδηγού δεν είναι
καθαρή (είτε πολύ σκοτεινά είτε
πολύ ανάκλαση είτε πολύ φως
εξαιτίας του οπίσθιου φωτισμού
του προπορευόμενου αυτοκινή-
του).

• Το προπορευόμενο αυτοκίνητο δεν
έχει σωστά αναμμένα τα πίσω φώτα

• Το AEB λειτουργεί μόνο για να
ανιχνεύσει αυτοκίνητα μπρο-
στά από το αυτοκίνητο σας. 

• Το AEB δε λειτουργεί αν το
αυτοκίνητο είναι με όπισθεν. 

• Το AEB δεν είναι σχεδιασμένο
να ανιχνεύει άλλα αντικείμενα
στο δόομο, όπως ζώα.

• Το AEB δεν ανιχνεύει αυτο-
κίνητα στην αντίθετη λωρίδα.

• Το AEB δεν ανιχνεύει αυτο-
κίνητα που πλησιάζουν στο
αντίθετο ρεύμα. 

• Το σύστημα AEB δεν ανιχνεύει
τον οδηγό που πλησιάζει από
το πλάι ένα σταθμευμένο
αυτοκίνητο (για παράδειγμα
σε ένα αδιέξοδο δρόμο.)

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέ-
πει να διατηρήσετε μια ασφαλή
απόσταση φρεναρίσματος, και
αν είναι απαραίτητο, πιέστε το
πεντάλ φρένων για να μειώσετε
τη ταχύτητα οδήγησης για να
διατηρήσετε μια απόσταση
ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Αλλάζει πολύ η εξωτερική φωτει-
νότητα, όπως όταν μπαίνετε/
βγαίνετε από ένα τουνελ

• Όταν φωτισμός που έρχεται από
φως του δρόμου ή από ένα διερχό-
μενο αυτοκίνητο, ανακλάται σε
βρεγμένη επιφάνεια του δρόμου,
όπως σε μια λακκούβα

• Το οπτικό πεδίο μπροστά μειώνεται
εξαιτίας ηλιοφάνειας

• Το παρμπρίζ είναι θαμπό, εμπο-
δίζεται το οπτικό πεδίο

• Το προπορευόμενο αυτοκίνητο
κινείται λάνθασμένα

• Το αυτοκίνητο κινείται μέσα σε μια
κατασκευαστική περιοχή ή ένα μη
ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή πάνω
από μεταλλικά αντικείμενα, όπως
σιδηροδρομικές γραμμές 

• Το αυτοκίνητο κινείται μέσα σε ένα
κτίριο, όπως ένα υπόγειο πάρκινγκ.

• Οι δυσμενείς συνθήκες του δρό-
μου, δημιουργούν υπερβολικές δο-
νήσεις ενώ οδηγείτε

• Το προπορευόμενο αυτοκίνητο
κινείται κατακόρυφα στην κατεύθυν-
ση οδήγησης

• Το προπορευόμενο αυτοκίνητο έχει
σταθμεύσει κάθετα

• Το προπορευόμενο αυτοκίνητο
κινείται προς το δικό σας ή κάνει
όπισθεν

- Οδήγηση σε στροφή

Η απόδοση του συστήματος AEB
μειώνεται όταν οδηγείτε σε στροφή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε δρόμο
με στροφή το σύστημα ΑΕΒ μπορεί
να λειτουργήσει πρόωρα. 

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις ο
μπροστά αισθητήρας ραντάρ ή το
σύστημα κάμερας αναγνώρισης μπο-
ρεί να μην ανιχνεύσουν το αυτοκίνη-
το που κινείται σε δρόμο με στροφή 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός
πρέπει να διατηρεί ασφαλή απόστα-
ση φρεναρίσματος και αν είναι απα-
ραίτητο, να πιέσει το πεντάλ φρένων
για να μειώσει την ταχύτητα οδήγη-
σης για να διατηρήσει απόσταση
ασφαλείας.

Ενώ οδηγείτε σε στροφή, το σύστη-
μα AEB μπορεί να αναγνωρίσει το
μπροστά αυτοκίνητο στη διπλανή
λωρίδα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, το σύστημα
μπορεί να ειδοποιήσει αναίτια τον
οδηγό και να εφαρμόσει το φρένο.

Επίσης προσέξτε το δρόμο και τις
οδηγικές συνθήκες, ενώ οδηγείτε. Αν
είναι απαραίτητο, πιέστε το πεντάλ
φρένων, για να μειώσετε τη ταχύτητα
για να διατηρήσετε απόσταση ασφα-
λείας.

Επίσης, όταν είναι απαραίτητο, πιέ-
στε το πεντάλ γκαζιού για να αποτρέ-
ψετε το σύστημα να μειώσει την
ταχύτητα του αυτοκινήτου σας. 

OAE056100 OAE056101
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- Οδήγηση σε κλίση
Η απόδοση του AEB μειώνεται όταν
οδηγείτε προς τα πάνω ή προς τα
κάτω υπό κλίση, χωρίς να αναγ-
νωρίζει το μπροστά αυτοκίνητο στη
ίδια λωρίδα. Μπορεί να παράγει χω-
ρίς αιτία το προειδοποιητικό μήνυμα
και τον προειδοποιητικό συναγερμό
ή μπορεί να μην παράγει καθόλου το
προειδοποιητικό μήνυμα και τον
προειδοποιητικό συναγερμό.
Όταν το AEB απότομα αναγνωρίσει
το μπροστά αυτοκίνητο ενώ περνάτε
πάνω από μια κλίση, μπορεί να
αισθανθείτε μια μικρή μείωση στην
ταχύτητα.
Να κοιτάτε πάντα μπροστά ενώ
οδηγείτε προς τα πάνω ή προς τα
κάτω σε κλίση, και αν είναι απαραί-
τητο να πιέσετε το πεντάλ φρένων
για να μειώσετε τη ταχύτητα οδήγη-
σης για να διατηρήσετε απόσταση.

- Αλλαγή λωρίδων

Όταν ένα αυτοκίνητο αλλάζει λωρί-
δες μπροστά σας, το σύστημα ΑΕΒ
μπορεί να μην ανιχνεύσει αμέσως το
αυτοκίνητο, ειδικά αν το αυτοκίνητο
αλλάζει λωρίδες απότομα. Σε αυτή τη
περίπτωση, πρέπει να κρατήσετε μια
απόσταση φρεναρίσματος και αν
είναι απαραίτητο, να πιέσετε το πε-
ντάλ φρένων για να μειώσετε τη
ταχύτητα οδήγησης για να διατηρή-
σετε απόσταση.

Όταν οδηγείτε σε κίνηση σταμάτα-
ξεκίνα και ένα σταματημένο αυτοκί-
νητο μπροστά σας, βγει από τη
λωρίδα, το σύστημα AEB μπορεί να
μην ανιχνεύσει απευθείας το αυτο-
κίνητο που βρίσκεται μπροστά σας.
Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να
κρατήσετε μια απόσταση φρεναρί-
σματος και αν είναι απαραίτητο, να
πιέσετε το πεντάλ φρένων για να
μειώσετε τη ταχύτητα οδήγησης για
να διατηρήσετε απόσταση.

OAE056103 OAE056109OPDE056102
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- Ανίχνευση του προπορευόμενου

αυτοκινήτου

Αν το προπορευόμενο αυτοκίνητο
έχει φορτίο που εξέχει προς τα πίσω
τη καμπίνα, ή όταν το προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη από-
σταση από το έδαφος, χρειάζεται
περισσότερη ειδική προσοχή. Το
σύστημα ΑΕΒ μπορεί να μην είναι σε
θέση να ανιχνεύσει το φορτίο που
εξέχει από το αυτοκίνητο. Σε αυτή τη
περίπτωση, πρέπει να κρατήσετε μια
απόσταση φρεναρίσματος από το
πιο πίσω σημείο και αν είναι απαραί-
τητο, να πιέσετε το πεντάλ φρένων
για να μειώσετε τη ταχύτητα οδή-
γησης για να διατηρήσετε απόσταση.

Πληροφορία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύ-
στημα ΑΕΒ μπορεί να ακυρωθεί
εξαιτίας ισχυρών ηλεκτρικών κυ-
μάτων.

i

• Μη χρησιμοποιείτε το Σύστη-
μα Αυτόνομης Έκτακτης Πέ-
δησης όταν ρυμουλκείτε ένα
αυτοκίνητο. Η εφαρμογή του
συστήματος AEB ενώ ρυμου-
λκείτε, μπορεί να επηρεάσει
δυσμενώς την ασφάλεια του
αυτοκινήτου σας ή του ρυμου-
λκούμενου αυτοκινήτου.

• Να είστε πολύ προσεκτικοί  με
το μπροστά αυτοκίνητο, όταν
έχει εκτεταμένο βαρύ φορτίο
προς τα πίσω ή έχει υψηλότε-
ρη απόσταση από το έδαφος.

• Το σύστημα AEB είναι σχεδια-
σμένο να ανιχνεύει και να
ελέγχει το προπορευόμενο
αυτοκίνητο, μέσω κάμερας
αναγνώρισης. Δεν είναι σχε-
διασμένο να ανιχνεύει ποδή-
λατα, μηχανές ή μικρότερα
αντικείμενα με ρόδες, όπως
βαλίτσες, καροτσάκια ή παιδι-
κά καροτσάκια.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
• Ποτέ μη προσπαθήσετε να

ελέγξετε τη λειτουργία του
συστήματος AEB. Αν το προ-
σπαθήσετε, μπορεί να προκλη-
θεί σοβαρός τραυματισμός ή
θάνατος.

OPDE056040
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Το SLIF εμφανίζει την πληροφορία
ορίου ταχύτητας και τους περιορισμούς
προσπέρασης μέσω του ταμπλό
οργάνων και του πλοηγού. Το SLIF
διαβάζει τις πινακίδες κυκλοφορίας μέ-
σω της κάμερας, που βρίσκεται στο
πάνω μέρος του εσωτερικού μπροστά
παρμπρίζ. 

Το SLIF επίσης χρησιμοποιεί τη πλη-
ροφορία πλοήγησης για να εμφανί-
σει τη πληροφορία ορίου ταχύτητας.

Πληροφορία
Σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI όταν:
• Γίνει αντικατάσταση στο παρμ-

πρίζ.
• Η κάμερα ή σχετικά εξαρτήματα

επισκευαστούν ή αντικαταστα-
θούν.

i

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SLIF) (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

(Συνεχίζεται)
• Να είστε πολύ προσεκτικοί

για να διατηρήσετε τον αισθη-
τήρα κάμερας εκτός νερού.

• Μη τροποποιήσετε ή πειράξε-
τε αυθαίρετα τα εξαρτήματα
της κάμερας. Μην εφαρμόσετε
ισχυρή δύναμη.

• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα
στο ταμπλό που ανακλά φως,
(πχ λευκό χαρτί, καθρέφτη
κτλ.). Οποιαδήποτε ανάκλαση
φωτός, μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο σύστημα.

• Το σύστημα δεν είναι διαθέσι-
μο σε όλες τις χώρες.

• Η Λειτουργία Πληροφορίας Ορίου
Ταχύτητας (SLIF) είναι μόνο ένα
συμπληρωματικό σύστημα και
δε μπορεί πάντα να εμφανίσει
σωστά τα όρια ταχύτητας και
τους περιορισμούς προσπέρα-
σης.

• Ο οδηγός είναι ακόμα υπεύθυ-
νος να μην υπερβεί τα σχεδια-
σμένα όρια ταχύτητας.

• Μην εγκαταστήσετε αξεσουάρ
και αυτοκόλλητα. Μη βάλετε
φιμέ στο μπροστά παρμπρίζ,
ειδικά στο εξωτερικό καθρέ-
φτη.

• Το SLIF διαβάζει τις πινακίδες
κυκλοφορίας μέσω της κάμε-
ρας για να εμφανίσει την πλη-
ροφορία ορίου ταχύτητας.
Για αυτό, το SLIF μπορεί να
μη λειτουργήσει κανονικά,
όταν είναι δύσκολο να ανι-
χνεύσει τις πινακίδες κυκλοφ-
ορίας. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, ανατρέξτε στο 'Προ-
σοχή Οδηγού' στο ίδιο κεφά-
λαιο.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN057048

n Μπροστά κάμερα
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Ρύθμιση συστήματος και 
ενεργοποίηση

Ρύθμιση συστήματος
• Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει

το SLIF επιλέγοντας 'Ρυθμίσεις Χρή-
στη' ® Driving Assist ® Speed Limit
Πληροφορία Function'.

• Όταν ενεργοποιηθεί το SLIF, το
σύμβολο εμφανίζεται στο ταμπλό
οργάνων για να εμφανίσει την πλη-
ροφορία ορίου ταχύτητας και τον
περιορισμό προσπέρασης.

• Όταν ενεργοποιηθεί το SLIF στη
ρύθμιση πλοήγησης, η παραπάνω
πληροφορία και ο περιορισμός
εμφανίζονται επίσης στον πλοηγό.

Ενεργοποίηση συστήματος
• Το SLIF εμφανίζει τη πληροφορία

ορίου ταχύτητας και προειδοποιεί
για τον περιορισμό προσπέρασης,
όταν το αυτοκίνητο περνάει από
αντίστοιχες πινακίδες.

• Το SLIF επαναφέρει την προηγού-
μενη πληροφορία ορίου ταχύτητας,
αμέσως μόλις ο διακόπτης ανάφ-
λεξης τοποθετηθεί στη θέση ΟΝ.

• Μπορεί να βρείτε διαφορετικές
πληροφορίες ορίου ταχύτητας για
τον ίδιο δρόμο. Η πληροφορία
εμφανίζεται ανάλογα με τις οδηγι-
κές καταστάσεις. Επειδή οι πινα-
κίδες κυκλοφορίας με πρόσθετα
σήματα (για παράδειγμα βροχή,
βέλος, κτλ.) επίσης ανιχνεύονται
και συγκρίνονται με τα εσωτερικά
δεδομένα του αυτοκινήτου (για
παράδειγμα λειτουργία των υαλο-
καθαριστήρων, φλας κτλ).

Πληροφορία
Η πληροφορία ορίου ταχύτητας
στο ταμπλό οργάνων μπορεί να
είναι διαφορετική από την πληρο-
φορία ορίου ταχύτητας στον
πλοηγό. Σε αυτή τη περίπτωση,
ελέγξτε τη ρύθμιση της μονάδας
ταχύτηρας στον πλοηγό.

Οθόνη

• Το σύμβολο εμφανίζεται στο τα-
μπλό οργάνων και τον πλοηγό,
όταν το SLIF δεν ανιχνεύει καμία
αξιόπιστη πληροφορία ορίου ταχύ-
τητας.

i

WTL-220

n Δεν υπάρχει αξιόπιστη πληροφορία ορίου ταχύτητας
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• Το σύμβολο εμφανίζεται στο τα-
μπλό οργάνων και τον πλοηγό,
όταν το SLIF ανιχνεύει μια
πινακίδα απαγόρευσης προσπέ-
ρασης.

• Το σύμβολο 'τέλος περιορισμού',
εμφανίζεται στο ταμπλό οργάνων
για δρόμους στη Γερμανία, ποτ δεν
έχουν όριο ταχύτητας. Εμφανίζεται,
ώσπου το αυτοκίνητο περάσει από
μια άλλη πινακίδα με όριο ταχύτη-
τας.

Προειδοποιητικό μήνυμα

Απενεργοποίηση Πληροφορίας
Ορίου Ταχύτητας. Η κάμερα
μπλοκάρει
Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανί-
ζεται, όταν ο φακός της κάμερας
μπλοκάρεται από ορισμένα αντι-
κείμενα. Το SLIF δε λειτουργεί,
ώσπου αφαιρεθούν τα αντικείμενα.
Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, αφού
αφαιρέσετε τα αντικείμενα, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

WTL-222/WTL-221

n πληροφορία απαγόρευσης προσπέρασης

WUM-205

n Απεριόστη ταχύτητα (μόνο για Γερμανία)
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Έλεγχος SLIF
Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανί-
ζεται για μερικά δευτερόλεπτα, όταν
το SLIF δε λειτουργεί κανονικά. Τότε
η κύρια προειδοποιητική λυχνία ( )
θα ανάψει. 

Σας συνιστούμε να ελέγξετε το σύ-
στημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Περιορισμοί του συστήματος
Το SLIF μπορεί να μη λειτουργεί ή
μπορεί να μην εμφανίζει σωστή
πληροφορία στις παρακάτω περι-
πτώσεις.

• Η πινακίδα είναι σε μια απότομη
στροφή. 

• Η πινακίδα δεν είναι σωστά τοπο-
θετημένη (π.χ. είναι αναποδογυρι-
σμένη, μπλοκαρισμένη από ένα
αντικείμενο ή έχει υποστεί φθορά). 

• Ένα άλλο αυτοκίνητο μπλοκάρει
την πινακίδα.

• Το φως LED της πινακίδας είναι
σπασμένο.

• Ο καιρός είναι κακός, για παράδειγ-
μα βρέχει ή έχει ομίχλη. 

• Υπάρχει λάμψη από τον ήλιο γύρω
από την πινακίδα εξαιτίας χαμηλού
ηλιακού υψόμετρου.

• Είναι σκοτεινά τη νύχτα.

• Υπάρχει έντονο φως γύρω από την
πινακίδα.

• Υπάρχει βρωμιά, πάγος ή παγετός
στο μπροστά παρμπρίζ, όπου
βρίσκεται η κάμερα.

• Ο φακός της κάμερας είναι μπλοκα-
ρισμένος από ένα αντικείμενο,
όπως αυτοκόλλητο, χαρτί ή πεσμέ-
να φύλλα. 

• Το αυτοκίνητο σας είναι ακριβώς
μετά από ένα άλλο αυτοκίνητο.

• Ένα λεωφορείο ή φορτηγό με κολ-
λημένο αυτοκόλλητο ταχύτητας,
προσπερνάει το αυτοκίνητο σας.

• Οδηγείτε το αυτοκίνητο σας σε μια
περιοχή, που δεν καλύπεται από
το σύστημα πλοήγησης.

• Υπάρχει βλάβη με τον πλοηγό.

• Ο πλοηγός σας δεν ενημερώνεται.

• Ως αποτέλεσμα λάθος ανίχνευσης
από την κάμερα.

• Οι μέγιστοι περιορισμοί ταχύτητας
που είναι αποθηκευμένοι στο σύ-
στημα πλοήγησης είναι λανθασμέ-
νοι.

• Τα σήματα του δρόμου δεν ανταπο-
κρίνονται στα πρότυπα.

• Η κάμερα καλιμπράρεται αμέσως
μετά την παράδοση του αυτοκινή-
του.

OTLE055080
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ

(LKAS) (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)Ο οδηγός πρέπει να είναι προσε-
κτικός στις ακόλουθες καταστάσεις.
Το SLIF μπορεί να μη βοηθήσει τον
οδηγό και μπορεί να μη λειτουργήσει
σωστά.

• Μην αποσυναρμολογήστε την κά-
μερα προσωρινά για να βάλετε
φιμέ στο παράθυρο ή για να τοπο-
θετήσετε οποιονδήποτε τύπο επι-
κάλυψης ή αξεσουάρ. Αν αποσυνα-
ρμολογήσετε την κάμερα και την
ξανασυναρμολογήσετε, σας συνι-
στούμε να δει το αυτοκίνητο σας
ένας Εξουσιοδοτημένος Επισκευα-
στής HYUNDAI και να ελέγξει το
σύστημα για καλιμπράρισμα.

• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα με
ανακλαστική επιφάνεια (πχ λευκό
χαρτί, καθρέφτη) πάνω στο τα-
μπλό. Οποιαδήποτε ανάκλαση μπο-
ρεί να προκαλέσει βλάβη στο SLIF.

Να είστε πολύ προσεκτικοί να μη
βραχεί ο αισθητήρας κάμερας.

• Μη τροποποιήσετε αυθαίρετα το
συγκρότημα κάμερας, ούτε να σκή-
σετε εξωτερική δύναμη στο συγκ-
ρότημα κάμερας.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Παραμο-
νής στη Λωρίδα ανιχνεύει με μια
κάμερα τοποθετημένη στο μπροστά
παρμπρίζ, τις γραμμές λωρίδων στο
δρόμο και βοηθάει τον οδηγό να
διατηρεί το αυτοκίνητο μεταξύ των
λωρίδων.

Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι το
αυτοκίνητο εκτρέπεται από τη λω-
ρίδα του, προειδοποιεί τον οδηγό με
μια οπτική και ηχητική προειδοποί-
ηση, ενώ εφαρμόζει μια ροπή αντικα-
τεύθυνσης, προσπαθώντας να απο-
τρέψει το αυτοκίνητο να φύγει από τη
λωρίδα του.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Πα-
ραμονής στη Λωρίδα δεν είναι
υποκατάστατο των ασφαλών
πρακτικών οδήγησης, αλλά μια
λειτουργία διευκόλυνσης. Είναι
ευθύνη του οδηγού να προσέχει
τη γύρω περιοχή και να χειρίζε-
ται το τιμόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθήστε τις παρακάτω
προφυλάξεις όταν χρησιμοποι-
είτε το Σύστημα Υποβοήθησης
Παραμονής στη Λωρίδα (LKAS):
• Μη γυρίζετε το τιμόνι, απότο-

μα, όταν το τιμόνι υποβοηθεί-
ται από το σύστημα.

• Το LKAS αποτρέπει τον
οδηγό να αφήσει τη λωρίδα
του χωρίς πρόθεση, υποβοη-
θώντας την οδήγηση του
οδηγού. Όμως, ο οδηγός δε
πρέπει να βασίζεται αποκλει-
στικά στο σύστημα, αλλά να
προσέχει το τιμόνι για να
παραμείνει στη λωρίδα

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

5-64

OPDEN057048

n Μπροστά κάμερα

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:51 πμ  Page 64



(Συνεχίζεται)
• Η λειτουργία του LKAS μπο-

ρεί να ακυρωθεί ή να μη λει-
τουργεί σωστά, σύμφωνα με
τις συνθήκες του δρόμου και
τη γύρω περιοχή. Να είστε
πάντα προσεκτικοί όταν οδη-
γείτε. 

• Μην αποσυναρμολογήσετε
προσωρινά για να βάλετε
φιμέ στο παράθυρο ή για να
τοποθετήσετε οποιονδήποτε
τύπο επικάλυψης ή αξεσουάρ.
Αν αποσυναρμολογήσετε την
κάμερα και την ξανασυναρμο-
λογήσετε, σας συνιστούμε να
δει το αυτοκίνητο σας ένας
Εξουσιοδοτημένος Επισκευα-
στής HYUNDAI και να ελέγξει
το σύστημα για καλιμπράρι-
σμα.

• Όταν αντικαταστήσετε το
παρμπρίζ, τη κάμερα LKAS ή
τα σχετικά εξαρτήματα στο
τιμόνι, σας συνιστούμε ένας
Εξουσιοδοτημένος Επισκευα-
στής HYUNDAI να ελέγξει το
σύστημα για καλιμπράρισμα. 

• Το σύστημα ανιχνεύει τις
γραμμές των λωρίδων και
ελέγχει το τιμόνι με κάμερα,
για αυτό αν δεν είναι εύκολο 

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
να ανιχνευτούν οι λωρίδες, το
σύστημα μπορεί να μη λει-
τουργεί σωστά.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο
"Περιορισμοί του συστήμα-
τος".

• Μην αφαιρέσετε ή χαλάσετε
εξαρτήματα σχετικά με το
LKAS.

• Μπορεί να μην ακούσετε ένα
προειδοποητικό ήχο του
LKAS εξαιτίας υπερβολικού
ήχου του ηχοσυστήματος.

• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα
στο ταμπλό που ανακλούν
φως, όπως καθρέφτες, λευκό
χαρτί κτλ. Το σύστημα μπορεί
να υποστεί βλάβη αν το φως
του ήλιου ανακλάται. 

• Να έχετε πάντα τα χέρια σας
στο τιμόνι, ενώ το σύστημα
LKAS είναι ενεργοποιημένο.
Αν συνεχίσετε να οδηγείτε με
τα χέρια σας να μη βρίσκονται
στο τιμόνι, αφού εμφανιστεί
το προειδοποιητικό μήνυμα 

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
"Keep hands on steering
wheel", το σύστημα θα απενε-
ργοποιηθεί αυτόματα.

• Το τιμόνι δεν ελέγχεται συνε-
χόμενα οπότε, αν η ταχύτητα
του αυτοκινήτου είναι σε
μεγαλύτερο ρυθμό όταν αφή-
νετε μια λωρίδα, το αυτο-
κίνητο μπορεί να μην ελέγχε-
ται από το σύστημα. Ο οδη-
γός πρέπει να ακολουθεί
πάντα τα όρια ταχύτητας όταν
χρησιμοποιεί το σύστημα.

• Αν συνδέσετε αντικείμενα στο
τιμόνι, το σύστημα μπορεί να
μη βοηθήσει στην οδήγηση ή
ο συναγερμός hands off μπο-
ρεί να μη λειτουργήσει κανο-
νικά.

• Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ,
βεβαιωθείτε ότι έχετε απενερ-
γοποιήσει το σύστημα LKAS.  
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Λειτουργία LKAS

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του LKAS:

Με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
ON, πιέστε το πλήκτρο LKAS που
βρίσκεται στο ταμπλό οργάνων, στην
αριστερή μεριά του τιμονιού. (Δεξιά
μεριά του τιμονιού για δεξιοτίμονα
RHD αυτοκίνητα.)

Η ένδειξη στην οθόνη ταμπλό είναι
αρχικά λευκή. Αυτό σημαίνει ότι το
LKAS είναι στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟ
αλλά ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Σημειώστε ότι η ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον
60 χλμ/ώρα για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
του LKAS. Η ένδειξη στην οθόνη
ταμπλό θα ανάψει πράσινη. 

Το χρώμα της ένδειξης
θα αλλάξει, ανάλογα με
τη κατάσταση του LKAS.

- Λευκό : Ο αισθητήρας δεν ανιχ-
νεύει γραμμές λωρίδων ή η
ταχύτητα του αυτοκινήτου
είναι κάτω από 64χλμ/ώρα.

- Πράσινο : Ο αισθητήρας ανιχνεύει
γραμμές λωρίδων και το
σύστημα μπορεί να ελέγ-
ξει το τιμόνι.

Πληροφορία
Αν η ένδειξη (λευκό) ενεργοποι-
ηθεί από τον προηγούμενο κύ-
κλο ανάφλεξης, το σύστημα θα
ενεργοποιηθεί χωρίς περαιτέρω
έλεγχο. Αν πιέσετε το πλήκτρο
LKAS ξανά. η ένδειξη στο τα-
μπλό σβήνει.

Ενεργοποίηση LKAS

• Για να δείτε την οθόνη LKAS στην
οθόνη LCD στο ταμπλό, επιλέξτε
λειτουργία ASSIST ( ). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, ανατρέ-
ξτε στο “Λειτουργίες Οθόνης LCD”
στο κεφάλαιο 3.  

• Όταν ανιχνευθούν και οι δύο γραμ-
μές της λωρίδας και ικανοποιού-
νται όλες οι συνθήκες για να ενερ-
γοποιηθεί το LKAS η ένδειξη τιμο-
νιού θα ανάψει και η ενδεικτική
λυχνία LKAS θα αλλάξει από λευκή
σε πράσινη. Αυτό υποδεικνύει ότι
το σύστημα είναι στην κατάσταση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και το τιμόνι
θα μπορεί να ελεγχθεί.

i

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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• Αν το σύστημα ανιχνεύει μια γραμ-
μή λωρίδας, το χρώμα αλλάζει από
γκρί σε λευκό.

• Όταν το σύστημα ανιχνεύει την αρι-
στερή γραμμή της λωρίδας, το
χρώμα της αριστερής γραμμής
λωρίδας αλλάζει από γκρί σε λευ-
κό.

• Όταν το σύστημα ανιχνεύει την
δεξιά γραμμή της λωρίδας, το χρώ-
μα της δεξιάς γραμμής λωρίδας
αλλάζει από γκρί σε λευκό.

• Πρέπει να ανιχνευθούν και οι δύο
γραμμές λωρίδας για να ενεργο-
ποιηθεί πλήρως το σύστημα.

• Αν η ταχύτητα αυτοκινήτου υπερ-
βεί τα 60 χλμ/ώρα και το πλήκτρο
LKAS button είναι στη θέση ON, το
σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Αν
το αυτοκίνητο σας αποχωρήσει
από τη προβαλλόμενη λωρίδα
μπροστά σας, το LKAS λειτουργεί
με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Σύστημα Υποβοήθησης Πα-
ραμονής στη Λωρίδα είναι ένα
σύστημα που αποτρέπει τον
οδηγό να αφήσει τη λωρίδα.
Όμως, ο οδηγός δε πρέπει να
βασίζεται αποκλειστικά, στο σύ-
στημα αλλά να ελέγχει πάντα τις
συνθήκες του δρόμου όταν οδη-
γεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ n Η γραμμή της λωρίδας

δεν έχει ανιχνευθεί 

n Η γραμμή της λωρίδας

έχει ανιχνευθεί 

OPDE056051/OPDE056052

5

Ο
δ

η
γ
ώ

ν
τα

ς
το

α
υ
το

κ
ίν

η
τό

σ
α

ς

5-67

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:51 πμ  Page 67



Μια οπτική προειδοποίηση εμφανίζε-
ται στην οθόνη LCD. Είτε η αριστερή
είτε η δεξιά λωρίδα στην οθόνη LCD
του ταμπλό, θα αναβοσβήσουν, ανά-
λογα με την κατεύθυνση που στρέ-
φεται το αυτοκίνητο.

Αν εμφανίζεται το τιμόνι, το σύστημα
θα ελέγχει το τιμόνι του αυτοκινήτου
για να αποτρέψει το αυτοκίνητο να
περάσει τη γραμμή λωρίδας.

Κρατήστε τα χέρια στο τιμόνι
Αν ο οδηγός πάρει τα χέρια του από
το τιμόνι για αρκετά δευτερόλεπτα,
με το LKAS ενεργοποιημένο, το σύ-
στημα θα προειδοποιήσει τον οδηγό.

Πληροφορία
Αν δε κρατάτε πολύ στιβαρά το
τιμόνι το μήνυμα μπορεί και πάλι
να εμφανιστεί, επειδή το σύστημα
LKAS μπορεί να μην αναγνωρίσει
ότι ο οδηγός έχει τα χέρια στο
τιμόνι.

i

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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n Αριστερή γραμμή
λωρίδας

n Δεξιά γραμμή
λωρίδας

OPDE056056/OPDE056057

Το προειδοποιητικό μήνυμα
μπορεί να εμφανιστεί αργά,
σύμφωνα με τις οδηγικές συν-
θήκες. Για αυτό, να έχετε πάντα
τα χέρια σας στο τιμόνι, ενώ
οδηγείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:51 πμ  Page 68



Το πιάσιμο από τον οδηγό δεν
ανιχνεύεται
Το LKAS θα απενεργοποιηθεί
στιγμιαία
Αν ο οδηγός συνεχίζει να μην έχει τα
χέρια του στο τιμόνι, αφού εμφανι-
στεί το μήνυμα "Keep hands on
steering wheel", το σύστημα δε θα
ελέγχει το τιμόνι και θα προειδοποιή-
σει τον οδηγό μόνο όταν περάσει τις
γραμμές λωρίδας.

Όμως, αν ο οδηγός πιάσει ξανά το
τιμόνι, το σύστημα θα ξεκινήσει να
ελέγχει το τιμόνι. 

Πληροφορία
• Ακόμα και αν το τιμόνι είναι υπο-

βοηθούμενο από το σύστημα, το
οδη-γός μπορεί να ελέγξει το
τιμόνι.

• Το τιμόνι μπορεί να είναι
βαρύτερο όταν ελέγχεται απο το
σύστημα.

Προειδοποιητική Λυχνία και
προειδοποιητικό μήνυμα

Έλεγχος LKAS

Αν υπάρχει πρόβλημα με το σύ-
στημα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για
λίγα δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα
συνεχιστεί, θα ανάψει η ένδειξη βλά-
βης LKAS. 

i

• Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για
την ακριβή οδήγηση.

• Απενεργοποιήστε το σύστημα
και οδηγήστε το αυτοκίνητο
στις παρακάτω συνθήκες. 
- Με κακό καιρό
- Σε κακές συνθήκες δρόμου
- Όταν το τιμόνι πρέπει να

ελέγχεται από τον οδηγό
συχνά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OAEE056131L
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5-70

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Ένδειξη βλάβης LKAS
Η ένδειξη βλάβης LKAS
(κίτρινο) θα ανάψει αν το
LKAS δε λειτουργεί κανο-
νικά. Σας συνιστούμε να
ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Όταν υπάρχει βλάβη με το
σύστημα κάντε ένα από τα 
παρακάτω:
• Ενεργοποιήστε το σύστημα, αφού

σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κι-
νητήρα.

• Ελέγξτε αν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι στη θέση ΟΝ.

• Ελέγξτε αν το σύστημα έχει επηρε-
αστεί από τον καιρό. (π.χ. ομίχλη,
βαριά βροχή κτλ.)

• Ελέγξτε αν υπαρχει ξένη ύλη στους
φακούς της κάμερας.

Αν δε λυθεί το πρόβλημα, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Το σύστημα LKAS δε θα είναι
στην κατάσταση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και το τιμό-
νι δε θα είναι υποβοηθούμενο
όταν: 
• Το φλας ανάβει πριν αλλάξετε

λωρίδα. Αν αλλάξετε λωρίδα χωρίς
να ανάψετε το φλας, το τιμόνι μπο-
ρεί να ελεγχθεί.

• Το αυτοκίνητο δεν κινείται στη μέση
της λωρίδας, όταν το σύστημα ενε-
ργοποιείται ή αμέσως μόλις αλλά-
ξει λωρίδα.

• Το ESC ή το VSM είναι ενεργοποι-
ημένο. 

• Το αυτοκίνητο είναι σε απότομη
στροφή.

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
κάτω από 60 km/h (37.3 mph) και
πάνω από 180 km/h (111.8 mph).

• Το αυτοκίνητο κάνει απότομες
αλλάγες λωρίδων.

• Το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα.

• Ανιχνεύεται μόνο μια γραμμή
λωρίδας. 

• Η λωρίδα είναι πολύ πλατιά ή
στενή.

• Υπάρχουν παραπάνω από δύο
γραμμές λωρίδων στο δρόμο (πχ
μια κατασκευαστική περιοχή)

• Το αυτοκίνητο κινείται σε μια από-
τομη πλαγιά.
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Περιορισμοί του συστήματος
Το LKAS μπορεί να λειτουργήσει
πρόωρα ακόμα και αν το αυτοκίνητο
δεν αναχωρήσει από την προοριζό-
μενη λωρίδα, Ή το LKAS μπορεί να
μη σας προειδοποιήσει αν το αυτο-
κίνητο αφήσει την προοριζόμενη λω-
ρίδα κάτω από τις ακόλουθες περι-
στάσεις.

Όταν η λωρίδα και οι συνθήκες
του δρόμου είναι κακές
• Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα

σημάδια των λωρίδων από την
επιφάνεια του δρόμου ή τα σημά-
δια των λωρίδων έχουν φθαρεί ή
δεν είναι καθαρά σημαδεμένα.

• Υπάρχουν σημάνσεις στην επιφά-
νεια του δρόμου, οι οποίες μοιά-
ζουν με γραμμές λωρίδας και
ακούσια ανιχνεύονται από την
κάμερα.

• Η γραμμή λωρίδας συγχωνεύεται ή
χωρίζεται (πχ σε διόδια).

• Ο αριθμός των γραμμών αυξάνεται
ή μειώνεται ή οι γραμμές περνάνε η
μια πάνω από την άλλη με περίπλο-
κο τρόπο.

• Υπάρχουν περισσότερες από δύο
γραμμές λωρίδων στο δρόμο μπρο-
στά σας.

• Η λωρίδα είναι πολύ φαρδιά ή πολύ
στενή.

• Οι γραμμές μπροστά δεν είναι ορα-
τές, εξαιτίας βροχής, χιονιού, νε-
ρού στο δρόμο, ζημιάς ή λεκκέδων
στην επιφάνει του δρόμου ή άλ-
λους παράγοντες. 

• Η σκιά της ενδιάμεσης ταινίας , δέ-
ντρων κτλ πέφτει πάνω στις γραμ-
μές των λωρίδων.

• Οι γραμμές είναι ημιτελείς ή μια
περιοχή είναι σε κατασκευαστική
ζώνη.

• Υπάρχουν σημάνσεις διάβασης
πεζών ή άλλα σύμβολα στο δρόμο. 

• Η γραμμή λωρίδας σε ένα τούνελ
είναι λερωμένη με λάδι κτλ.

Όταν υπάρχει παρέμβαση από
εξωτερικούς παράγοντες
• Αλλάζει πολύ η εξωτερική φωτει-

νότητα, όπως όταν μπαίνετε/
βγαίνετε από ένα τουνελ ή περνάτε
κάτω από μια γέφυρα

• Η εξωτερική φωτεινότητα είναι
πολύ χαμηλή, όπως όταν οι προ-
βολείς δεν είναι αναμμένοι τη
νύχτα ή το αυτοκίνητο μπαίνει σε
ένα τούνελ.

• Υπάρχει μια διαχωριστική κατα-
σκευή στην εθνική οδό, όπως ένα
φράγμα μπετού, ένα προστατευτικό
κιγκλίδωμα και ένα στύλο ανακλα-
στήρα που ακούσια ανιχνεύονται
από την κάμερα.

• Όταν φωτισμός που έρχεται από
φως του δρόμου ή από ένα διερχό-
μενο αυτοκίνητο, ανακλάται σε
βρεγμένη επιφάνεια του δρόμου,
όπως σε μια λακκούβα.

• Το οπτικό πεδίο μπροστά μειώνεται
εξαιτίας ηλιοφάνειας.

• Η λωρίδα ξαφνικά εξαφανίζεται,
όπως σε ένα σταυροδρόμι.
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• Δεν υπάρχει επαρκής απόσταση
μεταξύ του αυτοκινήτου σας και
του προπορευόμενου αυτοκινήτου
για να μπορέσετε να ανιχνεύσετε
τη γραμμή λωρίδας ή το προπο-
ρευόμενο αυτοκίνητο κινείται πάνω
στη λωρίδα.

• Αν οδηγείτε σε απότομη κλίση,
πάνω σε λόφο ή όταν οδηγείτε σε
δρόμο με στροφές.

• Οι δυσμενείς συνθήκες του δρόμου
προκαλούν υπερβολικές δονήσεις
στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση.

• Η θερμοκρασία της περιοχής γύρω
από τον εσωτερικό καθρέφτη είναι
υψηλή, λόγω της απευθείας έκθε-
σης στον ήλιο.

Όταν η ορατότητα μπροστά είναι
χαμηλή
• Το παρμπρίζ ή ο φακός της κάμε-

ρας LKAS είναι μπλοκαρισμένο
από βρομιά ή πετραδάκια.

• Το παρμπρίζ είναι θαμπό, εμπο-
δίζεται το οπτικό πεδίο

• Αν τοποθετήσετε αντικείμενα στο
ταμπλό κτλ.

Αλλαγή λειτουργίας LKAS
Ο οδηγός μπορεί να αλλάξει το LKAS
σε Σύστημα Προειδοποίησης Αλλα-
γής Λωρίδας (LDWS) ή να αλλάξει τη
λειτουργία LKAS μεταξύ Standard
LKA και Active LKA από την οθόνη
LCD. Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις Χρήστη ®
Driving Assist ® Lane Keeping Assist
System ® Lane Departure Προειδο-
ποιηση/Standard LKA/ Active LKA'. 

Το σύστημα θα ρυθμιστεί αυτόματα
σε Standard LKA αν δεν επιλεγεί η
λειτουργία.

Προειδοποίηση Αλλαγής
Λωρίδας
Το LDWS ειδοποιεί τον οδηγό με μια
οπτική προειδοποίηση και έναν προ-
ειδοποιητικό συναγερμό όταν το
σύστημα ανιχνεύει ότι το αυτοκίνητο
αποχωρεί από τη λωρίδα. Το τιμόνι
δεν θα ελέγχεται.

Standard LKA
Η λειτουργία Standard LKA κατευθύ-
νει τον οδηγό να διατηρεί το αυτο-
κίνητο μέσα στις λωρίδες. Σπάνια
ελέγχει το τιμόνι, όταν το αυτοκίνητο
κινείται καλά μέσα στις λωρίδες.
Όμως, ξεκινάει να ελέγχει το τιμόνι,
όταν το αυτοκίνητο ετοιμάζεται να
παρεκκλίνει από τις λωρίδες.

Active LKA
Η λειτουργία Active LKA παρέχει
πρόσθετο έλεγχο του τιμονιού για να
ανακουφίσει την κούραση του οδηγού
σε οδήγηση σε μεγάλη απόσταση σε
σύγκριση με τη λειτουργία Standard
LKA. Το Active LKA μειώνει τη κούρα-
ση του οδηγού σε μεγάλης απόστα-
σης ταξίδι, ελέγχοντας ενεργά το τιμό-
νι μέσα στις λωρίδες.
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Το Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής
Λωρίδας ανιχνεύει τη λωρίδα με την
κάμερα στο μπροστά παρμπρίζ και σας
προειδοποιεί όταν το αυτοκίνητο σας
αλλάζει λωρίδα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (LDWS) (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις όταν χρησιμοποιείτε το
LDWS (Σύστημα Προειδοποίη-
σης Αλλαγής Λωρίδας):
• ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε τη γύρω

περιοχή και τις οδικές συνθή-
κες πριν αλλάξετε λωρίδα. Το
LDWS δεν κάνει το αυτοκίνητο
να αλλάζει λωρίδες ή να μένει
σε αυτές.

• Μη κάνετε απότομους ελιγ-
μούς και μη γυρίζετε το τιμόνι
απότομα αν το LDWS σας
προειδοποιεί ότι το αυτο-
κίνητο σας, αλλάζει λωρίδα.

• Αν το σύστημα αναγνώρισης
κάμερας δεν ανιχνεύει η λω-
ρίδα, το LDWS μπορεί να μη
σας ενημερώσει αν το αυτο-
κίνητο σας αναχωρήσει από
τη λωρίδα.

• Το LDWS δε λειτουργεί
ώσπου η ταχύτητα του αυτο-
κινήτου να φτάσει περίπου τα
60 χλμ/ώρα (37 mph).

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
• Μην αποσυναρμολογήστε την

κάμερα LDWS προσωρινά για
να βάλετε φιμέ στο παράθυρο
ή για να τοποθετήσετε οποιον-
δήποτε τύπο επικάλυψης ή
αξεσουάρ. Αν αποσυναρμολο-
γήσετε την κάμερα και την
ξανασυναρμολογήσετε, σας
συνιστούμε να δει το αυτο-
κίνητο σας ένας Εξουσιοδο-
τημένος Επισκευαστής HYUNDAI
και να ελέγξει το σύστημα για
καλιμπράρισμα.

• Όταν αντικαταστήσετε το
παρμπρίζ ή τη κάμερα LDWS,
σας συνιστούμε ένας Εξου-
σιοδοτημένος Επισκευαστής
HYUNDAI να ελέγξει το σύ-
στημα για καλιμπράρισμα.

• Μην επιτρέπεται να έρχεται σε
επαφή με την κάμερα LDWS
νερό ή άλλα υγρά, γιατί η
κάμερα μπορεί να πάθει
ζημιά.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευά-
σετε την κάμερα LDWS και
μην αφαιρέσετε εξαρτήματα.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Σύστημα Προειδοποίησης
Αλλαγής Λωρίδας δεν είναι
υποκατάστατο των ασφαλών
πρακτικών οδήγησης, αλλά μια
λειτουργία διευκόλυνσης. Είναι
ευθύνη του οδηγού να προσέχει
τη γύρω περιοχή και να χειρίζε-
ται το τιμόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN057048
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Λειτουργία LDWS

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση LDWS:

Με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
ON, πιέστε το κουμπί LDWS που
βρίσκεται κάτω αριστερά στο ταμπλό
στη μεριά του οδηγου. Η ένδειξη
στην οθόνη ταμπλό θα ανάψει λευκή
αρχικά. Αυτό υποδεικνύει ότι το
LDWS είναι στη κατάσταση ΕΤΟΙΜΟ
αλλά ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Το χρώμα της ένδειξης
θα αλλάξει, ανάλογα με
την κατάσταση του
LDWS.

- Λευκό : Ο Αισθητήρας δεν ανιχνεύει
γραμμές λωρίδων ή η ταχύ-
τητα αυτοκινήτου είναι κά-
τω από 64 χλμ/ώρα.

- Πράσινο : Ο αισθητήρας ανιχνεύει
γραμμές λωρίδων.

Πληροφορία
Αν η ένδειξη (λευκό) ενεργοποι-
ηθεί από τον προηγούμενο κύ-
κλο ανάφλεξης, το σύστημα θα
ενεργοποιηθεί χωρίς περαιτέρω
έλεγχο. Αν πιέσετε το πλήκτρο
LKAS ξανά η ένδειξη στο ταμπλό
σβήνει.

i

(Συνεχίζεται)
• Μη τοποθετήσετε αντικείμενα

που ανακλούν φως στο
ταμλό, ενώ οδηγείτε. 

• Μη τοποθετήσετε αξεσουάρ
κοντά στον εσωτερικό καθρέ-
φτη.

• Μπορεί να μην ακούσετε ένα
προειδοποητικό ήχο του
LDWS εξαιτίας υπερβολικού
ήχου του ηχοσυστήματος.

• Η λειτουργία του LDWS μπο-
ρεί να επηρεαστεί από πολ-
λούς παράγοντες, όπως οι
περιβαντολλογικές συνθήκες
που επηρεάζουν την ικανό-
τητα της κάμερας να ανιχνεύει
τις λωρίδες μπροστά σας.
Είναι ευθύνη του οδηγού να
προσέχει το δρόμο και να
διατηρεί το αυτοκίνητο στην
καθορισμένη λωρίδα, όλη την
ώρα.

OPDEN057133
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5
• Για να δείτε την οθόνη LDWS στην

οθόνη LCD στο ταμπλό, επιλέξτε
λειτουργία ASSIST ( ). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες ανατρέ-
ξτε στο “Λειτουργίες οθόνης LCD”
στο κεφάλαιο 3.  

• Αν το σύστημα ανιχνεύσει μια
γραμμή λωρίδας, το χρώμα αλλά-
ζει από γκρι σε λευκό.

• Όταν το σύστημα ανιχνεύει την αρι-
στερή γραμμή της λωρίδας, το
χρώμα της αριστερής γραμμής
λωρίδας αλλάζει από γκρί σε λευ-
κό.

• Όταν το σύστημα ανιχνεύει την
δεξιά γραμμή της λωρίδας, το χρώ-
μα της δεξιάς γραμμής λωρίδας
αλλάζει από γκρί σε λευκό.

• Αν η ταχύτητα αυτοκινήτου υπερ-
βεί τα 60 χλμ/ώρα και το πλήκτρο
LDWS button είναι στη θέση ON,
το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Αν το αυτοκίνητο σας αποχωρήσει
από τη προβαλλόμενη λωρίδα
μπροστά σας, το LDWS λειτουργεί
με τον ακόλουθο τρόπο:

Μια οπτική προειδοποίηση εμ-
φανίζεται στην οθόνη LCD. Είτε η
αριστερή είτε η δεξιά λωρίδα στην
οθόνη LCD του ταμπλό, θα αναβο-
σβήσουν, ανάλογα με την κατεύθυ-
νση που στρέφεται το αυτοκίνητο.

Προειδοποιητική Λυχνία και
προειδοποιητικό μήνυμα

Έλεγχος LDWS
Αν υπάρχει πρόβλημα με το σύ-
στημα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για
λίγα δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα
συνεχιστεί, θα ανάψει η ένδειξη βλά-
βης LKAS. 

OAE056164L

n Αριστερά n Δεξιά

OPDE056112/OPDE056113

n Ανιχνεύεται γραμμή
λωρίδας

n Δεν ανιχνεύεται
γραμμή λωρίδας

OPDE056110/OPDE056111
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Ένδειξη βλάβης LDWS
Η ένδειξη βλάβης LDWS
(κίτρινο) θα ανάψει αν το
LDWS δε λειτουργεί κα-
νονικά. Σας συνιστούμε
να ελέγξετε το σύστημα
σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

Όταν υπάρχει βλάβη με το
σύστημα κάντε ένα από τα 
παρακάτω:
• Ενεργοποιήστε το σύστημα, αφού

σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κι-
νητήρα.

• Ελέγξτε αν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι στη θέση ΟΝ.

• Ελέγξτε αν το σύστημα έχει επηρε-
αστεί από τον καιρό. (π.χ. ομίχλη,
βαριά βροχή κτλ.)

• Ελέγξτε αν υπαρχει ξένη ύλη στους
φακούς της κάμερας.

Αν δε λυθεί το πρόβλημα, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Περιορισμοί του συστήματος
Το LDWS μπορεί να λειτουργήσει
πρόωρα ακόμα και αν το αυτοκίνητο
δεν αναχωρήσει από την προοριζό-
μενη λωρίδα, ή το LDWS μπορεί να
μη σας προειδοποιήσει αν το αυτο-
κίνητο αφήσει την προοριζόμενη λω-
ρίδα κάτω από τις ακόλουθες περι-
στάσεις.

Όταν η λωρίδα και οι συνθήκες
του δρόμου είναι κακές
• Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα

σημάδια των λωρίδων από την
επιφάνεια του δρόμου ή τα σημά-
δια των λωρίδων έχουν φθαρεί ή
δεν είναι καθαρά σημαδεμένα.

• Υπάρχουν σημάνσεις στην επιφά-
νεια του δρόμου, οι οποίες μοιά-
ζουν με γραμμές λωρίδας και ακού-
σια ανιχνεύονται από την κάμερα.

• Η γραμμή λωρίδας συγχωνεύεται ή
χωρίζεται (πχ σε διόδια).

• Ο αριθμός των γραμμών αυξάνεται
ή μειώνεται ή οι γραμμές περνάνε η
μια πάνω από την άλλη με περίπλο-
κο τρόπο.

• Υπάρχουν περισσότερες από δύο
γραμμές λωρίδων στο δρόμο μπρο-
στά σας.

• Η λωρίδα είναι πολύ φαρδιά ή στενή.

• Οι γραμμές μπροστά δεν είναι ορα-
τές, εξαιτίας βροχής, χιονιού, νε-
ρού στο δρόμο, ζημιάς ή λεκκέδων 

στην επιφάνει του δρόμου ή άλ-
λους παράγοντες. 

• Η σκιά της ενδιάμεσης ταινίας , δέ-
ντρων κτλ πέφτει πάνω στις γραμ-
μές των λωρίδων.

• Οι γραμμές είναι ημιτελείς ή μια
περιοχή είναι σε κατασκευαστική
ζώνη.

• Υπάρχουν σημάνσεις διάβασης
πεζών ή άλλα σύμβολα στο δρόμο. 

• Η γραμμή λωρίδας σε ένα τούνελ
είναι λερωμένη με λάδι κτλ

Όταν υπάρχει παρέμβαση από
εξωτερικούς παράγοντες
• Αλλάζει πολύ η εξωτερική φωτει-

νότητα, όπως όταν μπαίνετε/
βγαίνετε από ένα τουνελ ή περνάτε
κάτω από μια γέφυρα

• Η εξωτερική φωτεινότητα είναι
πολύ χαμηλή, όπως όταν οι προ-
βολείς δεν είναι αναμμένοι τη
νύχτα ή το αυτοκίνητο μπαίνει σε
ένα τούνελ.
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• Υπάρχει μια διαχωριστική κατα-
σκευή στην εθνική οδό, όπως ένα
φράγμα μπετού, ένα προστατευτικό
κιγκλίδωμα και ένα στύλο ανακλα-
στήρα που ακούσια ανιχνεύονται
από την κάμερα.

• Όταν φωτισμός που έρχεται από
φως του δρόμου ή από ένα διερχό-
μενο αυτοκίνητο, ανακλάται σε
βρεγμένη επιφάνεια του δρόμου,
όπως σε μια λακκούβα.

• Το οπτικό πεδίο μπροστά μειώνεται
εξαιτίας ηλιοφάνειας.

• Η λωρίδα ξαφνικά εξαφανίζεται,
όπως σε ένα σταυροδρόμι.

• Δεν υπάρχει επαρκής απόσταση
μεταξύ του αυτοκινήτου σας και
του προπορευόμενου αυτοκινήτου
για να μπορέσετε να ανιχνεύσετε
τη γραμμή λωρίδας ή το προπο-
ρευόμενο αυτοκίνητο κινείται πάνω
στη λωρίδα.

• Αν οδηγείτε σε απότομη κλίση,
πάνω σε λόφο ή όταν οδηγείτε σε
δρόμο με στροφές.

• Οι δυσμενείς συνθήκες του δρόμου
προκαλούν υπερβολικές δονήσεις
στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση.

• Η θερμοκρασία της περιοχής γύρω
από τον εσωτερικό καθρέφτη είναι
υψηλή, λόγω της απευθείας έκθε-
σης στον ήλιο.

Όταν η ορατότητα μπροστά είναι
χαμηλή
• Το παρμπρίζ ή ο φακός της κάμε-

ρας LDWS είναι μπλοκαρισμένο
από βρομιά ή πετραδάκια.

• Το παρμπρίζ είναι θαμπό, εμπο-
δίζεται το οπτικό πεδίο

• Αν τοποθετήσετε αντικείμενα στο
ταμπλό κτλ. 5
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Το σύστημα Ειδοποίησης Προσοχής
Οδηγού (DAA) εμφανίζει τη κατάστα-
ση του επιπέδου κόπωσης του οδη-
γού και απρόσεκτες πρακτικές οδή-
γησης.

Ρύθμιση και ενεργοποίηση
συστήματος

Ρύθμιση συστήματος
• Το σύστημα Ειδοποίησης Προ-

σοχής Οδηγού είναι ρυθμισμένο
στη θέση OFF, όταν σας παρα-
δίδεται το αυτοκίνητο από το εργο-
στάσιο.

• Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού,
ενεργοποιήστε τον κινητήρα και
μετά επιλέξτε 'Ρυθμίσεις Χρήστη
® Driving Assist ® Driver
Attention Alert ® Normal/Early'
στην οθόνη LCD. 

• Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη λει-
τουργία συστήματος Ειδοποίησης
Προσοχής Οδηγού. 

- Off : Το σύστημα Ειδοποίησης
Προσοχής Οδηγού απενεργοποι-
είται.  

- Normal : Το σύστημα Ειδοποίη-
σης Προσοχής Οδηγού ειδοποιεί
τον οδηγό για το επίπεδο κόπω-
σης του ή για απρόσεκτες πρα-
κτικές οδήγησης.

- Early : Το σύστημα Ειδοποίησης
Προσοχής Οδηγού ειδοποιεί τον
οδηγό για το επίπεδο κόπωσης
του ή για απρόσεκτες πρακτικές
οδήγησης, γρηγορότερα από τη
λειτουργία Normal. 

• Η ρύθμιση του συστήματος Ειδο-
ποίησης Προσοχής Οδηγού, θα
παραμείνει, όπως έχει επιλεγεί,
όταν επανεκκινήσετε τον κινητήρα. 

Εμφάνιση του επιπέδου προ-
σοχής του οδηγού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΔΗΓΟΥ (DAA) (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

OPDE056125

n Απενεργοποιημένο σύστημα

OPDE056061

n Προσεκτική οδήγηση

OPDE056062

n Απρόσεκτη οδήγηση
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• Ο οδηγός μπορεί να ελέγχει τις
οδηγικές συνθήκες στην οθόνη
LCD. 

Η οθόνη DAA θα εμφανιστεί όταν
επιλέξετε τη λειτουργία ASSIST
( ) στην οθόνη LCD, όταν ενερ-
γοποιηθεί το σύστημα. (Για περισ-
σότερες πληροφορίες, ανατρέ-
ξτε στο "Λειτουργίες Οθόνης
LCD" στο κεφάλαιο 3.)

• Το επίπεδο προσοχής του οδηγού
εμφανίζεται σε κλίμακα 1 έως 5.
Όσο πιο χαμηλό είναι το νούμερο,
τόσο πιο απρόσεκτος είναι ο
οδηγός.

• Το νούμερο μειώνεται όταν ο οδη-
γός δε κάνει διάλλειμα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

• Το νούμερο αυξάνεται όταν ο οδη-
γός οδηγάει προσεκτικά για ένα
χρονικό διάστημα. 

• Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το
σύστημα, ενώ οδηγεί, το σύστημα
εμφανίζει το μήνυμα ‘Last Break
time’ και το επίπεδο.

Κάντε ένα διάλλειμα

• Το μήνυμα "Consider taking a
break" εμφανίζεται στην οθόνη
LCD και ηχεί μια προειδοποίηση
ώστε να προτείνει στον οδηγό να
κάνει ένα διάλλειμα, όταν το επίπε-
δο προσοχής του οδηγού είναι
κάτω από το 1.

• Το σύστημα Ειδοποίησης Προ-
σοχής Οδηγού δεν προτείνει στον
οδηγό να κάνει διάλλειμα, όταν ο
συνολικός χρόνος οδήγησης είναι
κάτω από 10 λεπτά.

Επαναρύθμιση του συστήματος

• Ο χρόνος του τελευταίου διαλ-
λείματος είναι ρυθμισμένος στο
00:00 και το επίπεδο προσοχής
του οδηγού είναι ρυθμισμένο στο
5 (πολύ προσεκτικός) όταν ο
οδηγό κάνει επαναρύθμιση του
συστήματος Ειδοποίησης Προ-
σοχής Οδηγού. 

• Το σύστημα Ειδοποίησης Προσο-
χής Οδηγού κάνει επαναρύθμιση
τον τελευταίο χρόνο διαλλείματος
σε 00:00 και την προσοχή οδηγού
στο επίπεδο 5 στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις

- Ο κινητήρας απενεργοποιείται. 

- Ο οδηγός λύνει τη ζώνη του και
μετά ανοίγει τη πόρτα του οδη-
γού.

- Ο κινητήρας είναι αδρανής συνε-
χόμενα για περισσότερο από 10
λεπτά.

• Το σύστημα Ειδοποίησης Προσο-
χής Οδηγού λειτουργεί ξανά, όταν
ο οδηγός ξαναξεκινά την οδήγηση. 

OPDE056063
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Αναμονή συστήματος

Το σύστημα Ειδοποίησης Προσοχής
Οδηγού μπαίνει την κατάσταση
έτοιμο (ready) και εμφανίζει την οθό-
νη 'Standby' στις παρακάτω περι-
πτώσεις.

- Η κάμερα δεν ανιχνεύει τις γραμμές. 

- Η ταχύτητα οδήγησης παραμένει
κάτω από 60 χλμ/ώρα (40 mph) ή
πάνω από 200 χλμ/ώρα (125 mph). 

Βλάβη συστήματος

Έλεγχος Συστήματος Ειδο-
ποίησης Προσοχής Οδηγού
Όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό
μήνυμα "Check Driver Attention Alert",
το σύστημα δε λειτουργεί σωστά. Σε
αυτή τη περίπτωση, σας συνιστούμε
να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

OPDE056126 OPDE056065

• Το σύστημα Ειδοποίησης
Προσοχής Οδηγού δεν είναι
υποκατάστατο για τις ασφα-
λείς πρακτικές οδήγησης,
αλλά μια λειτουργία διευκό-
λυνσης. Είναι ευθύνη του οδη-
γού να οδηγεί προσεκτικά για
να αποφύγει απρόοπτες και
ξαφνικές περιπτώσεις. Πρέ-
πει να προσέχετε τις συνθή-
κες του δρόμου συνεχώς.

• Το σύστημα μπορεί να προ-
τείνει να κάνετε ένα διάλλειμα,
σύμφωνα με το μοτίβο οδή-
γησης ή τις συνήθειες του
οδηγού ακόμα και αν ο
οδηγός δεν αισθάνεται κόπω-
ση.

• Ο οδηγός που αισθάνεται
κόπωση, πρέπει να κάνει
διάλλειμα, ακόμα και αν δεν
υπάρχει πρόταση για διάλλει-
μα από το σύστημα Ειδο-
ποίησης Προσοχής Οδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Το σύστημα Ειδοποίησης Προ-
σοχής Οδηγού χρησιμοποιεί τον
αισθητήρα κάμερας στο μπροστά
παρμπρίζ για τη λειτουργία του.
Για να διατηρήσετε τον αισθητήρα
κάμερας στην καλύτερη κατάστα-
ση, πρεπει να προσέξετε τα ακό-
λουθα: 
• ΠΟΤΕ μην εγκαταστήσετε αξε-

σουάρ ή αυτοκόλλητα στο μπρο-
στά παρμπρίζ, ούτε να βάλετε
φιμέ στο μπροστά παρμπρίζ.

• ΠΟΤΕ μη τοποθετήσετε ανακλα-
στικά αντικείμενα (πχ λευκό
χαρτί, καθρέφτη) πάνω από το
ταμπλό. Οποιαδήποτε ανάκλα-
ση φωτός μπορεί να προκαλέ-
σει βλάβη στο σύστημα Ειδο-
ποίησης Προσοχής Οδηγού.

• Να είστε προσεκτικοί για να
διατηρήσετε την κάμερα έξω
από νερό.

• ΠΟΤΕ μην αποσυναρμολογήσε-
τε αυθαίρετα τα εξαρτήματα της
κάμερας ούτε να κάνετε κάποια
σύγκρουση στο συγκρότημα
κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα Ειδοποίησης Προ-
σοχής Οδηγού μπορεί να μη
λειτουργήσει κανονικά με πε-
ριορισμένη ειδοποίηση στις
παρακάτω περιπτώσεις.
• Η απόδοση ανίχνευσης λω-

ρίδων είναι περιορισμένη.
(Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στο "Σύστημα
Υποβοήθησης Παραμονής στη
Λωρίδα (LKAS)" σε αυτό το
κεφάλαιο.) 

• Το αυτοκίνητο οδηγείται βίαια
ή στρίβει απότομα για αποφυ-
γή εμποδίων (πχ κατασκευα-
στική περιοχή, άλλα αυτοκί-
νητα πεσμένα αντικείμενα κα-
κής ποιότητας οδόστρωμα). 

• Η εμπρόσθια δυνατότητα
οδήγησης του αυτοκινήτου
υπονομεύεται πολύ (πιθανόν
εξαιτίας μεγάλης ποικιλίας
στις πιέσεις ελαστικών, ανό-
μοια φθορά ελαστικών, ευθυ-
γράμμιση προς τα μέσα/έξω.)

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ (Συνεχίζεται)
• Το αυτοκίνητο κινείται σε

δρόμο με στροφές.
• Το αυτοκίνητο κινείται σε μια

περιοχή με αέρα.
• Το αυτοκίνητο ελέγχεται από

τα ακόλουθα συστήματα
οδηγικής υποβοήθησης:
- Σύστημα Υποβοήθησης Πα-

ραμονής σε Λωρίδα (LKAS) 
- Σύστημα Αυτόνομης Έκτα-

κτης Πέδησης (AEB)
- Σύστημα Έξυπνου Cruise

Control (SCC)

Αν λειτουργεί το ηχοσύστημα
σε μεγάλη ένταση, μπορεί να
αντισταθμίσει τους προειδοποι-
ητικούς ήχους του Συστήματος
Ειδοποίησης Προσοχής Οδη-
γού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Λειτουργία Cruise Control 

1. Ένδειξη CRUISE

2. Ένδειξη SET 

Το σύστημα cruise control σας επι-
τρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα πάνω
από 30 χλμ/ώρα (20 μίλια/ώρα)
χωρίς να πατάτε το πεντάλ γκαζιού. 

ΣΥΣΤΗΜΑ CRUISE CONTROL (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ) 

Πάρτε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Να ρυθμίζετε πάντα την ταχύ-

τητα του αυτοκινήτου, σύμφω-
να με τα όρια ταχύτητας της
χώρας σας.

• Αν το Cruise Control έχει μεί-
νει ανοικτό, (η ενδεικτική λυ-
χνία στο ταμπλό οργάνων
ανάβει) το Cruise Control
μπορεί να ενεργοποιηθεί
ακούσια. Κρατήστε το σύστη-
μα Cruise Control απενεργο-
ποιημένο (Η ενδεικτική λυχνία
CRUISE είναι στη θέση OFF)
όταν το Cruise Control δεν
χρησιμοποιείται, για να απο-
φύγετε ακούσια ρύθμιση μιας
ταχύτητας.

• Χρησιμοποιείστε το σύστημα
Cruise Control μόνο όταν ταξι-
δεύετε σε μεγάλους αυτοκι-
νητόδρομους με καλό καιρό. 

• Μη χρησιμοποιείτε το Cruise
Control όταν δεν είναι ασφα-
λές να διατηρείτε το αυτο-
κίνητο με μια σταθερή ταχύ-
τητα:

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
- Όταν οδηγείτε σε έντονη

κυκλοφορία ή όταν οι κυκλο-
φοριακές συνθήκες δυσχε-
ραίνουν την οδήγηση με
συνεχή ταχύτητα

- Όταν οδηγείτε σε βρεγμέ-
νους, παγωμένους ή καλυμ-
μένους με χιόνι δρόμους

- Όταν οδηγείτε σε ανηφόρες
ή σε δρόμους με αέρα

- Όταν οδηγείτε σε περιοχές
με πολύ αέρα

• Μη χρησιμοποιείτε το cruise
control όταν ρυμουλκείτε ένα
τρέιλερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN047199
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Κατά τη διάρκεια της οδήγησης με
cruise-speed με μηχανικό κιβώτιο,
μη βάλετε τη νεκρά χωρίς να
πατήσετε πεντάλ συμπλέκτη,
αφού ο κινητήρας θα έχει παρα-
πάνω στροφές. Αν συμβεί αυτό,
πιέστε το πεντάλ συμπλέκτη ή
πιέστε το πλήκτρο cruise control
ON / OFF.

Πληροφορία
• Κατά τη διάρκεια της κανονικής

λειτουργίας cruise control, όταν
ο διακόπτης SET ενεργοποι-
είται/απενεργοποιείται αφού
εφαρμόσετε τα φρένα, το cruise
control θα ενεργοποιηθεί μετά
από περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Αυτή η καθυστέρηση είναι
φυσιολογική.

• Πριν ενεργοποιήσετε το cruise
control, το σύστημα θα ελέγξει
για να επιβεβαιώσει ότι ο διακό-
πτης φρένων λειτουργεί κανονι-
κά. Πιέστε το πεντάλ φρένων,
τουλάχιστον μια φορά, αφού
γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ON ή εκκινήσετε τον
κινητήρα.

Διακόπτης Cruise control
O : Ακυρώνει τη λειτουργία cruise

control.

: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το
σύστημα cruise control.

RES+: Συνεχίζει ή αυξάνει τη ταχύ-
τητα του cruise control.

SET-: Ρυθμίζει ή μειώνει τη ταχύτητα
του cruise control.

iΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN057117

PdeN_GRE_5_LM (FL).qxd  18/04/2018  02:51 πμ  Page 83



5-84

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Για ρύθμιση ταχύτητας Cruise
Control 

1. Πιέστε το πλήκτρο στο τιμόνι
για να ενεργοποιήσετε το σύστη-
μα. Η ένδειξη θα ανάψει.

2. Επιταχύνετε στην επιθυμητή
ταχύτητα, η οποία πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 30 χλμ/ώρα (20
μίλια/ώρα).

Πληροφορία
Για αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώ-
τιο, πρέπει να πιέσετε το πεντάλ
φρένων τουλάχιστον μια φορά για
να ρυθμίσετε το cruise control
αφού εκκινήσετε τον κινητήρα.

3. Πιέστε το διακόπτη (SET-), και
απελευθερώστε τον. Η ενδεικτική
λυχνία SET iθα ανάψει.

4. Απελευθερώστε το πεντάλ γκα-
ζιού.

Πληροφορία
Το αυτοκίνητο μπορεί να επι-
βραδύνει ή να επιταχύνει λίγο,
ενώ κινήστε σε μια ανηφόρα ή
κατηφόρα, αντίστοιχα.

Για να αυξήσετε την ταχύτητα
Cruise Control

• Σπρώξτε το διακόπτη (RES+)
πάνω και κρατήστε τον ενω παρα-
κολουθείτε την ταχύτητα SET στο
ταμπλό οργάνων. Απελευθερώστε
τον μοχλό όταν εμφανίζεται η επι-
θυμητή ταχύτητα και το αυτοκίνητο
θα επιταχύνει σε αυτή τη ταχύτητα.

i

i

OPDEN057118

OPDEN057119

OPDEN057120
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• Σπρώξτε τον μοχλό (RES+) και
απελευθερώστε τον αμέσως. Η
ταχύτητα θα αυξάνεται κατά 2
χλμ/ώρα (1.2 μίλια/ώρα) κάθε
φορά που χρησιμοποιείτε τον
μοχλό με αυτόν τον τρόπο.

• οχλό με αυτόν τον τρόπο.

• Πιέστε το πεντάλ γκαζιού. Όταν το
αυτοκίνητο επιτύχει την επιθυμητή
ταχύτητα, πιέστε τον μοχλό κάτω
(SET-).

Για να μειώσετε την ταχύτητα
Cruise Control 

• Σπρώξτε το μοχλό κάτω (SET-) και
κρατήστε τον. Το αυτοκίνητο σας
θα επιβραδύνει σταδιακά. Απε-
λευθερώστε τον μοχλό στην ταχύ-
τητα που θέλετε να διατηρήσετε.

• Σπρώξτε το μοχλό κάτω (SET-) και
απελευθερώστε τον αμέσως. Η
ταχύτητα θα μειώνεται κατά 2
χλμ/ώρα (1.2 μίλια/ώρα) κάθε φο-
ρά που χρησιμοποιείτε τον μοχλό
με αυτόν τον τρόπο.

• Πιέστε ελαφρά το πεντάλ φρένου.
Όταν το αυτοκίνητο επιτύχει την
επιθυμητή ταχύτητα, πιέστε κάτω
τον μοχλό (SET-).

Για να επιταχύνετε προσωρινά
με ενεργοποιημένο το Cruise
Control
Πιέστε το πεντάλ γκαζιού. Όταν πά-
ρετε το πόδι σας από το γκάζι, το
αυτοκίνητο θα επιστρέψει στην
προηγούμενη ρυθμισμένη ταχύτητα.

Αν πιέσετε κάτω τον μοχλό (SET-)
στην αυξημένη ταχύτητα, το Cruise
Control θα διατηρήσει την αυξημένη
ταχύτητα.

OPDEN057119
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Το Cruise Control θα ακυρωθει
όταν:

• Πιέσετε το πεντάλ φρένων.

• Πιέσετε τον συμπλέκτη. 

• Πιέσετε το πλήκτρο O button που
βρίσκεται στο τιμόνι.

• Πιέζοντας το πλήκτρο . Η ένδειξη

και η ένδειξη SET θα σβή-

σουν.

• Μειώσετε την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου κάτω από περίπου 30
χλμ/ώρα (20 mph).

• Λειτουργεί το ESC (Ηλεκτρικό
Πρόγραμμα Ευστάθειας).

Πληροφορία
Καθεμία από αυτές τις ενέργειες
θα ακυρώσει τη λειτουργία του
Cruise Control (η ενδεικτική
λυχνία SET στο ταμπλό οργάνων
θα σβήσει), αλλά μόνο αν 

πατήσετε το πλήκτρο θα σβή-
σει το σύστημα.
Αν επιθυμείτε να επαναφέρετε τη
λειτουργία Cruise Control πιέστε
το μοχλό (RES+) που βρίσκεται
στο τιμόνι σας. Θα επανέλθετε στη
προηγούμενη καταχωρημένη
ταχύτητα εκτός αν το σύστημα
έχει σβήσει με το πλήκτρο .

Για να επαναφέρετε την
ταχύτητα οδήγησης

Πιέστε το μοχλό πάνω (RES+). Αν η
ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι
μεγαλύτερη από 30 χλμ/ώρα (20
μίλια/ώρα), το αυτοκίνητο θα επανα-
φέρει την ρυθμισμένη ταχύτητα.

i

OPDEN057120OPDEN057121
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Για να απενεργοποιήσετε το
Cruise Control

• Πιέστε το πλήκτρο (η ένδειξη

θα σβήσει).

OPDEN057115
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Επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης
Όταν αντιμετωπίζετε επικίνδυνη οδή-
γηση εξαιτίας νερού, χιονιού, πάγου,
λάσπης, άμμου ή παρόμοιους κινδύ-
νους:
• Οδηγήστε προσεχτικά και αφήστε

απόσταση ασφαλείας για φρενά-
ρισμα.

• Αποφύγετε το απότομο φρενάρι-
σμα ή στρίψιμο.

• Αν κολλήσετε σε χιόνι, λάσπη ή
άμμο, χρησιμοποιήστε τη 2η ταχύ-
τητα. Επιταχύνετε αργά για να
αποφύγετε το σπινάρισμα των
τροχών.

• Χρησιμοποιήστε άμμο, ορυκτό
αλάτι, αντιολισθητικές αλυσίδες ή
άλλο αντιολισθητικό υλικό κάτω
από τους πίσω τροχούς, για να
παρέχετε πρόσφυση όταν έχετε
κολλήσει σε παγωμένο χιόνι ή
λάσπη.

Τραμπάλισμα του αυτοκινήτου
Αν είναι απαραίτητο να τραμπαλίσετε
το αυτοκίνητο για να ελευθερωθείτε
από χιόνι, άμμο ή λάσπη, στρίψτε
πρώτα το τιμόνι δεξιά και αριστερά
για να καθαρίσετε το χώρο γύρω από
τους εμπρός τροχούς. Κατόπιν,
αλλάξτε ταχύτητες πίσω και εμπρός
μεταξύ 1ης και  R (όπισθεν) και οποι-
ασδήποτε ταχύτητας εμπροσθοπο-
ρείας. Μην επιταχύνετε τον κινητήρα
και σπινάρετε τους τροχούς όσο
λιγότερο γίνεται.
Για να αποφύγετε φθορά του
κιβωτίου, σταματήστε να σπινάρετε
πριν αλλάξετε ταχύτητες. Απελευθε-
ρώστε το πεντάλ γκαζιού, ενώ αλλά-
ζετε ταχύτητα και πιέστε ελαφρά το
γκάζι ενώ έχει μπει η ταχύτητα. Αν
σπινάρετε τους τροχούς προς τα
μπροστά και προς τα πίσω, δημιουρ-
γεί ένα τραμπάλισμα που μπορεί να
απελευθερώσει το αυτοκίνητο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το σπινάρισμα των τροχών σε
υψηλές ταχύτητες μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη των ελα-
στικών που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τον τραυματισμό
σας ή άλλων ανθρώπων. Μην
δοκιμάσετε αυτή τη διαδικασία
αν υπάρχουν άνθρωποι ή αντι-
κείμενα κοντά στο αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο μπορεί να υπερ-
θερμανθεί και να προκαλέσει
φωτιά στο χώρο κινητήρα ή
άλλη ζημιά. Σπινάρετε τους
τροχούς όσο το δυνατόν λιγότε-
ρο. Μη σπινάρετε τους τροχούς,
ιδιαίτερα σε ταχύτητες πάνω
από 56 χλμ/ώρα όπως φαίνεται
στο ταχύμετρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πληροφορία
Το σύστημα ESC (αν έχει τοπο-
θετηθεί) πρέπει πρώτα να απενερ-
γοποιηθεί πριν τραμπαλίσετε το
αυτοκίνητο.

Αν είστε ακόμα κολλημένοι μετά
το τραμπάλισμα του αυτοκινήτου
μερικές φορές, τραβήξτε το
αυτοκίνητο με ένα γερανό
ρυμούλκησης, για να αποφύγετε
υπερθέρμανση του κινητήρα,
πιθανή βλάβη στο κιβώτιο και
βλάβη στα ελαστικά. Δείτε τη
“Ρυμούλκηση” στο κεφάλαιο 6.

Ομαλό στρίψιμο
Αποφύγετε το φρενάρισμα ή την
αλλαγή ταχυτήτων σε στροφές,
ιδιαίτερα όταν οι δρόμοι είναι βρεγμέ-
νοι. Ιδανικά, οι στροφές θα πρέπει να
γίνονται με ήπια επιτάχυνση.

Οδήγηση τη νύχτα
Επειδή η νυχτερινή οδήγηση παρου-
σιάζει περισσότερους κινδύνους από
την οδήγηση την ημέρα, εδώ υπάρ-
χουν ορισμένες σημαντικές συμβου-
λές να θυμόσαστε:

• Επιβραδύνετε και διατηρήστε    πε-
ρισσότερη απόσταση ανάμεσα στο
δικό σας και τα άλλα αυτοκίνητα,
γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να
δείτε τη νύχτα, ιδιαίτερα σε περιο-
χές όπου μπορεί να μην υπάρχουν
φώτα στο δρόμο.

• Ρυθμίστε τους καθρέφτες σας, ώστε
να μειώσετε το θάμπωμα από τους
προβολείς των άλλων οδηγών.

• Διατηρείτε τους προβολείς καθα-
ρούς και σωστά ρυθμισμένους σε
αυτοκίνητα χωρίς αυτόματη ρύθμι-
ση ύψους δέσμης προβολέων.
Βρόμικοι ή λανθασμένα ρυθμισμέ-
νοι προβολείς θα κάνουν πιο
δύσκολη την ορατότητα τη νύχτα.

• Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας
στους προβολείς των αντίθετα
διερχόμενων αυτοκινήτων. Μπορεί
να τυφλωθείτε προσωρινά και
χρειάζονται ορισμένα δευτερόλεπτα
τα μάτια σας για να προσαρμο-
στούν στο σκοτάδι.

Οδήγηση σε βροχή
Βροχή και βρεγμένοι δρόμοι μπορεί
να κάνουν την οδήγηση επικίνδυνη,
ιδιαίτερα αν δεν είστε προετοιμασμέ-
νοι για ολισθηρό οδόστρωμα. Εδώ
υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα
οποία πρέπει να συγκεντρώνεστε
όταν οδηγείτε στη βροχή:

• Επιβραδύνετε και επιτρέψτε μεγα-
λύτερη απόσταση ασφαλείας από
το προπορευόμενο αυτοκίνητο.
Μια δυνατή βροχόπτωση δυσκο-
λεύει την όραση και αυξάνει την
απόσταση που απαιτείται για να
σταματήσετε το αυτοκίνητο.

• Απενεργοποιήστε OFF το Cruise
Control. (αν έχει τοποθετηθεί)

• Αντικαταστήστε τα μάκτρα των
υαλοκαθαριστήρων όταν δείχνουν
σημάδια γραμμών ή μη καλυπτό-
μενων περιοχών στο παρμπρίζ.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας
είναι σε καλή κατάσταση. Αν τα
ελαστικά σας δεν είναι σε καλή
κατάσταση, ένα απότομο φρενάρι-
σμα σε υγρό οδόστρωμα μπορεί
να προκαλέσει εκτροπή και πιθα-
νόν να οδηγήσει σε ατύχημα.
Δείτε το “πέλμα ελαστικού” στο
κεφάλαιο 7.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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• Ανάψτε τους προβολείς για να σας
δουν ευκολότερα οι άλλοι οδηγοί. 

• Η γρήγορη οδήγηση μέσα από με-
γάλες λακκούβες μπορεί να επηρεά-
σει τα φρένα σας. Αν πρέπει να
οδηγήσετε μέσα από λακκούβες,
προσπαθήστε να τις διασχίσετε
αργά.

• Αν πιστεύετε ότι τα φρένα σας είναι
βρεγμένα, εφαρμόστε τα ελαφρά
ενώ οδηγείτε μέχρι να επανέλθει η
κανονική λειτουργία φρεναρίσματος.

Υδρολίσθηση
Αν ο δρόμος είναι αρκετά βρεγμένος
και οδηγείτε με αρκετή ταχύτητα,
υπάρχει περίπτωση το αυτοκίνητο
σας να έχει λίγη ή και καθόλου
επαφή με το δρόμο και ουσιαστικά
να είναι πάνω στο νερό. Η καλύτερη
συμβουλή είναι να ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΕ
όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος.

Ο κίνδυνος υδρολίσθησης αυξά-
νεται, ανάλογα με τη φθορά του
πέλματος ελαστικού, δείτε στο
κεφάλαιο 7 για λεπτομέρειες.

Οδήγηση σε πλημμυρισμένες
περιοχές 
Αποφύγετε την οδήγηση σε
πλημμυρισμένες περιοχές εκτός αν
είστε σίγουροι ότι η στάθμη του
νερού δεν είναι ψηλότερη από το
κάτω μέρος της πλήμνης. Πρέπει να
οδηγείτε αργά μέσα από νερά. Αφήστε
επαρκή απόσταση φρεναρίσματος,
γιατί μπορεί να επηρεαστεί η απόδο-
ση των φρένων.

Μετά από την οδήγηση μέσα από
νερά, στεγνώστε τα φρένα εφαρμό-
ζοντας τα μαλακά ορισμένες φορές
ενώ το αυτοκίνητο κινείται αργά.

Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο

Ελαστικά
Προσαρμόστε την πίεση των ελαστι-
κών, όπως αναγράφεται. Υποπίεση
μπορεί να υπερθερμάνει ή να βλάψει
τα ελαστικά.

Μην τοποθετείτε φθαρμένα ή ζημιω-
μένα ελαστικά που μπορούν να
μειώσουν το κράτημα ή να αποτύχουν
στο φρενάρισμα.

Πληροφορία
Ποτέ μην φουσκώσετε τα ελαστικά
σας πέραν της μέγιστης τιμής πίε-
σης όπως αυτή προδιαγράφεται.

Καύσιμο, ψυκτικό και λάδι κινη-
τήρα
Η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες
καταναλώνει περισσότερο καύσιμο
από την οδήγηση σε χαμηλές
ταχύτητες, όπως είναι αυτή σε
κατοικημένες περιοχές. Μην ξεχνάτε
να ελέγχετε το ψυκτικό και το λάδι
του κινητήρα.

Ιμάντας μετάδοσης κίνησης
Ένας χαλαρός ή φθαρμένος ιμάντας
μπορεί να υπερθερμάνει τον κινη-
τήρα.

i
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Οι άσχημες καιρικές συνθήκες του
χειμώνα γρήγορα φθείρουν τα ελα-
στικά και προκαλούν άλλα προβλή-
ματα. Για να ελαχιστοποιήσετε προ-
βλήματα στην χειμερινή οδήγηση,
λάβετε υπόψιν:

Συνθήκες χιονιού ή πάγου
Θα πρέπει να διατηρείτε ικανοποιητι-
κή απόσταση ανάμεσα σε εσάς και
το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Να φρενάρετε μαλακά. Οι μεγάλες
ταχύτητες, οι απότομες επιταχύνσεις,
τα απότομα φρεναρίσματα και οι από-
τομες στροφές είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνα στις συνθήκες αυτές. Για να
επιβραδύνετε, χρησιμοποιήστε στο
μέγιστο το φρενάρισμα του κινητήρα.
Το απότομο φρενάρισμα σε χιονισμέ-
νο ή παγωμένο δρόμο μπορεί να προ-
καλέσει ολίσθηση του αυτοκινήτου.

Για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας
σε παχύ στρώμα χιονιού, είναι απα-
ραίτητο να χρησιμοποιήσετε ελαστικά
χιονιού ή αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να έχετε πάντα μαζί σας εξοπλισμό
έκτακτης ανάγκης. Μερικά από τα
αντικείμενα που πρέπει να έχετε μαζί
σας, είναι αλυσίδες ελαστικών, ιμά-
ντες ρυμούλκησης ή αλυσίδες, φακό
φωτοβολίδες, άμμο φτυάρι, καλώδια
εκκίνησης, ξύστρα παραθύρου, γά-
ντια, ύφασμα, ολόσωμη φόρμα, κου-
βέρτα κτλ.

Ελαστικά χιονιού

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
ελαστικά χιονιού όταν η θερμοκρασία
του δρόμου είναι κάτω από 7°C
(45°F). Ανατρέξτε στο παρακάτω
διάγραμμα και τοποθετήστε το προ-
τεινόμενο ελαστικό χιονιού για το
αυτοκίνητο σας. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Τα ελαστικά χιονιού θα πρέπει να
είναι αντίστοιχων διαστάσεων και
τύπου με τα κανονικά ελαστικά του
αυτοκινήτου σας. Σε αντίθετη περί-
πτωση, η ασφάλεια και η συμπε-
ριφορά του αυτοκινήτου σας μπο-
ρεί να επηρεαστούν αρνητικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κανονικό ελαστικό
Προτεινόμενο 

ελαστικό χιονιού

Μέγεθος
ελαστικού

Μέγεθος
τροχού

Μέγεθος
ελαστικού

Μέγεθος
τροχού

225/40ZR18 7.5Jx18
225/40R18 7.5Jx18

235/35R19 8.0Jx19
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Αν τοποθετήσετε ελαστικά χιονιού
στο αυτοκίνητό σας, βεβαιωθείτε ότι
είναι ακτινικά ελαστικά που έχουν την
ίδια διάσταση και συντελεστή
φορτίου με τα αρχικά ελαστικά.
Τοποθετήστε τα ελαστικά χιονιού και
στους τέσσερις τροχούς για να αντι-
σταθμίσετε το χειρισμό του αυτοκινή-
του σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι η
πρόσφυση που παρέχεται από τα
ελαστικά χιονιού δεν είναι τόσο
υψηλή όσο αυτή που παρέχουν τα
κανονικά ελαστικά του αυτοκινήτου
σας. Ελέγξτε με τον αντιπρόσωπο
των ελαστικών τη μέγιστη συνι-
στώμενη ταχύτητα.

Πληροφορία
Μην τοποθετείτε ελαστικά με καρ-
φιά χωρίς πρώτα να ελέγξετε την
ισχύουσα νομοθεσία για πιθανούς
περιορισμούς σχετικά με τη χρήση
τους.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Επειδή τα πλαϊνά τοιχώματα των
ακτινικών ελαστικών είναι πιο λεπτά,
μπορούν να υποστούν ζημιά αν
τοποθετηθούν ορισμένοι τύποι αντιο-
λισθητικών αλυσίδων. Για το λόγο
αυτό, συνιστάται η χρήση ελαστικών
χιονιού αντί για τις αντιολισθητικές
αλυσίδες. Μην τοποθετείτε αντιολι-
σθητικές αλυσίδες σε αυτοκίνητα
εξοπλισμένα με ζάντες αλουμινίου· οι
αντιολισθητικές αλυσίδες μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στις ζάντες. Αν
πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντιολι-
σθητικές αλυσίδες, χρησιμοποιείστε
γνήσια ανταλλακτικά HYUNDAI και
τοποθετήστε τις αλυσίδες, αφού
πρώτα διαβάσετε τις οδηγίες χρή-
σης. Ζημιά στο αυτοκίνητό σας που
προκαλείται από λανθασμένη τοπο-
θέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων

δεν καλύπτεται από την εγγύηση του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας.

Αν το αυτοκίνητο σας έχει ελαστι-
κά με μέγεθος 235/35R19, μην
χρησιμοποιήσετε αντιολισθητικές
αλυσίδες. Μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιά στο αυτοκίνητο σας
(τροχό, ανάρτηση και σασί).

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDE056072
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Η χρήση των αλυσίδων μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά τη
συμπεριφορά του αυτοκινήτου:
• Μην υπερβαίνετε τα 30 χλμ/

ώρα (20 μίλια/ώρα) ή τη συνι-
στώμενη από τον κατασκευα-
στή των αλυσίδων ανώτερη
ταχύτητα, όποια τιμή είναι η
χαμηλότερη.

• Οδηγήστε προσεχτικά για να
αποφύγετε σαμαράκια, λα-
κούβες, απότομες στροφές
και άλλους κινδύνους του
δρόμου, που μπορεί να προ-
καλέσουν την αναπήδηση του
αυτοκινήτου.

• Αποφύγετε τις απότομες στρο-
φές ή το φρενάρισμα με μπλο-
καρισμένους τροχούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πληροφορία
• Τοποθετήστε τις αλυσίδες στα

μπροστά ελαστικά. Πρέπει να
σημειώσετε ότι η τοποθέτηση
αλυσίδων θα σας δώσει
μεγαλύτερη οδηγική δύναμη,
αλλά δεν θα αποτρέψει ολίσθη-
ση.

• Μην τοποθετείτε αντιολισθητικές
αλυσίδες χωρίς πρώτα να ελέγ-
ξετε τους τοπικούς και δημοτι-
κούς κανονισμούς για πιθανούς
περιορισμούς ενάντια στη
χρήση τους.

Τοποθέτηση αλυσίδων
Όταν τοποθετείτε αλυσίδες, πρέπει
να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή και να τις τοποθετείτε όσο
πιο σφιχτά γίνεται. Οδηγείτε αργά
(λιγότερο από 30 χλμ/ώρα (20
μίλια/ώρα)) όταν είναι τοποθετημένες
αλυσίδες. Αν ακούτε τις αλυσίδες να
έρχονται σε επαφή με το αμάξωμα ή
το πλαίσιο, σταματήστε και σφίξτε τις.
Αν ο ήχος εξακολουθεί, επιβραδύνετε
μέχρι να σταματήσει. Αφαιρέστε τις
αλυσίδες μόλις αρχίσετε να οδηγείτε
σε καθαρισμένους δρόμους.

Όταν μοντάρετε αντιολισθητικές
αλυσίδες, σταθμεύστε το αυτοκίνητο
σε οριζόντιο έδαφος μακριά από την
κυκλοφορία. Ανάψτε τα φώτα αλάρμ
του αυτοκινήτου και τοποθετήστε το
προειδοποιητικό τρίγωνο πίσω από
το αυτοκίνητο αν είναι διαθέσιμο.
Πρέπει πάντα να τοποθετείτε τον επι-
λογέα στη θέση P, να δένετε το χειρό-
φρενο και να σβήνετε τον κινητήρα
πριν τοποθετήσετε τις αντιολισθητι-
κές αλυσίδες.

Όταν χρησιμοποιείτε αλυσίδες:
• Οι αλυσίδες που έχουν λάθος διά-

σταση ή δεν είναι σωστά τοποθε-
τημένες μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά στα τακάκια των φρένων του
αυτοκινήτου σας, στην ανάρτηση,
στο αμάξωμα και στους τροχούς.

• Χρησιμοποιείστε αλυσίδες με
πιστοποίηση SAE κλάσης “S” ή
συρμάτινες αλυσίδες.

• Σταματήστε την οδήγηση και
σφίξτε τις αλυσίδες οποιαδήποτε
στιγμή τις ακούσετε να χτυπούν
το αυτοκίνητο.

• Για να αποφύγετε ζημιά στο αμά-
ξωμα, ξανασφίξτε τις αλυσίδες
αφού οδηγήσετε περίπου για 0,5
ή 1 χλμ., (0.3 με 0.6 μίλια).

• Μην τοποθετείτε αντιολισθητικές
αλυσίδες σε αυτοκίνητα εξοπλι-
σμένα με ζάντες αλουμινίου. Αν
δεν μπορείτε να το αποφύγετε
χρησιμοποιείστε συρμάτινες
αλυσίδες.

• Χρησιμοποιείστε συρμάτινες αλυ-
σίδες μικρότερες από 15 μμ (0.59
ίντσες) για να αποφύγετε ζημιά στη
σύνδεση των αλυσίδων.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Προφυλάξεις χειμώνα
Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότη-
τας αντιπαγωτικό αιθυλενο-γλυκό-
λης
Το αυτοκίνητό σας έχει εφοδιαστεί με
υψηλής ποιότητας αντιπαγωτικό
αιθυλενογλυκόλης στο σύστημα
ψύξης. Είναι ο μοναδικός τύπος αντι-
παγωτικού που πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε, γιατί βοηθά στην αποφυγή
διάβρωσης στο σύστημα ψύξης,
λιπαίνει την αντλία νερού και
εμποδίζει το πάγωμα. Βεβαιωθείτε
ότι αντικαθιστάτε ή ανανεώνετε το
ψυκτικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα
συντήρησης στο Κεφάλαιο 7. Πριν το
χειμώνα, θα πρέπει να ελέγχετε το
ψυκτικό για να εξασφαλίσετε ότι το
σημείο πήξης είναι επαρκές για τις
θερμοκρασίες του χειμώνα.

Ελέγξτε την μπαταρία και τα
καλώδια
Ο χειμώνας επιβαρύνει το σύστημα
της μπαταρίας. Ελέγξτε οπτικά την
μπαταρία και τα καλώδια, όπως
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7. Σας
συνιστούμε να ελέγξετε το σύστημα
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

Χρήση «χειμερινού» λαδιού κινη-
τήρα αν είναι απαραίτητο
Σε μερικά κλίματα, συνιστάται η
χρήση «χειμερινού» λαδιού κινητήρα
χαμηλού ιξώδους κατά τη διάρκεια
του χειμώνα. Δείτε στο Κεφάλαιο 8
για ανάλογες συστάσεις. Αν δεν είστε
σίγουροι για το ιξώδες του λαδιού
που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, να
συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAΙ.

Ελέγξτε τα μπουζί και το σύστημα
ανάφλεξης
Ελέγξτε τα μπουζί, όπως περιγρά-
φεται στο Κεφάλαιο 7. Αντικατα-
στήστε τα αν είναι απαραίτητο.
Επίσης, ελέγξτε όλα τα μπουζο-
καλώδια και τα εξαρτήματα τους,
ώστε να μην παρουσιάζουν ρωγμές,
φθορά ή οποιασδήποτε μορφής
ζημιά.

Αποφεύγοντας το πάγωμα των
κλειδαριών
Για να αποφύγετε το πάγωμα των
κλειδαριών, ψεκάστε με ένα κατάλ-
ληλο αντιπαγωτικό σπρέι ή γλυκε-
ρίνη στο άνοιγμα της κλειδαριάς. Αν
μια κλειδαριά καλυφθεί με πάγο,
ψεκάστε τη με ένα κατάλληλο αντι-
παγωτικό σπρέι για να ξεπαγώσει.
Αν η κλειδαριά παγώσει εσωτερικά,
μπορείτε να λιώσετε τον πάγο με ένα
ζεστό κλειδί. Προσέξτε να μην κάψε-
τε τα δάχτυλά σας με το ζεστό κλειδί.

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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Χρήση εγκεκριμένου αντιπαγωτι-
κού στο σύστημα πλυστικής
Για να αποφύγετε το πάγωμα του
νερού στο σύστημα πλυστικής, θα
πρέπει να προσθέσετε ένα εγκεκρι-
μένο διάλυμα αντιπαγωτικού σύμφω-
να με τις οδηγίες που αναγράφονται
στη συσκευασία του. Το αντιπαγω-
τικό για το σύστημα πλυστικής
διατίθεται από τους Εξουσιοδοτημέ-
νους Επισκευαστές HYUNDAI και
στους περισσότερους εμπόρους
ανταλλακτικών. Μη χρησιμοποιήσετε
αντιπαγωτικό κινητήρα ή άλλου
τύπου αντιπαγωτικό, γιατί θα κατα-
στρέψουν το φινίρισμα.

Μην αφήσετε το χειρόφρενό σας
να παγώσει
Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί το
χειρόφρενο να παγώσει ενώ είναι
δεμένο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν
συγκεντρωθεί χιόνι ή πάγος γύρω ή
κοντά στα πίσω φρένα ή αν τα φρένα
είναι βρεγμένα. Αν υπάρχει κίνδυνος
να παγώσει το χειρόφρενο, τότε τρα-
βήξτε το χειρόφρενο προσωρινά,
ενώ μετακινείτε τον επιλογέστη θέση
«Ρ» (αυτόματο κιβώτιο) ή στη «1» ή
όπισθεν (μηχανικό κιβώτιο) και
μπλοκάρετε τους πίσω τροχούς,
ώστε να μην μπορεί να κυλήσει το
αυτοκίνητο. Κατόπιν, λύστε το χειρό-
φρενο.

Μην αφήσετε να συγκεντρωθεί
πάγος και χιόνι στο κάτω μέρος
Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να
συγκεντρωθεί χιόνι και πάγος κάτω
από τα φτερά και να επηρεάσει το
σύστημα διεύθυνσης. Όταν οδηγείτε
σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, θα
πρέπει όποτε είναι εφικτό, να ελέγχε-
τε το κάτω μέρος του αυτοκινήτου για
να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζονται
οι μπροστινοί τροχοί και το σύστημα
διεύθυνσης.

Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης
Ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες
οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, θα πρέ-
πει να έχετε μαζί σας τον κατάλληλο
εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Μερικά
από τα αντικείμενα που πρέπει να
περιλαμβάνει είναι: αντιολισθητικές
αλυσίδες, ιμάντες ή αλυσίδες
ρυμούλκησης, φλας, φωτοβολίδες
κινδύνου, άμμο, ένα φτυάρι, καλώδια
για βοηθητική εκκίνηση, ξύστρο για
παράθυρα, γάντια, ρούχα για να
ξαπλώνετε κάτω, καλύμματα, μια
κουβέρτα κ.ά.

Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα
ή υλικά στο χώρο κινητήρα
Η τοποθέτηση ξένων αντικειμένων
στο χώρο του κινητήρα, τα οποία
αποτρέπουν την ψύξη του κινητήρα,
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή
ανάφλεξη. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για ζημιές που προ-
καλούνται από τέτοια τοποθέτηση. 
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Αν θέλετε να ρυμουλκήσετε τρέιλερ
με το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει
πρώτα να συμβουλευτείτε την Υπη-
ρεσία Συγκοινωνιών για τις νόμιμες
προϋποθέσεις. Επειδή οι νόμοι δια-
φέρουν από χώρα σε χώρα, οι απαι-
τήσεις για τη ρυμούλκηση τρέιλερ,
αυτοκινήτων ή άλλων τύπων αυτοκι-
νήτων ή άλλης συσκευής μπορεί να
ποικίλλουν. Σας συνιστούμε να
ρωτήσετε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI πριν ρυμουλ-
κήσετε, για περισσότερες πληροφο-
ρίες. 
Θυμηθείτε ότι η ρυμούλκηση είναι
διαφορετική από την οδήγηση του
αυτοκινήτου σας. Ρυμούλκηση ση-
μαίνει αλλαγές στη συμπεριφορά,
την αξιοπιστία, και την οικονομία
καυσίμου. Η επιτυχημένη, ασφαλής
ρυμούλκηση απαιτεί το σωστό εξο-
πλισμό και πρέπει να χρησιμοποι-
είται σωστά. Οι ζημιές στο αυτο-
κίνητο, από λανθασμένη ρυμούλ-
κηση τρέιλερ δεν καλύπτονται από τη
εγγύηση του κατασκευαστή.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει πολ-
λές σημαντικές, ελεγμένες στο
χρόνο, οδηγίες ρυμούλκησης και
κανόνες ασφαλείας. Πολλές από
αυτές είναι σημαντικές για την ασφά-
λεια τη δική σας και των επιβατών
σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεχτικά αυτό το κεφάλαιο πριν
ρυμουλκήσετε ένα τρέιλερ.

Πληροφορία - Για Ευρώπη
• Το τεχνικά μέγιστο επιτρεπόμε-

νο φορτίο στον (στους) πίσω
άξονα(-ες) δεν πρέπει να ξεπερ-
νάει το 15% και το τεχνικά μέγι-
στο επιτρεπόμενο φορτίο μάζας
του αυτοκινήτου δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10% ή τα 100 κιλά
(220,4 λίβρες), όποια τιμή είναι
μικρότερη. Σε αυτή την περί-
πτωση, μην υπερβαίνετε τα 100
χλμ./ώρα (62.1 μίλια/ώρα) για
αυτοκίνητο κατηγορίας M1 ή τα
80 χλμ./ώρα (49,7 μίλια/ώρα) για
αυτοκίνητα της κατηγορίας N1.

• Όταν ένα αυτοκίνητο κατηγορίας
M1 ρυμουλκεί ένα τρέιλερ, το
πρόσθετο φορτίο που εφαρμό-
ζεται στον κοτσαδόρο μπορεί να
προκαλέσει υπέρβαση του μέγι-
στου φορτίου των ελαστικών,
αλλά όχι περισσότερο από 15%.
Σε αυτή την περίπτωση, μην
υπερβαίνετε τα 100 χλμ./ώρα
(62.1 μίλια/ώρα) και αυξήστε την
πίεση ελαστικών κατά τουλάχι-
στον 0,2 bar πάνω από τη συνι-
στώμενη πίεση ελαστικών για
κανονική χρήση (για παράδειγ-
μα, χωρίς τρέιλερ).

i
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΡΕΪΛΕΡ (ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ)

Πάρτε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε το

σωστό εξοπλισμό και οδηγείτε
λανθασμένα, μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο όταν ρυμουλκείτε
ένα τρέιλερ. Για παράδειγμα,
αν το τρέιλερ είναι πολύ βαρύ,
τα φρένα μπορεί να μη λει-
τουργούν σωστά – ή και καθό-
λου. Εσείς και οι επιβάτες σας
μπορεί να τραυματιστείτε σο-
βαρά ή θανάσιμα. Ρυμουλκή-
στε ένα τρέιλερ μόνο εφόσον
έχετε ακολουθήσει όλα τα βή-
ματα αυτού του κεφαλαίου.

• Πριν τη ρυμούλκηση, βεβαιω-
θείτε ότι το συνολικό βάρος του
τρέιλερ, το μεικτό βάρος του
συρμού, το μεικτό βάρος του
αυτοκινήτου, το μεικτό βάρος
του άξονα και το φορτίο κεφα-
λής του κοτσαδόρου είναι
εντός των ορίων.

• Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ,
σιγουρευτείτε να απενεργο-
ποιήσετε το σύστημα ISG. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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Αν αποφασίσετε να ρυμουλκή-
σετε ένα τρέιλερ;
Εδώ αναφέρονται ορισμένα σημαντικά
σημεία αν ρυμουλκήσετε ένα τρέιλερ:
• Εξετάστε τη χρήση ενός συστήμα-

τος ελέγχου ταλάντευσης. Μπο-
ρείτε να ρωτήσετε έναν αντιπρό-
σωπο κοτσαδόρων σχετικά με τον
έλεγχο ταλάντευσης.

• Μην επιχειρήσετε να ρυμουλκήσε-
τε κατά τα πρώτα 2.000 χλμ, ώστε
να ρονταριστεί σωστά ο κινητήρας.
Αν δεν ακολουθήσετε την προ-
φύλαξη αυτή, μπορεί να προκαλέ-
σετε ζημιά στον κινητήρα ή το
κιβώτιο ταχυτήτων.

• Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ, σας
συνιστούμε να απευθυνθείτε σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με πρόσθε-
τες απαιτήσεις, όπως ένα σετ
ρυμούλκησης κ.λπ.

• Πρέπει να οδηγείτε πάντα το
αυτοκίνητό σας με μέτρια ταχύτητα
(μικρότερη από 100 χλμ./ώρα).

• Σε μια μεγάλη ανηφόρα, μην υπερ-
βαίνετε τα 70 χλμ./ώρα (ή το προ-
βλεπόμενο όριο ταχύτητας ρυμούλ-
κησης, όποιο είναι χαμηλότερο.

• Κοιτάξτε προσεκτικά τα όρια βά-
ρους και φορτίου στις επόμενες
σελίδες.

Βάρος του τρέιλερ

Ποιο είναι το μέγιστο βάρος που μπο-
ρεί να έχει ένα τρέιλερ για να είναι
ασφαλές; Δεν πρέπει ποτέ να ζυγίζει
περισσότερο από το μέγιστο βάρος
τρέιλερ με φρένα τρέιλερ. Αλλά ακόμη
και αυτό μπορεί να είναι πολύ βαρύ.
Εξαρτάται από το πώς θέλετε να χρη-
σιμοποιήσετε το τρέιλερ σας. Για
παράδειγμα, ταχύτητα, υψόμετρο,
κλίσεις δρόμου, εξωτερική θερμο-
κρασία και πόσο συχνά χρησιμοποι-
είτε το αυτοκίνητό σας για τη ρυ-
μούλκηση τρέιλερ είναι όλα σημαντι-
κά. Το ιδανικό βάρος τρέιλερ μπορεί,
επίσης, να εξαρτάται από οποιοδήπο-
τε ειδικό εξοπλισμό που έχετε στο
αυτοκίνητό σας.

Βάρος της κεφαλής τρέιλερ

Το φορτίο της κεφαλής του κοτσαδό-
ρου οποιουδήποτε τρέιλερ είναι ένα
σημαντικό βάρος για μέτρηση, επειδή
επηρεάζει το συνολικό μεικτό βάρος
αυτοκινήτου του αυτοκινήτου σας. Η
κεφαλή τρέιλερ πρέπει να ζυγίζει το
μέγιστο 10% του συνολικού βάρους
του φορτωμένου τρέιλερ, εντός των
ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου
φορτίου κεφαλής τρέιλερ. Αφού
φορτώσετε το τρέιλερ σας, ζυγίστε το
τρέιλερ και κατόπιν την κεφαλή,
ξεχωριστά, για να δείτε αν τα βάρη
είναι τα προβλεπόμενα. Αν δεν είναι,
μπορείτε να τα διορθώσετε μετα-
τοπίζοντας απλά ορισμένα αντικείμε-
να γύρω στο τρέιλερ.
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Πληροφορία
Σε αυξανόμενο υψόμετρο η από-
δοση του κινητήρα μειώνεται. Από
τα 1000 m και πάνω από το επίπε-
δο της θάλασσας και για κάθε
1000 m μετά, πρέπει να μειωθεί το
10% του βάρους αυτοκινήτου/ τρέ-
ιλερ (βάρος τρέιλερ + μεικτό
βάρος αυτοκινήτου).

i

Πάρτε τις παρακάτω προφυλά-
ξεις:
• Μη φορτώνετε ποτέ ένα τρέιλερ

με περισσότερο βάρος στο πί-
σω μέρος από ότι στο εμπρός.
Το εμπρός μέρος πρέπει να
φορτώνεται με περίπου 60% του
συνολικού φορτίου του τρέιλερ.
Το πίσω μέρος πρέπει να
φορτώνεται με περίπου 40% του
συνολικού φορτίου του τρέιλερ.

• Μην υπερβαίνετε ποτέ τα μέγι-
στα όρια βάρους του τρέιλερ ή
του εξοπλισμού ρυμούλκησης
τρέιλερ. Η λανθασμένη φόρτω-
ση μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα ζημιά στο αυτοκίνητό σας
και/ή προσωπικό τραυματισμό.
Ελέγχετε βάρη και φορτία με μια
εμπορική πλάστιγγα ή πλάστιγ-
γα μιας δημόσιας υπηρεσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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Αντικείμενο Theta 2.0 T-GDI

Μέγιστο βάρος τρέιλερ

κιλά (λίβρες)

Με σύστημα φρένων 1600 (3527)

Χωρίς σύστημα 

φρένων
700 (1543)

Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κάθετο φορτίο στον

κοτσαδόρο κιλά (λίβρες)
75 (165)

Προτεινόμενη απόσταση από το κέντρο του πίσω

τροχού ως το σημείο σύζευξης (χιλιοστά ίντσες)
880 (34.6)

Σχέση βάρους και απόστασης όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ (για Ευρώπη)
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Εξοπλισμός ρυμούλκησης τρέιλερ

Κοτσαδόροι

Πληροφορία
Οι οπές στερέωσης για τους
κοτσαδόρους βρίσκονται και στις
δύο πλευρές στο κάτω μέρος του
αμαξώματος πίσω από τους όπι-
σθεν τροχούς.

Είναι σημαντικό να έχετε τον κατάλ-
ληλο κοτσαδόρο. Πλευρικοί άνεμοι,
μεγάλα διερχόμενα φορτηγά, και
ανώμαλοι δρόμοι είναι ορισμένοι
λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να
έχετε το σωστό κοτσαδόρο. Εδώ
είναι ορισμένοι κανόνες που πρέπει
να ακολουθήσετε:

• Πρέπει να κάνετε ορισμένες οπές στο
αμάξωμα του αυτοκινήτου σας όταν
τοποθετείτε έναν κοτσαδόρο; Αν πρέ-
πει, τότε βεβαιωθείτε ότι στεγανοποι-
είτε τις οπές αργότερα όταν θα αφαι-
ρείτε τον κοτσαδόρο. Αν δεν τις στε-
γανοποιήσετε, μπορεί να εισέλθει
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από τα
καυσαέρια μέσα στο αυτοκίνητο σας,
καθώς και βρομιές και νερό.

• Οι προφυλακτήρες του αυτοκινήτου
σας δεν προορίζονται για τους
κοτσαδόρους. Μην προσαρμόζετε
ενοικιαζόμενους κοτσαδόρους ή
άλλους -τύπου προφυλακτήρα-
κοτσαδόρους σε αυτούς. Χρησιμο-
ποιήστε μόνο έναν κοτσαδόρο προ-
σαρμοζόμενο στο πλαίσιο που δεν
στηρίζεται στον προφυλακτήρα.

• Σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε
με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI για τον τοποθετούμε-
νο κοτσαδόρο ΗYUNDAI.

Αλυσίδες ασφαλείας
Πρέπει πάντα να προσαρμόζετε τις
αλυσίδες ασφαλείας ανάμεσα στο
αυτοκίνητό σας και το τρέιλερ. Δια-
σταυρώστε τις αλυσίδες ασφαλείας
κάτω από το μηχανισμό σύμπλεξης
του τρέιλερ έτσι, ώστε ο μηχανισμός
σύμπλεξης να πέσει στο δρόμο σε
περίπτωση που διαχωριστεί από τον
κοτσαδόρο. Οδηγίες για τις αλυσίδες
ασφαλείας παρέχονται από τον
κατασκευαστή του κοτσαδόρου ή του
κατασκευαστή του τρέιλερ. Ακολου-
θήστε τις συστάσεις του κατασκευα-
στή για την προσαρμογή των αλυ-
σίδων ασφαλείας. Πρέπει να αφήνε-
τε πάντα αρκετά μπόσικα, ώστε να
είναι δυνατό το πλήρες στρίψιμο.
Μην αφήνετε ποτέ τις αλυσίδες α-
σφαλείας να σέρνονται στο δρόμο.
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Μη χρησιμοποιείτε ένα τρέιλερ
με δικά του φρένα παρά μόνο
αν είστε απόλυτα σίγουροι ότι
έχουν ρυθμιστεί σωστά στο
σύστημα φρένων. Αυτό δεν
είναι εργασία για ερασιτέχνες.
Χρησιμοποιήστε για την εργα-
σία αυτή ένα έμπειρο, εξειδικευ-
μένο συνεργείο τρέιλερ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φρένα τρέιλερ
Αν το τρέιλερ σας είναι εξοπλισμένο
με ένα σύστημα φρένων, βεβαιω-
θείτε ότι πληροί την κείμενη νομο-
θεσία και ότι είναι σωστά εγκατεστη-
μένο και λειτουργεί σωστά.

Αν το τρέιλερ σας ζυγίζει περισσότε-
ρο από το μέγιστο βάρος τρέιλερ
χωρίς φρένα, τότε χρειάζεται τα δικά
του φρένα και πρέπει να είναι επα-
ρκή. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε και
ακολουθείτε τις οδηγίες για φρένα
τρέιλερ, ώστε να μπορείτε να τα
τοποθετήσετε, να τα ρυθμίσετε και να
τα συντηρήσετε σωστά. Μην επεμ-
βαίνετε στο σύστημα φρένων του
αυτοκινήτου σας.

Οδήγηση με τρέιλερ
Η ρυμούλκηση ενός τρέιλερ απαιτεί
συγκεκριμένη εμπειρία. Πριν βγείτε
στον ανοιχτό δρόμο, θα πρέπει
πρώτα να γνωρίσετε το τρέιλερ σας.
Εξοικειωθείτε με την αίσθηση χειρι-
σμού και φρεναρίσματος από το
πρόσθετο βάρος του τρέιλερ. Και να
έχετε πάντα υπόψη ότι το αυτοκίνητο
που οδηγείτε είναι σαφώς μεγαλύ-
τερο σε μήκος και δεν ανταποκρί-
νεται όπως το αυτοκίνητο μόνο του.

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον κοτσα-
δόρο και την πλατφόρμα, τις αλυσί-
δες ασφαλείας, το ηλεκτρικό φις, τα
φώτα, τα ελαστικά και τη ρύθμιση
των καθρεφτών.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
ελέγχετε τακτικά για να βεβαιωθείτε
ότι το φορτίο είναι ασφαλισμένο, και
ότι τα φώτα και τα τυχόν φρένα του
τρέιλερ εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν.

Τήρηση απόστασης
Πρέπει να διατηρείτε τουλάχιστον
διπλάσια απόσταση από το προπο-
ρευόμενο αυτοκίνητο από όση όταν
οδηγείτε το αυτοκίνητό σας χωρίς
τρέιλερ. Αυτό μπορεί να σας βοηθή-
σει να αποφύγετε καταστάσεις που
απαιτούν απότομο φρενάρισμα και
ξαφνικές στροφές.

Προσπέραση
Χρειάζεστε μεγαλύτερη απόσταση
προσπεράσματος όταν ρυμουλκείτε
ένα τρέιλερ. Και, εξαιτίας του αυξημέ-
νου μήκους του αυτοκινήτου, θα πρέ-
πει να προχωρήσετε πολύ περισσό-
τερο μπροστά από το προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο πριν επιστρέψετε στη
λωρίδα σας.

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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Οπισθοπορεία
Κρατήστε το κάτω μέρος του τιμο-
νιού με το ένα χέρι. Κατόπιν, για να
μετακινήσετε το τρέιλερ στα αριστε-
ρά, απλά μετακινήστε το χέρι σας
στα αριστερά. Για να μετακινήσετε το
τρέιλερ στα δεξιά, μετακινήστε το
χέρι σας στα δεξιά. Πρέπει πάντα να
κάνετε όπισθεν αργά, και, αν είναι
δυνατό, να έχετε κάποιον να σας
καθοδηγεί.

Πραγματοποίηση στροφών
Όταν στρίβετε με το τρέιλερ, πρέπει
να πραγματοποιείτε τις στροφές πιο
ανοιχτά από ό,τι συνήθως. Κάντε το
αυτό, ώστε το τρέιλερ σας να μη
χτυπήσει σε μαλακές ενώσεις, κράσ-
πεδα, σήματα, δέντρα ή άλλα αντι-
κείμενα. Αποφύγετε ξαφνικές ή από-
τομες μανούβρες. Σηματοδοτείτε
εγκαίρως.

Φλας όταν ρυμουλκείτε ένα
τρέιλερ
Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ, το
αυτοκίνητό σας πρέπει να έχει δια-
φορετικά φλας και πρόσθετη
καλωδίωση. Τα πράσινα βέλη, στο

ταμπλό οργάνων θα αναβοσβήνουν
κάθε φορά που σηματοδοτείτε ένα
στρίψιμο ή αλλαγή λωρίδας. Σωστά
συνδεδεμένα, τα φώτα τρέιλερ θα
αναβοσβήνουν, επίσης, για να προ-
ειδοποιούν τους άλλους οδηγούς για
μια στροφή, αλλαγή λωρίδας ή φρε-
νάρισμα.

Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ, τα
πράσινα βέλη στο ταμπλό οργάνων
θα αναβοσβήνουν ακόμη και αν
έχουν καεί οι λάμπες στο τρέιλερ.
Έτσι, μπορεί να νομίζετε ότι οι
οδηγοί πίσω σας βλέπουν τα φλας,
ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν
συμβαίνει. Είναι σημαντικό να
ελέγχετε περιοδικά για να βεβαιω-
θείτε ότι οι λάμπες του τρέιλερ λει-
τουργούν κανονικά. Πρέπει, επίσης,
να ελέγχετε τα φώτα κάθε φορά που
αποσυνδέετε και συνδέετε τα
καλώδια. 

Οδήγηση σε δρόμους με κλίση
Μειώστε ταχύτητα και επιλέξτε μια
χαμηλότερη ταχύτητα στο κιβώτιο
πριν ξεκινήσετε σε μια παρατεταμένη
ή απότομη κατηφόρα. Αν δεν κατε-
βάσετε ταχύτητα, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείτε πολύ συχνά τα φρένα τα
οποία θα θερμανθούν και δεν θα λει-
τουργούν πλέον σωστά.

Σε μια μεγάλη ανηφόρα, κατεβάστε
ταχύτητα και μειώστε την ταχύτητα
του αυτοκινήτου περίπου στα 70
χλμ./ώρα (45 μίλια/ώρα) για να
μειώσετε την πιθανότητα υπερθέρ-
μανσης του κινητήρα και του
κιβωτίου ταχυτήτων.
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Μη συνδέετε ένα σύστημα φώ-
των τρέιλερ απευθείας στο σύ-
στημα φώτων του αυτοκινήτου.
Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλ-
ληλη καλωδίωση τρέιλερ. Αν δε
το κάνετε μπορεί να έχει αποτέ-
λεσμα ζημιά στο ηλεκτρικό σύ-
στημα του αυτοκινήτου ή/και
τραυματισμό. Συμβουλευτείτε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευ-
αστή HYUNDAI για βοήθεια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να μειώσετε την πιθανότητα
υπερθέρμανσης του κινητήρα και
του κιβωτίου ταχυτήτων: 
• Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ σε

απότομες κλίσεις (πάνω από 6%),
προσέχετε ιδιαίτερα το όργανο
θερμοκρασίας του ψυκτικού κινη-
τήρα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν
υπερθερμαίνεται ο κινητήρας. Αν
η βελόνα του οργάνου θερμοκρα-
σίας ψυκτικού κινείται κατά μήκος
του οργάνου προς τη θέση «H»
(ΖΕΣΤΟ), βγείτε από το δρόμο και
σταματήστε το συντομότερο
δυνατό όταν αυτό είναι ασφαλές,
και αφήστε τον κινητήρα στο
ρελαντί μέχρι να ψυχθεί. Μπορείτε
να συνεχίσετε εφόσον ο κινητή-
ρας έχει ψυχθεί ικανοποιητικά.

• Μπορείτε να αποφασίσετε για
την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα
με το βάρος του τρέιλερ και την
κλίση της ανηφόρας.

• Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη όταν
ρυμουλκούν ένα τρέιλερ σε από-
τομες πλαγιές, ο συπλέκτης στο
κιβώτιο μπορεί να υπερθερμαν-
θεί.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)
Όταν ο συμπλέκτης υπερθερμαν-
θεί, η λειτουργία ασφαλούς προ-
στασίας ενεργοποιείται. Αν η
λειτουργία ασφαλούς προ-
στασίας ενεργοποιηθεί, η
ένδειξη θέσης ταχύτητας στο
ταμπλό αναβοσβήνει και ηχεί
ένα καμπανάκι.
Αυτή τη στιγμή, ένα προειδο-
ποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί
στην οθόνη LCD και η οδήγηση
μπορεί να μην είναι απαλή.
Αν αγνοήσετε αυτή τη προειδο-
ποίηση, η οδηγική κατάσταση
μπορεί να χειροτερέψει.
Για να επιστρέψετε στη κανονι-
κή οδηγική κατάσταση, σταμα-
τήστε το αυτοκίνητο σε έναν
επίπεδο δρόμο και πατήστε το
πεντάλ φρένου για μερικά λε-
πτά, προτού φύγετε οδηγώντας.

Παρκάρισμα σε κλίση
Γενικά, δεν πρέπει να παρκάρετε το
αυτοκίνητό σας, όταν είναι συνδεδε-
μένο ένα τρέιλερ, σε κλίση. 

Αν όμως κάποια στιγμή πρέπει να
παρκάρετε το τρέιλερ σας σε ένα
δρόμο με κλίση, να πώς πρέπει να
το κάνετε:

1. Τραβήξτε το αυτοκίνητο σας στη
θέση παρκαρίσματος.

Γυρίστε το τιμόνι προς τη μεριά του
κράσπεδου (δεξιά αν κατεβαίνετε,
αριστερά αν ανεβαίνετε).

2. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση P
(Park, για αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων/κιβώτιο διπλού συμπλέκτη)
ή νεκρά (για μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων).

3. Τραβήξτε χειρόφρενο και σβήστε
τον κινητήρα του αυτοκινήτου.

4. Τοποθετήστε μερικές σφήνες κάτω
από τους τροχούς του τρέιλερ.

5. Εκκινήστε τον κινητήρα, πιέστε τα
φρένα, γυρίστε στην νεκρά, απε-
λευθερώστε το χειρόφρενο και
σιγά σιγά αφήστε τα φρένα, μέχρι
οι σφήνες να απορροφήσουν το
βάρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας
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6. Ξανά εφαρμόστε τα φρένα και το
χειρόφρενο.

7. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση P
(Park, για αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων/κιβώτιο διπλού συμπλέκτη)
ή στην 1ή ταχύτητα, αν το αυτο-
κίνητο έχει κατεύθυνση προς τα
πάνω ή R (όπισθεν) αν έχει κατεύ-
θυνση προς τα κάτω (για μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων).

8. Σβήστε τον κινητήρα και μη πιέζε-
τε τα φρένα, αλλά αφήστε το χειρό-
φρενο τραβηγμένο.

Όταν είστε έτοιμοι να φύγετε
μετά από παρκάρισμα σε κλίση
1. Με τον επιλογέα στην θέση P

(Park, για αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων) ή νεκρά (για μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων), εφαρμόστε τα
φρένα και κρατήστε πατημένο το
πεντάλ φρένων ενώ:

• Εκκινείτε τον κινητήρα·

• Επιλέγετε μια ταχύτητα· και

• Λύνετε το χειρόφρενο.

2. Απομακρύνετε αργά το πόδι σας
από το πεντάλ των φρένων.

3. Οδηγήστε αργά μέχρι το τρέιλερ
να ελευθερωθεί από τους τάκους.

4. Σταματήστε, μαζέψτε και αποθη-
κεύστε τους τάκους.

Συντήρηση όταν ρυμουλκείτε
τρέιλερ
Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ, το
αυτοκίνητό σας θα χρειάζεται πιο
συχνά συντήρηση. Σημεία που είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία
τρέιλερ είναι τα λάδια κινητήρα, τα
υγρά του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων, το λιπαντικό αξόνων και
τα υγρά συστήματος ψύξης. Η κατά-
σταση των φρένων είναι ένα άλλο
σημαντικό στοιχείο που πρέπει να
ελέγχετε τακτικά. Αν ρυμουλκείτε, θα
ήταν καλή ιδέα να ανατρέχετε στα
κεφάλαια αυτά πριν ξεκινήσετε το
ταξίδι σας. Μην ξεχνάτε να συντη-
ρείτε, επίσης, το τρέιλερ σας και τον
κοτσαδόρο. Ακολουθήστε το πρό-
γραμμα συντήρησης που συνοδεύει
το τρέιλερ σας και ελέγξτε το περιο-
δικά. Κατά προτίμηση, πραγματοποι-
ήστε τον έλεγχο κατά το ξεκίνημα
κάθε ημέρας οδήγησης. Πιο σημα-
ντικό, πρέπει όλα τα παξιμάδια και οι
βίδες του κοτσαδόρου να είναι σφιγ-
μένα.
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Για να αποφύγετε σοβαρό ή
θανάσιμο τραυματισμό:
• Μην βγείτε από το αυτοκίνητό

σας όταν δεν είναι σωστά
δεμένο το χειρόφρενο. Αν
έχετε αφήσει τον κινητήρα να
λειτουργεί, το αυτοκίνητο
μπορεί να κινηθεί. Εσείς ή
άλλοι μπορείτε να τραυματι-
στείτε σοβαρά ή θανάσιμα. 

• Μην κρατάτε πατημένο το
γκάζι για να κρατήσετε το
αυτοκίνητο σε μία ανηφόρα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας

Για να αποφύγετε ζημιά στο
αυτοκίνητο:
• Εξαιτίας του υψηλότερου φορ-

τίου κατά τη χρήση τρέιλερ,
μπορεί να παρουσιαστεί υπερ-
θέρμανση τις θερμές ημέρες ή
κατά την οδήγηση σε ανηφόρα.
Αν το όργανο θερμοκρασίας
ψυκτικού δείχνει υπερθέρμαν-
ση, απενεργοποιήστε τον κλιμα-
τισμό και σταματήστε το αυτο-
κίνητο σε ένα ασφαλές μέρος
για να κρυώσει ο κινητήρας.

• Μη σβήσετε τον κινητήρα ενώ το
όργανο θερμοκρασίας ψυκτικού
δείχνει υπερθέρμανση.
(Κρατήστε τον κινητήρα στο ρε-
λαντί, για να κρυώσει).

• Κατά τη ρυμούλκηση πρέπει να
ελέγχετε πιο συχνά τα υγρά του
κιβωτίου ταχυτήτων.

• Αν το αυτοκίνητό σας δεν είναι
εξοπλισμένο με κλιματισμό, θα
πρέπει να τοποθετήσετε μια
φτερωτή συμπυκνωτή για να
βελτιώσετε την απόδοση του
κινητήρα όταν ρυμουλκείτε ένα
τρέιλερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Δύο ταμπέλες στο μαρσπιέ σας
δείχνουν για πόσο βάρος είναι σχε-
διασμένο το αυτοκίνητο σας: το
Πληροφορίες Ελαστικών και Φόρτω-
σης και την Πινακίδα Συμμόρφωσης.

Πριν φορτώσετε το αυτοκίνητό σας,
εξοικειωθείτε με τους παρακάτω
όρους για τον καθορισμό των ορίων
βάρους του αυτοκινήτου σας, με ή
χωρίς τρέιλερ, από τις προδιαγραφές
του αυτοκινήτου και την πινακίδα
συμμόρφωσης:

Βασικό ιδίο βάρος
Αυτό είναι το βάρος του αυτοκινήτου
περιλαμβανομένου ενός πλήρους
ρεζερβουάρ καυσίμου και όλου του
βασικού εξοπλισμού. Δεν περιλαμβά-
νει τους επιβάτες, το φορτίο ή τον
προαιρετικό εξοπλισμό.

Ιδίο βάρος αυτοκινήτου
Αυτό είναι το βάρος του καινούργιου
σας αυτοκινήτου όταν το παραλαμβά-
νετε από τον αντιπρόσωπο συν τον
τυχόν εξοπλισμό μετά από την αγορά.

Βάρος φορτίου
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει όλα τα βάρη
που προστίθενται στο Βασικό Ίδιο

Βάρος, περιλαμβανομένων του φορτίου
και του προαιρετικού εξοπλισμού.

GAW (Μικτό βάρος άξονα)
Αυτό είναι το συνολικό βάρος που
ασκείται σε κάθε άξονα (εμπρός και
πίσω) - περιλαμβάνεται το ίδιο βάρος
αυτοκινήτου και όλα τα φορτία.

GAWR (Μέγιστο μικτό βάρος άξονα)
Αυτό είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος που μπορεί να μεταφέρει ένας
άξονας (εμπρός ή πίσω). Οι αριθμοί
αυτοί φαίνονται στην πινακίδα συμ-
μόρφωσης. Το συνολικό φορτίο σε
κάθε άξονα δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνει το GAWR του.

GVW (Μεικτό βάρος αυτοκινήτου)
Αυτό είναι το Βασικό Ιδίο Βάρος συν
το τρέχον Βάρος Φορτίου συν τους
επιβάτες.

GVWR (Μέγιστο μεικτό βάρος
αυτοκινήτου)
Αυτό είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος του πλήρως φορτωμένου
αυτοκινήτου (περιλαμβάνονται όλοι
οι προαιρετικοί εξοπλισμοί, οι εξοπλι-

σμοί, οι επιβάτες και το φορτίο). Το
GVWR εμφανίζεται στην πινακίδα
πιστοποίησης που βρίσκεται στο
μαρσπιέ της πόρτας οδηγού (ή
συνοδηγού).

Υπερφόρτωση

ΒΑΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το μέγιστο μεικτό βάρος άξονα
(GAWR) και το μέγιστο μεικτό
βάρος αυτοκινήτου (GVWR) για
το αυτοκίνητό σας αναφέρονται
στην πινακίδα πιστοποίησης
που είναι επικολλημένο στην
πόρτα του οδηγού (ή συνο-
δηγού). Η υπέρβαση αυτών των
ορίων μπορεί να προκαλέσει
ατύχημα ή ζημιά στο αυτο-
κίνητο. Μπορείτε να υπολογίσε-
τε το βάρος του φορτίου σας
ζυγίζοντας τα αντικείμενα (και
τους ανθρώπους) πριν τα βάλε-
τε στο αυτοκίνητο. Προσέξτε να
μην υπερφορτώσετε το αυτο-
κίνητό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Τα φώτα αλάρμ προειδοποιούν τους
άλλους οδηγούς, ώστε να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί όταν προσεγγί-
ζουν, προσπερνούν ή διέρχονται κο-
ντά από το αυτοκίνητό σας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε
πρόκειται να πραγματοποιηθούν επι-
σκευές ανάγκης ή όταν το αυτοκίνητο
έχει ακινητοποιηθεί πολύ κοντά στην
άκρη του δρόμου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, πιέστε
το διακόπτη φώτων αλάρμ. Με το
διακόπτη ανάφλεξης σε οποιαδήπο-
τε θέση. Ο διακόπτης φώτων αλάρμ
βρίσκεται στο πάνελ διακοπτών της
κεντρικής κονσόλας. Όλα τα φώτα
φλας θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

• Tα φώτα αλάρμ λειτουργούν ανε-
ξάρτητα από το αν το αυτοκίνητό
σας λειτουργεί ή όχι.

• Τα φλας δεν λειτουργούν όταν είναι
ενεργοποιημένα τα φώτα αλάρμ.

Αν ο κινητήρας σβήνει κατά
την οδήγηση

• Μειώστε την ταχύτητά σας προο-
δευτικά, διατηρώντας ευθεία πο-
ρεία. Βγείτε προσεχτικά εκτός δρό-
μου σε ένα ασφαλές μέρος. 

• Ανάψτε τα φώτα αλάρμ.

• Δοκιμάστε να εκκινήσετε και πάλι
τον κινητήρα. Αν το αυτοκίνητό σας
δεν εκκινείται, σας συνιστούμε να
επικοινωνήσετε με έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Αν ο κινητήρας σβήσει σε μια
διασταύρωση

• Αν ο κινητήρας σβήσει σε μια δια-
σταύρωση, εφόσον είναι ασφαλές,
μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση
Ν (νεκρά) και κατόπιν σπρώξτε το
αυτοκίνητο σε ένα ασφαλές μέρος.

ΦΩΤΑ ΑΛΑΡΜ

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

OPD066001
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Σε περίπτωση που κλατάρει
ένα ελαστικό κατά την οδήγη-
ση

Αν κλατάρει ένα ελαστικό κατά την
οδήγηση:

• Απομακρύνετε το πόδι σας από το
πεντάλ του γκαζιού και αφήστε το
αυτοκίνητο να επιβραδύνει ενώ
οδηγείτε ευθεία. Μην πατήσετε
αμέσως τα φρένα ή μην επιχειρή-
σετε να βγείτε από το δρόμο, γιατί
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο. Όταν
το αυτοκίνητό σας έχει επιβραδύνει
σε μια τέτοια ταχύτητα, κάτι που
είναι ασφαλές να γίνει, φρενάρετε
προσεχτικά και βγείτε από το
δρόμο. Βγείτε από το δρόμο όσο
πιο μακριά γίνεται και σταθμεύστε
σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος. Αν
κινείστε σε αυτοκινητόδρομο με
διαχωριστική νησίδα, μη παρκά-
ρετε στη διαχωριστική νησίδα ανά-
μεσα στις δύο λωρίδες κυκλοφο-
ρίας.

• Όταν το αυτοκίνητό σας ακινητο-
ποιηθεί, ανάψτε τα φώτα αλάρμ,
μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτή-
των στη νεκρά, τραβήξτε το χειρό-
φρενο και τοποθετήστε το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση LOCK/
OFF.

• Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να
αποβιβαστούν από το αυτοκίνητο.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι στέκονται
στην πλευρά του αυτοκινήτου που
είναι μακριά από την κυκλοφορία.

• Όταν αλλάζετε ένα κλαταρισμένο
ελαστικό, ακολουθήστε τις οδηγίες
που παρέχονται παρακάτω σε
αυτό το κεφάλαιο.

Αν ο κινητήρας «δεν γυρίζει»
ή «γυρίζει» πολύ αργά

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει
τελείως το πεντάλ συμπλέκτη. 

• Ελέγξτε τις συνδέσεις της μπατα-
ρίας για να βεβαιωθείτε ότι είναι
καθαρές και σταθερές

• Ανάψτε την πλαφονιέρα. Αν το
φως χαμηλώνει ή σβήνει κατά τη
λειτουργία της μίζας, τότε σημαίνει
ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.

Μη σπρώχνετε ή έλκετε το αυτοκί-
νητο για να ξεκινήσει. Δείτε οδηγίες
στην «Εκκίνηση με καλώδια» σε
αυτό το κεφάλαιο. 6

ΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕ
ΞΕΚΙΝΑ

Η εκκίνηση με σπρώξιμο ή έλξη,
μπορεί να προκαλέσει υπερ-
φόρτιση του καταλύτη, με απο-
τέλεσμα βλάβη στο σύστημα
ελέγχου καυσαερίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Αν ο κινητήρας «γυρίζει»
κανονικά αλλά δεν ξεκινά

• Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου
και προσθέστε αν είναι απαραίτη-
το.

Αν ο κινητήρας εξακολουθεί να μην
ξεκινά, σας συνιστούμε να καλέσετε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI, για βοήθεια.

Η εκκίνηση με καλώδια μπορεί να
είναι επικίνδυνη αν δεν γίνει σωστά.
Για το λόγο αυτό, για να αποφύγετε
να βλάψετε τον εαυτό σας ή να προ-
καλέσετε ζημιά στο αυτοκίνητό σας ή
την μπαταρία, ακολουθήστε τις διαδι-
κασίες εκκίνησης με καλώδια σε αυτό
το κεφάλαιο. Σε περίπτωση αμφι-
βολίας, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να
απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο τεχνι-
κό ή μια οδική βοήθεια για την
εκκίνηση με καλώδια.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

Για να αποφύγετε ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ή ΘΑΝΑΤΟ για
εσάς και τους γύρω σας, ακολου-
θήστε πάντα αυτές τις προφυ-
λάξεις, όταν δουλεύετε κοντά ή
χειρίζεστε μια μπαταρία:

Πάντα να διαβάζετε και
να ακολουθείτε τις οδηγίες
με προσοχή όταν χει-
ρίζεστε μια μπαταρία.

Να φοράτε προστασία
ματιών, σχεδιασμένη να
προστατεύει τα μάτια
σας από πιτσιλιές οξέως.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

Κρατήστε όλες τις φλό-
γες, σπίθες ή υλικά καπ-
νίσματος μακριά από τη
μπαταρία. 

Το υδρογόνο, είναι πά-
ντα παρόν στα κύτταρα
μπαταρίας, είναι πολύ
εύφλεκτο και μπορεί να
εκραγεί αν αναφλεγεί.

Κρατήστε τις μπαταρίες
μακριά από τα παιδιά.

Οι μπαταρίες περιέχουν
εξαιρετικά διαβρωτικό
θειϊκό οξύ. Μην αφήσετε
το οξύ της μπαταρίας να
έλθει σε επαφή με το
δέρμα, τα μάτια, ή τα
ρούχα.

Αν τα μάτια σας έρθουν σε επα-
φή με τον ηλεκτρολύτη, ξεπλύ-
νετε τα με καθαρό νερό για του-
λάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν ο
ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με
το δέρμα σας, ξεπλύνετε καλά
την περιοχη που ήρθε σε επα-
φή. Αν νιώθετε πόνο ή αίσθηση
καψίματος, αναζητήστε 

(Συνεχίζεται)
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Για να αποφύγετε ζημιά στο
αυτοκίνητο:

• Χρησιμοποιήστε μόνο μια 12-
volt παροχή (μπαταρία ή σύ-
στημα εκκίνησης) για να εκκινή-
σετε το αυτοκίνητο.

• Μη προσπαθήσετε να εκκινήσε-
τε το αυτοκίνητο σας με σπρώξι-
μο.

Πληροφορία

Μια μπαταρία που δεν ανα-
κυκλώνεται σωστά μπορεί να
είναι επιβλαβής για το περι-
βάλλον και την υγεία του αν-
θρώπου. Ανακυκλώστε τη
μπαταρία σύμφωνα με τους
τοπικούς νόμους ή κανονι-
σμούς.

Διαδικασία εκκίνησης με
καλώδια
1. Τοποθετήστε τα αυτοκίνητα αρκε-

τά κοντά ώστε τα καλώδια να φτά-
νουν, αλλά χωρίς να έχουν επαφή
τα αυτοκίνητα.

2. Αποφύγετε ανεμιστήρες ή άλλα κι-
νούμενα μέρη στο χώρο κινητή-
ρα, όλες τις ώρες, ακόμα και αν τα
αυτοκίνητα είναι εκτός λειτουρ-
γίας.

3. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρι-
κές συσκευές, όπως ραδιόφωνο,
φώτα, κλιματισμό κτλ. Τοποθετή-
στε τα αυτοκίνητα στη νεκρά και
τραβήξτε το χειρόφρενο. Απενερ-
γοποιήστε και τα δύο αυτοκίνητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

6

(Συνεχίζεται)

αμέσως ιατρική βοήθεια.

• Όταν ανυψώνετε μια μπατα-
ρία με πλαστικό περίβλημα, η
υπερβολική πίεση στο περί-
βλημα μπορεί να προκαλέσει
διαρροή οξέων. Ανυψώστε με
έναν φορέα μπαταρίας ή με τα
χέρια από αντίθετες γωνίες.

• Μη προσπαθήσετε να εκκινή-
σετε με καλώδια το αυτοκίνη-
το αν η μπαταρία έχει παγώσει.

• Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να
επαναφορτίσετε την μπατα-
ρία όταν είναι συνδεδεμένα τα
καλώδια της μπαταρίας.

• Το ηλεκτρικό σύστημα ανά-
φλεξης λειτουργεί με υψηλή
τάση. Μην αγγίζετε ΠΟΤΕ τέ-
τοια εξαρτήματα με τον κινη-
τήρα να λειτουργεί ή με το
διακόπτη ανάφλεξης στο ON.

• Μην αφήσετε τα θετικά (+) και
τα αρνητικά (-) καλώδια να
ακουμπήσουν. Μπορεί να
προκληθούν σπινθήρες.

• Η μπαταρία μπορεί να σπάσει
ή να εκραγεί αν προσπαθήσε-
τε να την εκκινήσετε με κα-
λώδιο και είναι με χαμηλή
τάση ή παγωμένη. 

Pb
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

4. Συνδέστε τα καλώδια ακολουθώ-
ντας ακριβώς τη σειρά που φαίνε-
ται στην εικόνα. Πρώτα συνδέστε
το ένα άκρο του ενός καλωδίου
στο κόκκινο, με το θετικό πόλο (+)
της αποφορτισμένης μπαταρίας
(1).

5. Συνδέστε το άλλο άκρο με το κόκ-
κινο, θετικό πόλο (+) της μπατα-
ρίας εκκίνησης (2).

6. Συνδέστε το δεύτερο καλώδιο στο
μαύρο αρνητικό (-) πόλο/γείωση
της μπαταρίας εκκίνησης (3).

7. Συνδέστε το άλλο άκρο του δεύτε-
ρου καλωδίου στη μαύρη, αρνη-
τική (-) γείωση του αυτοκινήτου
σας (4).

Μην αφήνετε τα καλώδια εκ-
κίνησης να έρθουν σε επαφή με
οτιδήποτε εκτός από τους
σωστούς πόλους μπαταρίας ή τη
σωστή γείωση. Μη σκύβετε πάνω
από την μπαταρία όταν κάνετε τις
συνδέσεις.

8. Εκκινήστε τον κινητήρα του αυτο-
κινήτου με την μπαταρία εκκίνη-
σης και αφήστε να λειτουργήσει
στις 2.000 σ.α.λ., κατόπιν, εκκινή-
στε τον κινητήρα του αυτοκινήτου
με την αποφορτισμένη μπαταρία.

Αν το αυτοκίνητο δεν εκκινείται μετά
από μερικές προσπάθειες, πιθανόν
να θέλει σέρβις. Αν η αιτία για την
αποφόρτιση της μπαταρίας δεν είναι
προφανής, σας συνιστούμε να ελέγ-
ξετε το σύστημα σε έναν Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Αποσυνδέστε τα καλώδια με ακρι-
βώς την αντίστροφη σειρά από τη
σειρά σύνδεσης:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη
μαύρη, αρνητική (-) γείωση του
αυτοκινήτου (4).

2. Αποσυνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου από το τη μαύρη, αρνη-
τική (-) γείωση στη μπαταρία
εκκίνησης (3).

3. Αποσυνδέστε το δεύτερο καλώδιο
από το κόκκινο θετικό πόλο (+)
της μπαταρίας εκκίνησης (2).

4. Αποσυνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου από το κόκκινο θετικό
πόλο (+) του αυτοκινήτου σας (1).

1VQA4001
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Αν το όργανο θερμοκρασίας του κι-
νητήρα δείξει υπερθέρμανση ή αντι-
ληφθείτε απώλεια ισχύος ή ακούσετε
πειράκια ή χτυπήματα στον κινητή-
ρα, σημαίνει πως μάλλον είναι πολύ
ζεστός. Αν συμβεί κάτι τέτοιο:

1. Βγείτε από το δρόμο και σταματή-
στε το συντομότερο δυνατό, όπου
κάτι τέτοιο θα είναι ασφαλές.

2. Μετακινήστε τον επιλογέα στη
Νεκρά και τραβήξτε το χειρόφρε-
νο. Αν λειτουργεί ο κλιματισμός,
κλείστε τον.

3. Αν τρέχει ψυκτικό υγρό κάτω από
το αυτοκίνητο ή αν βγαίνει ατμός
από το καπό, σταματήστε τον κι-
νητήρα. Μην ανοίξετε το καπό
μέχρι να σταματήσει να τρέχει
ψυκτικό ή μέχρι να σταματήσει να
βγαίνει ατμός. Αν δεν υπάρχουν
ίχνη διαρροής ψυκτικού ή ατμού,
αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί
και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι
η φτερωτή για την ψύξη του κινη-
τήρα λειτουργεί. Αν δεν δουλεύει η
φτερωτή,σταματήστε τον κινητή-
ρα.

4. Ελέγξτε αν ο ιμάντας της αντλίας
νερού είναι στη θέση του. Αν είναι
στη θέση του, ελέγξτε μήπως είναι
χαλαρός. Αν ο ιμάντας φαίνεται
εντάξει, ελέγξτε για διαρροή ψυκτι-
κού από το ψυγείο, από τα κολάρα
ή κάτω από το αυτοκίνητο. (Αν
χρησιμοποιείτε κλιματισμό, τότε
είναι φυσιολογικό να γίνεται απο-
στράγγιση κρύου νερού μόλις στα-
ματά το αυτοκίνητο).

5. Αν κοπεί ο ιμάντας της αντλίας
νερού ή υπάρχει διαρροή ψυκτι-
κού, σταματήστε αμέσως τον κινη-
τήρα και σας συνιστούμε να καλέ-
σετε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισ-
κευαστή HYUNDAI.

ΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΙ

Όταν λειτουργεί ο κι-
νητήρας, κρατήστε τα
τα χέρια, τα ρούχα και
εργαλεία μακριά από
κινούμενα μέρη, όπως
η φτερωτή και οι ιμά-
ντες, γιατί υπάρχει κίν-
δυνος τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε ΠΟΤΕ
την τάπα του ψυγείου
ή την τάπα αποστ-
ράγγισης όσο ο κινη-
τήρας και το ψυγείο

είναι ζεστά. Μπορεί να ξεφύγει
ζεστό ψυκτικό και ατμός από το
άνοιγμα προκαλώντας σοβαρά
τραύματα.

Σβήστε τον κινητήρα και περι-
μένετε μέχρι ο κινητήρας θα
ψυχθεί. Χρησιμοποιήστε μεγά-
λη προσοχή όταν αφαιρείτε την
τάπα ψυγείου. Τυλίχτε μια λε-
πτή πετσέτα γύρω της και γυρί-
στε το αριστερόστροφα σιγά
μέχρι το πρώτο στοπ. Γυρίστε
προς τα πίσω, καθώς απελευ-
θερώνεται η πίεση από το σύ-
στημα ψύξης. Όταν σιγουρευ-
τείτε ότι η πίεση έχει απελευθε-
ρωθεί, πιέστε προς τα κάτω την
τάπα, με τη χρήση της λεπτής
πετσέτας και συνεχίστε να
γυρίζετε αριστερόστροφα για
να την αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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6. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το αίτιο
για την υπερθέρμανση, περιμένε-
τε μέχρι η θερμοκρασία του κινη-
τήρα να φτάσει στα κανονικά επί-
πεδα. Κατόπιν, αν υπήρξε απώ-
λεια ψυκτικού κινητήρα, αφαιρέστε
την τάπα του ψυγείου και προσθέ-
στε ψυκτικό υγρό στο δοχείο μέχρι
η στάθμη να φτάσει στο μέσο.

7. Προχωρήστε με προσοχή, και να
είστε σε ετοιμότητα για σημάδια
υπερθέρμανσης. Αν ξαναγίνει
υπερθέρμανση, σας συνιστούμε
να καλέσετε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

(1) Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίε-
σης ελαστικών / Ένδειξη Βλάβης
TPMS

(2) Ενδεικτική λυχνία θέσης ελαστι-
κού με χαμηλή πίεση και ενδει-
κτική λυχνία πίεσης ελαστικού
(εμφανίζεται στην οθόνη LCD)

Έλεγχος πίεσης ελαστικού

• Μπορείτε να ελέγξετε τη πίεση ελα-
στικού στη λειτουργία πληροφορίας
στο ταμπλό οργάνων.

Ανατρέξτε στο "Λειτουργία Οθό-
νης LCD" στο κεφάλαιο 3.

• Η πίεση ελαστικού εμφανίζεται
μερικά λεπτά αφού ξεκινήσετε την
οδήγηση.

• Αν η πίεση ελαστικού δεν εμφανίζε-
ται όταν το αυτοκίνητο είναι σταμα-
τημένο, θα εμφανιστεί το μήνυμα,
“Drive to display” (Οδηγήστε για να
εμφανιστεί). Αφού οδηγήσετε, ελέγ-
ξτε τη πίεση ελαστικού.

• Μεγάλες απώλειες ψυκτικού
κινητήρα επισημαίνουν διαρ-
ροή στο σύστημα ψύξης και
σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI.

• Όταν ο κινητήρας υπερθερ-
μαίνεται λόγω χαμηλού ψυκτι-
κού, αν προσθέσετε απότομα
ψυκτικό μπορεί να προκλη-
θούν ρωγμές στον κινητήρα.
Για να αποφύγετε ζημιά, προ-
σθέστε ψυκτικό κινητήρα σίγα
και σε μικρές ποσότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)

(ΑΝ EΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕI)

OPD066009

OPDE066005

OPDE066007
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• Οι μονάδες πίεσης ελαστικών που
εμφανίζονται, μπορεί να διαφέρουν
από αυτές που μετράει το όργανο
πίεσης ελαστικών. 

• Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα
πίεσης ελαστικού στη λειτουργία
Ρυθμίσεις Χρήστη στο ταμπλό
οργάνων.

- psi, kpa, bar (Ανατρέξτε στο
"Λειτουργίες LCD" στο κεφά-
λαιο 3).

Σύστημα επιτήρησης πίεσης
ελαστικού

Κάθε ελαστικό, μαζί με το εφεδρικό
(αν υπάρχει), πρέπει να ελέγχεται
μηνιαία όταν είναι κρύο ώστε να είναι
φουσκωμένο στη συνιστώμενη, από
τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου,
πίεση που αναγράφεται στο πινα-
κίδιο πίεσης πλήρωσης ελαστικών.
(Αν το αυτοκίνητό σας έχει ελαστικά
διαφορετικών διαστάσεων από τη
διάσταση που επισημαίνεται στο πι-
νακίδιο πίεσης πλήρωσης ελαστι-
κών, θα πρέπει να προσδιορίσετε
την κατάλληλη πίεση πλήρωσης ελα-
στικών για αυτά τα ελαστικά).

Ως ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό
ασφαλείας, το αυτοκίνητό σας έχει
εξοπλιστεί με ένα σύστημα επιτήρη-
σης πίεσης ελαστικών (TPMS) στο
οποίο ανάβει μια ενδεικτική λυχνία
χαμηλής πίεσης ελαστικού όταν ένα
ή περισσότερα ελαστικά έχουν χάσει
αισθητά την πίεσή τους.

Αντίστοιχα, όταν ανάβει η ενδεικτική
λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικού,
θα πρέπει να σταματήσετε και να
ελέγξετε τα ελαστικά σας το συντο-
μότερο δυνατό, και να τα πληρώσετε
στην κατάλληλη πίεση. Η οδήγηση
με σημαντικά ξεφούσκωτο ελαστικό
προκαλεί την υπερθέρμανση του
ελαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη του ελαστικού. Η χαμηλή
πίεση αυξάνει, επίσης, την κατανά-
λωση καυσίμου και τη φθορά του
πέλματος του ελαστικού. Επιπλέον,
μπορεί να επηρεάσει το χειρισμό του
αυτοκινήτου και την ικανότητα φρε-
ναρίσματος.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το
TPMS δεν είναι υποκατάστατο της
κατάλληλης συντήρησης των ελα-
στικών και ότι αποτελεί ευθύνη του
οδηγού να διατηρεί τη σωστή πίεση
ελαστικών, ακόμη και αν η χαμηλή
πίεση δεν έχει φτάσει στο όριο ενερ-

Υπερφουσκωμένα ή υποφου-
σκωμένα ελαστκά, μπορεί να
μειώσουν τη ζωή του ελαστι-
κού, να επηρεάσουν αρνητικά
το χειρισμό του αυτοκινήτου και
να οδηγήσουν σε ξαφνική βλά-
βη ελαστικούπου μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα απώλεια ελέγ-
χου αυτοκινήτου με αποτέλεσμα
ένα ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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γοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας
χαμηλής πίεσης ελαστικού TPMS.

Το αυτοκίνητό σας είναι επίσης εξο-
πλισμένο με μια ένδειξη βλάβης
ΤPMS για να επισημαίνει πότε το
σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Η
ενδεικτική λυχνία βλάβης TPMS
συνδυάζεται με την ενδεικτική λυχνία
χαμηλής πίεσης ελαστικών. Όταν το
σύστημα ανιχνεύει μια βλάβη, η
ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει
για περίπου 1 λεπτό και μετά θα
παραμείνει συνέχεια αναμμένη. Αυτή
η ακολουθία θα συνεχιστεί κάθε
φορά που ξεκινά το αυτοκίνητο και
για όσο διάστημα η βλάβη υφίσταται.

Όταν η ένδειξη βλάβης TPMS παρα-
μείνει αναμμένη αφού αναβοσβήσει
για περίπου 1 λεπτό, το σύστημα
μπορεί να μην είναι σε θέση να ανιχ-
νεύσει ή να σηματοδοτήσει μια χα-
μηλή πίεση ελαστικών.

Bλάβες στο TPMS μπορεί να παρου-
σιαστούν για διάφορους λόγους,
περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση
ελαστικών αντικατάστασης ή εναλ-
λακτικών ελαστικών στο αυτοκίνητο,
τα οποία εμποδίζουν τη σωστή λει-
τουργία του TPMS. Μετά την αντικα-
τάσταση ενός ή περισσότερων ελα-

στικών στο αυτοκίνητο σας, θα πρέ-
πει πάντα να ελέγχετε την ενδεικτική
λυχνία βλάβης TPMS για να βε-
βαιώνεστε ότι τα ελαστικά αντικατά-
στασης ή τα εναλλακτικά ελαστικά
επιτρέπουν στο TPMS να λειτουργεί
κανονικά.

Αν συμβεί οτιδήποτε από τα παρα-
κάτω, σας συνιστούμε να ελέγξετε
το σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI.

1. Αν η ενδεικτική λυχνία χαμηλής
πίεσης ελαστικού/TPMS δεν
αναβοσβήνει για 3 δευτερόλε-
πτα, αφού ο διακόπτης ανά-
φλεξης είναι στην θέση ON ή
ενώ ο κινητήρας λειτουργεί ή
ανάψει.

2. Η ένδειξη βλάβης TPMS παρα-
μένει αναμμένη αφούν αναβο-
σβήνει για περίπου 1 λεπτό.

3. Η ένδεικτική λυχνία θέσης ελα-
στικού με χαμηλή πίεση παρα-
μένει αναμμένη.

Ενδεικτική λυχνία
χαμηλής πίεσης
ελαστικών

Ενδεικτική λυχνία
θέσης ελαστικού
με χαμηλή πίεση
και ένδειξη πίεσης
ελαστικού

Όταν ανάβουν οι προειδοποιητικές
ενδείξεις του συστήματος επιτήρη-
σης πίεσης ελαστικών και εμφανίζε-
ται ένα προειδοποιητικό μήνυμα
στην οθόνη LCD του ταμπλό, ένα ή
περισσότερα από τα ελαστικά σας
έχουν σημαντική απώλεια πίεσης. Η
ενδεικτική λυχνία θέσης ελαστικού με
χαμηλή πίεση θα επισημάνει ποιο
ελαστικό έχει σημαντικά χαμηλότερη
πίεση, ανάβοντας την αντίστοιχη
λυχνία θέσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDE066005
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Αν ανάβει οποιαδήποτε λυχνία,
μειώστε αμέσως την ταχύτητά σας,
αποφύγετε απότομες στροφές και
διατηρήστε μεγαλύτερες αποστάσεις
φρεναρίσματος. Θα πρέπει να στα-
ματήσετε και να ελέγξετε τα ελαστικά
σας το συντομότερο δυνατό. Φου-
σκώστε τα ελαστικά στην κατάλληλη
πίεση, όπως αυτή επισημαίνεται στο
πινακίδιο του αυτοκινήτου ή στο
πινακίδιο πίεσης πλήρωσης ελα-
στικών. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε
ένα πρατήριο ή αν το ελαστικό δεν
μπορεί να διατηρήσει τον αέρα που
του προσθέτετε, αντικαταστήστε το
ελαστικό με χαμηλή πίεση με τον
εφεδρικό τροχό.

Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο για
περίπου 10 λεπτά με ταχύτητα πάνω
από 25 km/h, αφού αντικαταστήσετε
το ελαστικό με χαμηλή πίεση με τον
εφεδρικό τροχό, θα συμβεί το ακό-
λουθο:

• Η ενδεικτική λυχνία TPMS μπορεί
να αναβοσβήνει για περίπου 1
λεπτό και μετά να παραμείνει συνε-
χόμενα αναμένη, επειδή ο αισθη-
τήρας TPMS δεν είναι τοποθετημέ-
νος στον εφεδρικό τροχό.

Ο εφεδρικός τροχός δεν έχει τοπο-
θετημένο έναν αισθητήρα πίεσης
ελαστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το χειμώνα ή με κρύο καιρό, η
ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίε-
σης ελαστικών μπορεί να ανάψει
αν η πίεση των ελαστικών είχε
ρυθμιστεί στη συνιστώμενη πίε-
ση σε ζεστό καιρό. Δεν σημαίνει
ότι το TPMS σας έχει βλάβη, γιατί
η χαμηλή θερμοκρασία οδηγεί σε
αναλογική πτώση της πίεσης
των ελαστικών.

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας
από μια ζεστή περιοχή σε μια
κρύα περιοχή ή από μια κρύα
περιοχή σε μια ζεστή, ή η εξωτε-
ρική θερμοκρασία είναι σημαντι-
κά υψηλότερη ή χαμηλότερη, θα
πρέπει να ελέγξετε την πίεση
των ελαστικών και να ρυθμίσετε
τα ελαστικά στη συνιστώμενη
πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά από χαμηλή πίεση

Η σημαντικά χαμηλή πίεση του
ελαστικού κάνει το αυτοκίνητο
ασταθές και μπορεί να συμβάλ-
λει στην απώλεια ελέγχου του
αυτοκινήτου και την αυξημένη
απόσταση φρεναρίσματος. 

Η συνεχόμενη οδήγηση με χα-
μηλή πίεση ελαστικών μπορεί
να προκαλέσει υπερθέρμανση
του ελαστικού και ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ένδειξη βλάβης
TPMS (Σύστημα Επι-
τήρησης Πίεσης Ελα-
στικών)

Η ένδειξη βλάβης TPMS θα ανάψει
αφού αναβοσβήσει για ένα λεπτό
περίπου όταν υπάρχει ένα πρόβλη-
μα με το Σύστημα Επιτήρησης Πίε-
σης Ελαστικών.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Αν υπάρχει βλάβη με το TPMS, το
σύστημα επιτήρησης πίεσης ελα-
στικών δεν θα εμφανιστεί ακόμη
και αν το αυτοκίνητο έχει ένα κλα-
ταρισμένο ελαστικό.

Αντικατάσταση ενός ελαστικού
με TPMS

Αν έχετε ένα κλαταρισμένο ελαστικό,
θα ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες
χαμηλής πίεσης Ελαστικών και Θέ-
σης. Σας συνιστούμε να ελέγξετε το
σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Κάθε τροχός είναι εξοπλισμένος με
έναν αισθητήρα πίεσης ελαστικού
τοποθετημένο εσωτερικά στο ελα-
στικό πίσω από το στέλεχος της
βαλβίδας. Πρέπει να χρησιμοποιήσε-
τε τροχούς προδιαγραφών TPMS.
Συνιστάται να συντηρείτε τα ελαστικά
σας πάντα σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η ένδειξη βλάβης TPMS μπορεί
να αναβοσβήνει για περίπου 1
λεπτό και μετά να παραμείνει
συνεχόμενα αναμμένη, αν το
αυτοκίνητο κινείται κοντά σε κα-
λώδια παροχής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ή ραδιοπομπούς, όπως
αστυνομικούς σταθμούς, κυβερ-
νητικά ή δημόσια γραφεία, στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρό-
μια ή πύργους μεταδόσεων κτλ.
Αυτό μπορεί να παρεμβληθεί
στην κανονική λειτουργία του
Συστήματο Επιτήρησης Πίεσης
Ελαστικού (TPMS). 

• Η ένδειξη βλάβης TPMS μπορεί
να αναβοσβήνει για περίπου 1
λεπτό και μετά να παραμείνει
συνεχόμενα αναμμένη, αν στο
αυτοκίνητο, χρησιμοποιούνται
αλυσίδες χιονιού ή κάποιες ξε-
χωριστές ηλεκτρονικές συσκευές,
όπως φορητοί υπολογιστές,
φορτηστές κινητών, απομακρυ-
σμένο starter, πλοηγός κτλ.

Αυτό μπορεί να παρεμβληθεί
στην κανονική λειτουργία του
Συστήματο Επιτήρησης Πίεσης
Ελαστικού (TPMS). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας συνιστούμε να μη χρησιμο-
ποιήσετε ένα μη εγκεκριμμένο
από την HYUNDAI παράγοντα
επισκευής τρύπας για να επι-
διορθώσετε και/ή για να φου-
σκώσετε ένα ελαστικό με χαμ-
ηλή πίεση. Ένα μη εγκεκριμμέ-
νο από την HYUNDAI στεγανω-
τικό ελαστικού μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη στον αισθητήρα
πίεσης ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο για
περίπου 10 λεπτά με ταχύτητα πάνω
από 25 km/h, αφού αντικαταστήσετε
το ελαστικό με χαμηλή πίεση με τον
εφεδρικό τροχό, θα συμβεί το ακό-
λουθο:

• Η ενδεικτική λυχνία TPMS μπορεί
να αναβοσβήνει για περίπου 1
λεπτό και μετά να παραμείνει συνε-
χόμενα αναμένη, επειδή ο αισθη-
τήρας TPMS δεν είναι τοποθετημέ-
νος στον εφεδρικό τροχό.

Παρατηρώντας απλά ένα ελαστικό,
ίσως να μην μπορείτε να ανα-
γνωρίσετε αν έχει χαμηλή πίεση.
Χρησιμοποιείτε πάντα καλής ποιότη-
τας μετρητή πίεσης για να μετρήσετε
την πίεση του ελαστικού. Σημειώστε
ότι όταν ένα ελαστικό είναι ζεστό
(από την οδήγηση), θα δείχνει
μεγαλύτερη πίεση από ένα ελαστικό
που είναι κρύο (από στάθμευση για
τουλάχιστον 3 ώρες ή οδήγηση για
λιγότερο από 1,6 χλμ. κατά τη χρονι-
κή περίοδο των 3 ωρών.

Αφήστε το ελαστικό να κρυώσει πριν
να μετρήσετε την πίεση. Βεβαιωθείτε
πάντοτε ότι το ελαστικό είναι κρύο
πριν να το φουσκώσετε στη συνι-
στώμενη πίεση.

Ένα κρύο ελαστικό σημαίνει ότι το
όχημα έχει σταθμεύσει για 3 ώρες και
έχει κινηθεί γα λιγότερο από 1,6 χλμ.
(1 μίλι) κατά τη χρονική περίοδο των
3 ωρών.

• Το TPMS δεν μπορεί να σας
ειδοποιήσει σε περίπτωση
σοβαρής και ξαφνικής ζημιάς
στο ελαστικό, η οποία προκ-
λήθηκε από εξωτερικό παρά-
γοντα, όπως καρφιά ή συντ-
ρίμμια.

• Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε
αστάθεια στο αυτοκίνητο, τρα-
βήξτε αμέσως το πόδι σας
από το πεντάλ του γκαζιού,
πατήστε το πεντάλ του φρέ-
νου σταδιακά και απαλά αμέ-
σως και κινηθείτε αργά σε ένα
ασφαλές μέρος εκτός δρόμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Πειράζοντας, τροποποιώντας ή
καταργώντας το TPMS μπορεί
να δημιουργηθεί πρόβλημα
στην ικανότητα του συστήματος
να προειδοποιήσει τον οδηγό
σε περίπτωση χαμηλής πίεσης
ελαστικού και/ή βλάβες στο
σύστημα TPMS. Πειράζοντας,
τροποποιώντας ή καταργώντας
το TPMS μπορεί και να ακυρω-
θεί η εγγύηση για αυτό το τμήμα
του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για ΕΥΡΩΠΗ

• Μην τροποποιείτε το αυτο-
κίνητο, μπορεί να υπάρξουν
επιπλοκές με την εφαρμογή
TPMS.

• Οι τροχοί της αγοράς δεν
έχουν αισθητήρα TPMS.

Για την ασφάλεια σας, σας
συνιστούμε να χρησιμοποι-
είτε ανταλλακτικά από έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

• Αν χρησιμοποιείτε τροχούς
από την αγορά, χρησιμοποιή-
στε έναν TPMS εγκεκριμένο
από έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI. Αν το
αυτοκίνητο σας δεν είναι
εξοπλισμένο με έναν αισθη-
τήρα TPMS ή το TPMS δεν λει-
τουργεί σωστά, μπορεί να
αποτύχετε στον περιοδικό
έλεγχο αυτοκινήτου που γίνε-
ται στην χώρα σας.

(Συνεχίζεται)

(Συνεχίζεται)

hΌλα τα οχήματα που πω-
λούνται στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
αγορά κατά την παρακάτω
περίοδο πρέπει να είναι εξο-
πλισμένα με TPMS.

- Νέο μοντέλο αυτοκινήτου :
Νοε.1, 2012 ~

- Τρέχον μοντέλο αυτοκινήτου :
Nοε. 1, 2014~ (Βασισμένο
στις εγγραφές αυτοκινήτων)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Γρύλος και εργαλεία

(1) Λαβή γρύλου

(2) Γρύλος

(3) Μπουλονόκλειδο

(4) Κατσαβίδι

(5) Κλειδί

(6) Γάντζος ρυμούλκησης

Ο γρύλος, η λαβή του γρύλου και το
μπουλονόκλειδο είναι αποθηκευ-
μένα στο πορτμπαγκάζ κάτω από το
κάλλυμα χώρου αποσκευών.

Ο γρύλος παρέχεται μόνο για έκτα-
κτη αλλαγή ελαστικού.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα την
«πεταλούδα» συγκράτησης ελαστι-
κού.

Αποθηκεύστε το ελαστικό με την
αντίστροφη σειρά από την εξαγωγή.

Για να αποφύγετε το «κροτάλισμα»
του εφεδρικού τροχού και των εργα-
λείων κατά την κίνηση του αυτοκινή-
του, αποθηκεύστε τα σωστά.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΛΑΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΡΟΧΟ, ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)

Η αλλαγή ενός ελαστικού μπο-
ρεί να είναι επικίνδυνη. Ακολου-
θήστε τις οδηγίες σε αυτό το
κεφάλαιο, όταν αλλάζετε ένα
λάστιχο για να μειώσετε το κίν-
δυνο σοβαρού τραυματισμού ή
θανάτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε όπως χρησιμοποιείτε
τη λαβή του γρύλου να μείνετε
μακριά από το επίπεδο άκρο. Το
επίπεδο άκρο έχει μυτερές
άκρες που μπορεί να προκαλέ-
σουν κοψίματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
OPDEN067027

OPDEN067037
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Είναι δύσκολο να ξεσφίξετε την πετα-
λούδα συγκράτησης ελαστικών με το
χέρι, μπορείτε να το ξεσφίξετε με
ευκολία αν χρησιμοποιήσετε τη λαβή
γρύλου.

1. Τοποθετήστε τη λαβή γρύλου (1)
στο εσωτερικό της πεταλούδας
συγκράτησης του ελαστικού.

2. Γυρίστε τη πεταλούδα αριστερό-
στροφα με τη λαβή γρύλου.

Αλλαγή ελαστικών

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να
γλυστρήσει ή να πέσει από ένα
γρύλο και να προκληθεί σοβα-
ρός τραυμτισμός ή θάνατος σε
εσάς και τους γύρω σας. Ακο-
λουθήστε τα παρακάτω μέτρα
ασφαλείας:

• Μη μπείτε κάτω από ένα
αυτοκίνητο που στηρίζεται
από ένα γρύλο.

• ΠΟΤΕ μη προσπαθήσετε να
αλλάξετε ένα ελαστικό στη
γραμμή κυκλοφορίας . ΠΑΝΤΑ
να μετακινείτε το αυτοκίνητο
τελείως εκτός δρόμου, σε ένα
επίπεδο, σταθερό έδαφος,
μακριά από την κίνηση, πρω-
τού προσπαθήσετε να αλλά-
ξετε το ελαστικό. Αν δε μπο-
ρείτε να βρείτε ένα επίπεδο,
σταθερό μέρος, εκτός δρόμου,
πρέπει να καλέσετε μια υπη-
ρεσία ρυμούλκησης για βοή-
θεια.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)

• Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποι-
είτε τον γρύλο που παρέχεται
με το αυτοκίνητο.

• Να τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ τον
γρύλο στις θέσεις που είναι
σχεδιασμένες για γρύλο στο
αυτοκίνητο και ΠΟΤΕ στους
προφυλακτήρες ή άλλα μέρη
του αυτοκινήτου.

• Μην εκκινήσετε τον κινητήρα
όταν το αυτοκίνητο είναι
πάνω στον γρύλο.

• Μην επιτρέψετε σε κανέναν
να παραμείνει μέσα στο αυτο-
κίνητο, ενώ το αυτοκίνητο
είναι πάνω στον γρύλο.

• Κρατήστε τα παιδιά μακριά
από το δρόμο και το αυτο-
κίνητο.

OPDEN067038
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Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να
αλλάξετε το ελαστικό του αυτοκινή-
του σας:

1. Σταθμεύστε σε ένα επίπεδο, στα-
θερό έδαφος. 

2. Μετακινείστε τον επιλογέα ταχυτή-
των στη νεκρά, τραβήξτε το χειρό-
φρενο και τοποθετήστε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση LOCK/OFF.

3. Ενεργοποιήστε τα φώτα αλάρμ. 

4. Αφαιρέστε το μπουλονόκλειδο, το
γρύλο, τη χειρολαβή του γρύλου,
και τον εφεδρικό τροχό από το
αυτοκίνητο.

5. Μπλοκάρετε τους δύο εμπρός
τροχούς και τον πίσω τροχό που
βρίσκεται διαγώνια αντίθετα από
το λάστιχο που αλλάζετε.

6. Λύστε τα μπουλόνια αριστερό-
στροφα κατά μία στροφή το καθέ-
να,όπως φαίνεται παραπάνω,
αλλά μην αφαιρέσετε κανένα
μπουλόνι μέχρι το ελαστικό να
ανυψωθεί από το έδαφος.

OPDEN067030

BBlloocckk

OPDEN067031
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

7. Τοποθετήστε το γρύλο στο εμπρός
ή πίσω σημείο ανύψωσης που
είναι πλησιέστερα στο ελαστικό
που πρόκειται να αλλαχτεί. Τοπο-
θετήστε το γρύλο στις προβλεπό-
μενες θέσεις κάτω από το πλαίσιο.
Οι θέσεις ανύψωσης με γρύλο
είναι πλάκες συγκολλημένες στο
πλαίσιο με δύο βάσεις και δύο
οδηγούς. Ποτέ μη βάζετε το γρύλο
σε άλλη θέση ή σημείο του αυτοκι-
νήτου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο πλαϊνό αμάξωμα.

8. Εισάγετε τη χειρολαβή του γρύλου
στο γρύλο και περιστρέψτε τη
δεξιόστροφα, ανυψώστε το αυτο-
κίνητο μέχρι να ανυψωθεί το ελα-
στικό από το έδαφος. Βεβαιωθείτε
ότι το αυτοκίνητο είναι σταθερό
πάνω στο γρύλο.

9. Λύστε τα μπουλόνια και αφαιρέ-
στε τα με τα δάχτυλά σας. Τραβή-
ξτε τον τροχό έξω από τα μπου-
ζόνια και ξαπλώστε τον κάτω.
Αφαιρέστε βρωμιά ή υπολλείματα
από τα μπουζόνια, τις επιφάνειες
στήριξης και τον τροχό. 

10. Τοποθετήστε τον εφεδρικό τροχό
στα μπουζόνια του άξονα.

11. Σφίξτε τα μπουλόνια με τα
δάχτυλα σας πάνω στα μπουζό-
νια με το μικρότερο άκρο του
μπουλονιού πιο κοντά προς τον
τροχό.

12. Χαμηλώστε το αυτοκίνητο στο
έδαφος περιστρέφοντας τη λαβή
γρύλου αριστερόστροφα.

OPDEN067033OPDEN067032

n Μπροστά n Πίσω

PdeN_GRE_6_LM (FL).qxd  18/04/2018  03:02 πμ  Page 18



6-19

Τ
ι π

ρ
έπ

ει ν
α

 κ
ά

ν
ετε σ

ε π
ερ

ίπ
τω

σ
η
 α

ν
ά

γ
κ
η
ς

6

13. Τοποθετήστε το μπουλονόκλει-
δο, για να σφίξετε τα μπουλόνια
με τη σειρά που φαίνεται στο
σχέδιο. Διπλοελέγξτε κάθε μπου-
λόνι για να βεβαιωθείτε ότι είναι
σφιγμένο. Αφού αλλάξετε ελαστι-
κά, σας συνιστούμε να σφίξει τα
μπουλόνια στο σωστό σημείο
ένας Εξουσιοδοτημένος Επισκευ-
αστής HYUNDAI στο συντομότε-
ρο δυνατόν. Το μπουλόνι πρέ-
πει να σφιχτεί με 11~13 kgf·m
(79~94 lbf·ft).

Αν έχετε ένα όργανο ελαστικών,
ελέγξτε την πίεση αέρα (δείτε ‘Ελα-
στικά και Τροχοί’ στο κεφάλαιο 8 για
πληροφορίες για την πίεση των ελα-

στικών.) Αν η πίεση είναι χαμηλότερη
ή υψηλότερη από τη συνιστώμενη,
οδηγήστε αργά μέχρι το πλησιέστερο
συνεργείο και ρυθμίστε στην κανονι-
κή πίεση. Πρέπει πάντα να επανα-
τοποθετείτε την τάπα της βαλβίδας
αφού ελέγξετε ή ρυθμίσετε την πίεση
των ελαστικών. Αν δεν τοποθετηθεί η
τάπα, μπορεί να υπάρξει απώλεια
αέρα από το ελαστικό. Αν χάσετε μία
τάπα βαλβίδας, αγοράστε μία άλλη
και τοποθετήστε τη το συντομότερο
δυνατό. Αφού αλλάξετε τροχούς, πρέ-
πει πάντα να ασφαλίζετε τον εφεδ-
ρικό τροχό στη θέση του και να επα-
νατοποθετείτε το γρύλο και τα εργα-
λεία στις σωστές θέσεις αποθήκευσης.

Ελέγξτε την πίεση ελαστικού το
συντομότερο δυνατό, αφού εγκα-
ταστήσετε έναν εφεδρικό τροχό.
Ρυθμίστε την πίεση στην προτει-
νόμενη πίεση

• Ελέγξτε και σφίξτε τα μπουλόνια
αφού οδηγήσετε για πάνω από
50 χλμ, αν αντικαταστήσετε τα
ελαστικά. Επανελέγξτε τα μπου-
λόνια αφού οδηγήσετε για πάνω
από 1,000 χλμ.

Αν ο εξοπλισμός, όπως ο γρύλος, τα
μπουλόνια, τα μπουζόνια ή άλλος
εξοπλισμός πάθει ζημιά ή είναι σε
κακή κατάσταση, μη προσπαθήσετε
να αλλάξετε ελαστικό και καλέστε για
βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OTL065007

Το αυτοκίνητό σας έχει μετρικό
σπείρωμα στα μπουζόνια και τα
μπουλόνια. Βεβαιωθείτε ότι κα-
τά την αφαίρεση του τροχού
επανατοποθετούνται τα ίδια
μπουλόνια που είχαν αφαιρεθεί.
Αν πρέπει να αντικαταστήσετε
τα μπουλόνια σας, βεβαιωθείτε
ότι έχουν μετρικό σπείρωμα,
για να αποφύγετε ζημιά στα
μπουζόνια και να είστε σίγουροι
ότι ο τροχός είναι σωστά τοπο-
θετημένος στην πλύμνη. Σας
συνιστούμε να συμβουλευτείτε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευ-
αστή HYUNDAI για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

PdeN_GRE_6_LM (FL).qxd  18/04/2018  03:02 πμ  Page 19



6-20

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Χρήση εφεδρικών τροχών 
(Αν έχει τοποθετηθεί) 
Οι εφεδρικοί τροχοί είναι σχεδιασμέ-
νοι μόνο για χρήση σε περίπτωση
ανάγκης. Οδηγείτε προσεκτικά όταν
έχετε τον εφεδρικό τροχό και ακολου-
θήστε της οδηγίες ασφαλείας.

Όταν οδηγείτε με τον εφεδρικό τροχό:

• Ελέγξτε την πίεση ελεαστικού, αφού
εγκαταστήσετε τον εφεδρικό τροχό.
Ο εφεδρικός τροχός πρέπει να είναι
φουσκωμένος με 420 kPa (60 psi).

• Μην πλένετε το αυτοκίνητό σας σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων
με τοποθετημένο τον εφεδρικό τρο-
χό ανάγκης.

• Μη χρησιμοποιείτε τον εφεδρικό
τροχό ανάγκης σε οποιοδήποτε
άλλο αυτοκίνητο, γιατί το ελαστικό
αυτό είναι σχεδιασμένο ειδικά για το
δικό σας αυτοκίνητο.

• Η διάρκεια ζωής του πέλματος στο
ελαστικό του εφεδρικού τροχού
ανάγκης είναι συντομότερη από
όση του κανονικού ελαστικού.
Ελέγχετε τακτικά τον εφεδρικό
τροχό ανάγκης και αντικαταστήστε
το φθαρμένο ελαστικό του εφεδρι-
κού τροχού ανάγκης με ίδιας διά-
στασης και σχεδίασης, προσαρμο-
σμένου στην ίδια ζάντα.

• Μη χρησιμοποιείτε περισσότερους
από έναν εφεδρικούς τροχούς
ανάγκης ταυτόχρονα.

• Μη ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ όταν
είναι τοποθετημένος ένας εφεδρι-
κός τροχός ανάγκης.

Όταν ο αρχικός τροχός και ελαστι-
κό επισκευαστούν και επανεγκα-
τασταθούν στο αυτοκίνητο, το
μπουλόνι πρέπει να ρυθμιστεί
σωστά. Η σωστή ροπή σύσφιξης
είναι 11~13 kgf·m (79~94 lbf·ft).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε βλάβη στον
εφεδρικό τροχό και απώλεια
ελέγχου με πιθανό ατύχημα:

• Χρησιμοποιήστε τον εφεδρικό
τροχό μόνο σε ανάγκη.

• ΠΟΤΕ μην οδηγείτε το αυτο-
κίνητο με περισσότερο από
80 km/h (50 mph).

• Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέ-
γιστο επιτρεπόμενο φορτίο
αυτοκινήτου ή την ικανότητα
μεταφοράς φορτίου, όπως
φαίνεται από το πλευρικό τοί-
χωμα του εφεδρικού τροχού.

• Μη χρησιμοποιείτε τον εφεδ-
ρικό τροχό συνεχόμενα. Επι-
σκευάστε ή αντικαταστήστε το
αρχικό ελαστικό το συντομό-
τερο δυνατόν, για να απο-
φύγετε βλάβη του εφεδρικού
τροχού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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6

Ετικέτα γρύλου

Για να αποφύγετε ζημιά στον
εφεδρικό τροχό και στο αυτο-
κίνητο σας:

• Βεβαιωθείτε ότι οδηγείτε αρκε-
τά αργά για τις συνθήκες του
δρόμου, ώστε να αποφύγετε
όλους τους κινδύνους, όπως
λακκούβες ή χαλάσματα του.

• Αποφύγετε την οδήγηση πά-
νω από εμπόδια. Η διάμετρος
του εφεδρικού τροχού είναι
μικρότερη από τη διάμετρο
ενός συμβατικού ελαστικού
και μειώνει την απόσταση
από το έδαφος κατά 25 χιλ.

• Μη χρησιμοποιείτε αντιολι-
σθητικές αλυσίδες σε έναν
εφεδρικό τροχό. Εξαιτίας της
μικρότερης διάστασης, η αντι-
ολισθητική αλυσίδα δεν θα
εφαρμόζει σωστά.

• Το ελαστικό εφεδρικού τροχού
δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε άλλη ζάντα ούτε θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται
κανονικά ελαστικά, ελαστικά
χιονιού, τάσια ή δακτύλιοι
ζαντών με την ζάντα του εφε-
δρικού τροχού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
n Παράδειγμα

OHYK065011

1. Όνομα μοντέλου

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο

3. Όταν χρησιμοποιείτε τον γρύλο,
τραβήξτε το χειρόφρενο

4. Όταν χρησιμοποιείτε τον γρύλο,
σβήστε τον κινητήρα

5. Μην μπαίνετε κάτω από ένα αυτο-
κίνητο που υποστηρίζεται απο
γρύλο

6. Όι τοποθεσίες που έχουν οριστεί
σύμφωνα με το πλαίσιο

7. Όταν στηρίζεται το αυτοκίνητο, η
πλάκα βάσης του γρύλου πρέπει
να είναι σε κάθετη θέση κάτω από

το σημείο ανύψωσης

8. Ο επιλογέας πρέπει να είναι στην
όπισθεν

9. Ό γρύλος πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε σταθερό και επίπεδο έδα-
φος

10. Κατασκευαστής του γρύλου

11. Ημερομηνία κατασκευής

12. Εκπρόσωπος της εταιρίας και
διεύθυνση

Η πραγματική ετικέτα του γρύλου στο αυτοκίνητο, μπορεί να διαφέρει από
την εικόνα. Για πιο λεπτομερείς προδιαγραφές, ανατρέξτε στην ετικέτα που
είναι επισυναπτόμενη στον γρύλο.
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

JACKDOC14F

Δήλωση Συμμόρφωσης EC για τον Γρύλο
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Για ασφαλή χρήση, διαβάστε και
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης σε αυτό το εγχειρίδιο.

(1) Συμπιεστής

(2) Δοχείο Υλικού Στεγανοποίησης

Το Κιτ Επισκευής Τροχού είναι μια
προσωρινή επισκευή στο ελαστικό
και σας συνιστούμε να ελέγξετε το
ελαστικό σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Εισαγωγή

Με το Κιτ Επισκευής Τροχού μπο-
ρείτε να παραμείνετε σε κίνηση
ακόμα και αν τρυπήσει το ελαστικό.
Το σύστημα του συμπιεστή και του
υλικού στεγανοποίησης σφραγίζει
εύκολα και αποτελεσματικά τα πε-
ρισσότερα τρυπήματα ενός ελαστι-
κού επιβατικού αυτοκινήτου, το
οποίο προκαλείται από καρφιά ή
αντίστοιχα αντικείμενα και ξανα-
φουσκώνει το λάστιχο.

Όταν βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό
είναι κατάλληλα στεγανοποιημένο
μπορείτε να οδηγήσετε προσεκτικά
με αυτό το ελαστικό (σε ακτίνα
μέχρι και 200 χλμ) με μέγιστη
ταχύτητα 80 χλμ./ώρα για να προ-
σεγγίσετε ένα βουλκανιζατέρ για να
σας αλλάξουν το ελαστικό.

Είναι πιθανό μερικά ελαστικά, ιδιαί-
τερα αυτά με μεγάλα τρυπήματα ή
ζημιά σε πλευρικό τοίχωμα, να μην
μπορούν να στεγανοποιηθούν πλή-
ρως. Η απώλεια πίεσης αέρα στο
ελαστικό μπορεί να επηρεάσει τη
συμπεριφορά του.

Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να απο-
φεύγετε τις απότομες κινήσεις ή
άλλους ελιγμούς, ιδιαίτερα αν το
αυτοκίνητο είναι πολύ φορτωμένο
ή γίνεται χρήση ρυμούλκας. 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΛΑΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΟΥ) - ΤΥΠΟΣ A

6

Μην χρησιμοποιείτε το Κιτ
Επισκευής Τροχού για να επι-
σκευάσετε τρυπήματα στα τοι-
χώματα του ελαστικού. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ατύχημα λόγω βλάβης του ελα-
στικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισκευάστε το ελαστικό σας
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το
ελαστικό μπορεί να χάσει αέρα,
οποιαδήποτε στιγμή, αφότου
έχει φουσκώσει με το Κιτ Επι-
σκευής Τροχού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν δύο ή περισσότερα ελα-
στικά έχουν κλατάρει, μην χρη-
σιμοποιείτε το κιτ επισκευής
τροχού, επειδή το υλικό στεγα-
νοποίησης του Κιτ Επισκευής
Τροχού είναι για χρήση σε ένα
κλαταρισμένο ελαστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN067010
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Το Κιτ Επσκευής Τροχού δεν είναι
σχεδιασμένο ή δεν προορίζεται ως
μόνιμη μέθοδος επισκευής ελα-
στικών και χρησιμοποιείται για ένα
μόνο ελαστικό. 

Οι παρακάτω οδηγίες σας δείχνουν
βήμα - βήμα πώς να στεγανοποιή-
σετε προσωρινά το τρύπημα απλά
και με αξιοπιστία. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Σημειώσεις για ασφαλή
χρήση του Κιτ Επισκευής Τροχού».

Σημειώσεις για την ασφαλή χρήση
του Κιτ Επισκευής Τροχού

• Ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο στην
άκρη του δρόμου, έτσι ώστε να εργα-
στείτε με το Κιτ Επισκευής Τροχού
μακριά από την κίνηση του δρόμου.

• Για να είστε σίγουροι ότι το αυτοκί-
νητό σας δεν θα μετακινηθεί, ακόμη
κι αν βρίσκεστε σε ίσιο δρόμο, χρη-
σιμοποιείτε πάντα το χειρόφρενο.

• Να χρησιμοποιείτε πάντα το Κιτ
Επισκευής Τροχού για τη στεγανο-
ποίηση και το φούσκωμα ελαστικών
των επιβατικών αυτοκινήτων. Μόνο
τρυπήματα στην περιοχή του πέλμα-
τος του ελαστικού, μπορούν να
σφραγιστούν με το Κιτ επισκευής
τροχού.

• Μην το χρησιμοποιείτε για μηχανές,
ποδήλατα ή άλλου είδους ελαστικά.

• Όταν το ελαστικό και ο τροχός, έχουν
υποστεί ζημιά, για την δική σας α-
σφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το Κιτ
Επισκευής Τροχού.

• Η χρήση του Κιτ Επισκευής Τροχού
μπορεί να μην είναι αποτελεσματική,
για ζημιά στο ελαστικό μεγαλύτερη
από 6 μμ. Σας συνιστούμε να επικοι-
νωνήσετε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

• Μην χρησιμοποιείτε Κιτ Επισκευής
Τροχού, αν ένα ελαστικό είναι κα-
τεστραμμένο, επειδή οδηγούσατε με
τελείως κλαταρισμένο ελαστικό ή με
ανεπαρκή πίεση αέρα.

• Μην αφαιρείτε όποια ξένα αντικείμε-
να, όπως καρφιά ή βίδες, που έχουν
διαπεράσει το ελαστικό

• Αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε εξωτε-
ρικό χώρο, αφήστε τον κινητήρα
αναμμένο. Διαφορετικά, λειτουργώ-
ντας το συμπιεστή μπορεί τελικά να
μειώθει η δύναμη της μπαταρίας.

• Μην αφήνετε ποτέ το Κιτ Επισκευής
Τροχού χωρίς την επίβλεψή σας,
όταν το χρησιμοποιείτε.

• Μην αφήνετε το συμπιεστή να λει-
τουργεί περισσότερο από 10 λεπτά
τη φορά, διαφορετικά μπορεί να υπε-
ρθερμανθεί

• Μη χρησιμοποιείτε το Κιτ αν η εξωτε-
ρική θερμοκρασία είναι στους –30°C.

• Σε περίπτωση επαφής του στεγανο-
ποιητικού με το δέρμα, ξεπλύνετε
προσεκτικά με άφθονο νερό. Αν ο ερε-
θισμός παραμείνει, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.

• Σε περίπτωση επαφής του στεγανο-
ποιητικού με τα μάτια, ξεπλύνετε τα
μάτια σας τουλάχιστον για 15 λεπτά.
Αν ο ερεθισμός παραμείνει, ζητήστε
ιατρική βοήθεια.

• Αν γίνει κατάποση του στεγανοποιητι-
κού, ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε
πολύ νερό, Όμως, μη δώσετε τίποτα
σε έναν λιπόθυμο άνθρωπο και ζητή-
στε ιατρική βοήθεια.

• Μεγάλη περίοδος έκθεσης σε στεγα-
νοποιητικό μπορεί να προκαλέσει βλά-
βη στον άνθρωπο, πχ στα νεφρά κτλ.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Μη χρησιμοποιείτε το TMK αν
ένα ελαστικό έχει σοβαρή ζημιά
από οδήγηση με ξεφούσκωτο ή
ανεπαρκώς φουσκωμένο λα-
στιχο. Μόνο τρυπιες περιοχές
μέσα στη περιοχή του πέλματος
μπορούν να κλείσουν με TMK.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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1. Ετικέτα περιορισμού ταχύτητας

2. Δοχείο υλικού στεγανοποίησης και
ετικέτα περιορισμού ταχύτητας

3. Σωλήνας πλήρωσης από το δο-
χείο στο ελαστικό.

4. Υποδοχές και καλώδιο για άμεση
σύνδεση με πρίζα.

5. Υποδοχή για το δοχείο υλικού στε-
γανοποίησης.

6. Συμπιεστής

7. Διακόπτης On/off

8. Μετρητής πίεσης για για ένδειξη
πίεσης φουσκώματος ελαστικού

9. Πλήκτρο για μείωση της πίεσης
ελαστικών

Οι υποδοχές, το καλώδιο και ο σωλή-
νας πλήρωσης αποθηκεύονται στο
περίβλημα του συμπιεστή.

Ακολουθήστε αυστηρά την συγκεκρι-
μένη αλληλουχία, διαφορετικά το υλι-
κό στεγανοποίησης μπορει να φύγει
κάτω από υψηλή πίεση.

6

Εξαρτήματα του Κιτ Επισκευής Τροχού

Ληγμένο υλικό στεγανοποίησης
Μην χρησιμοποιείτε το υλικό
στεγανοποίησης μετά την λήξη
του (π.χ. μετά την ημερομηνία
λήξης στο δοχείο υλικού στεγα-
νοποίησης). Σε αυτή την περί-
πτωση αυξάνετε το ενδεχόμενο
βλάβης του ελαστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υλικό στεγανοποίησης

• Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

• Αποφύγετε επαφή με τα
μάτια. 

• Μην το καταπιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
OAE067039ODE067044
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Χρήση του Κιτ Επισκευής
Τροχού

1. Κουνήστε το δοχείο υλικού στεγα-
νοποίησης (1). 

2. Βιδώστε τον σωλήνα σύνδεσης
(3) στον σύνδεσμο του δοχείου
υλικού στεγανοποίησης (2) προς
την κατεύθυνση (Α) και συνδέστε
το δοχείο στεγανοποίησης στον
συμπιεστή (5) στη κατεύθυνση (Β).

3. Βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής
είναι στη θέση OFF.

4. Ξεβιδώστε το καπάκι βαλβίδας
από την βαλβίδα του ελαττωματι-
κού τροχού και βιδώστε τον σωλή-
να πλήρωσης (3) του δοχείου υλι-
κού στεγανοποίησης στην βαλ-
βίδα.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Αφαιρέστε την ετικέτα περιορι-
σμού ταχύτητας (0) από το
δοχείο υλικού στεγανοποίησης
(1) και τοποθετήστε τη σε μια
ιδιαίτερα ορατή θέση μέσα στο
αυτοκίνητο, όπως για παρά-
δειγμα στο τιμόνι, για υπενθύμι-
ση στον οδηγό να μην τρέχει
πολύ γρήγορα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPD066013

OIGH067042 OPDEN067015
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5. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφο-
δοσίας του συμπιεστή (4), στην
πρίζα του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε μόνο τη πρίζα
στη πλευρά του συνοδηγού, όταν
συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

6. Με τον διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση on εκκινήστε τον συμπιεστή
και αφήστε τον να δουλεύει για
5~7 λεπτά για να φτάσει το στεγα-
νοποιητικό στην κατάλληλη πίεση.
(Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8, Ελα-
στικά και τροχοί). Η πίεση του ελα-
στικού, μετά την πλήρωση δεν είναι
σημαντική και θα ελεγχθεί/διορ-
θωθεί αργότερα.

Προσοχή να μην παραφουσκώσε-
τε το ελαστικό και να μείνετε μα-
κριά όταν το φουσκώνετε.

7. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή.
8. Αποσυνδέστε τους σωλήνες από

το δοχείο υλικού στεγανοποίησης
και από την βαλβίδα του ελαστικού.

Επιστρέψτε το Κιτ Επισκευής Τροχού
στο αποθηκευτικό χώρου του αυτοκι-
νήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
6

Εγκαταστήστε με ασφάλεια το
σωλήνα πλήρωσης στη βαλ-
βίδα. Αν δε το κάνετε το υλικό
στεγανοποίησης, μπορεί να
ρέει προς τα πίσω και πιθανόν
να βουλώσει το σωλήνα πλή-
ρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDE066016

OPDEN067017

Πίεση Ελαστικού

Μην προσπαθήσετε να οδηγή-
σετε το αυτοκίνητο σας, αν η
πίεση του ελαστικού είναι κάτω
από 29 PSI(200kpa). Αυτό μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα
ατύχημα, εξαιτίας ξαφνικής βλά-
βης του ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μονοξείδιο του άνθρακα

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο με
αναμμένο κινητήρα σε ένα χώ-
ρο χωρίς εξαερισμό για μεγάλη
χρονική διάρκεια. Μπορεί να
προκύψει δηλητηρίαση ή ασφυ-
ξία από μονοξείδιο του άνθρακα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Διανομή υλικού στεγανοποίησης

9. Οδηγήστε άμεσα για περίπου
7~10χλμ (4~6μίλια ή περίπου για
10 λεπτά) για να κατανεμηθεί
ομοιόμορφα το υλικό στεγανο-
ποίησης στον ελαστικό.

Μη ξεπεράσετε την ταχύτητα των 80
χλμ/ώρα (50 μιλίων/ ώρα). Άν είναι
δυνατόν, μην πέσετε κάτω από την
ταχύτητα των 20 μιλίων/ώρα (12 χλμ/
ώρα).
Κατά την οδήγηση, αν αισθανθείτε
κάποια ασυνήθιστη δόνηση, οδική
διαταραχή ή θόρυβο, μειώστε ταχύ-
τητα και οδηγήστε με προσοχή
ώσπου να μπορέσετε να μπορέσετε
να παρκάρετε με ασφάλεια στην
άκρη του δρόμου.
Καλέστε οδική ασφάλεια ή ρυμούλκιση. 

Ελέγξτε την πίεση του ελαστι-
κού

1. Αφού οδηγήσετε για περίπου
7~10χλμ (4~6μίλια ή περίπου για
10 λεπτά), σταματήστε σε μια α-
σφαλή τοποθεσία.

2. Συνδέστε τον σωλήνα σύνδεσης
(3) του συμπιεστή απευθείας στην
βαλβίδα του ελαστικού

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλή-
να σύνδεσης (3) απευθείας στη
βαλβίδα ελαστικού. 

4. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφο-
δοσίας του συμπιεστή (4), στη
πρίζα του αυτοκινήτου.

5 Προσαρμόστε την πίεση ελαστι-
κού στην συνιστώμενη.

Με τον διακόπτη κινητήρα στην
θέση on, προχωρήστε με τον εξής
τρόπο.
- Για να αυξήστε την πίεση του

ελαστικού: Ενεργοποιήστε τον
συμπιεστή, στην θέση I. Για να
ελέγξετε την τρέχουσα πίεση του
ελαστικού, κλείστε για λίγο τον
συμπιεστή.

- Για να μειώσετε την πίεση
ελαστικού: Πιέστε το πλήκτρο 9
στον συμπιεστή. 

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

OLMF064106

OAEPH067042

OPDEN067015
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Μην αφήσετε τον συμπιεστή να
δουλεύει για περισσότερο από 10
λεπτά, διαφορετικά η συσκευή θα
υπερθερμανθεί και μπορεί να
πάθει ζημιά.

Πληροφορία

Ο μετρητής πίεσης μπορεί να δεί-
χνει περισσότερη πίεση, από την
ένδειξη, όταν ο συμπιεστής δου-
λεύει. Για να πάρετε ακριβή μέτρη-
ση της πίεσης ελαστικού, ο συ-
μπιεστής πρέπει να απενεργοποι-
ηθεί. Πληροφορία

Όταν κάνετε επανεγκατάσταση το
επισκευασμένο ή αντικατεστημένο
ελαστικό και τροχό στο αυτοκίνητο,
σφίξτε το μπουλόνι 11~13 kgf·m
(79~94 lbf·ft).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

i
6

Η πίεση ελαστικού πρέπει να
είναι τουλάχιστον 32 psi (220
kPa). Αν δεν είναι, μη συνεχίζε-
τε την οδήγηση. 

Καλέστε οδική βοήθεια ή για
ρυμούλκηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η πίεση ελαστικού δεν διατη-
ρείται, οδηγήστε το αυτοκίνητο
μια δεύτερη φορά, ανατρέξτε
στο Διανομή υλικού στεγανο-
ποίηση. Μετά επαναλάβετε τα
βήματα 1 με 4.

Η χρήση του TMK μπορεί να
είναι άκαρπη για ζημιά ελαστι-
κού μεγαλύτερη από περίπου 4
mm (0.16 in). 

Σας συνιστούμε να επικοινωνή-
σετε με έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI αν το
ελαστικό δε μπορεί να γίνει
ικανό για κυκλοφορία με το Κιτ
Επισκευής Τροχού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού

(αν έχει τοποθετηθεί με TPMS)

Το στεγανοποιητικό στον αι-
σθητήρα πίεσης του τροχού και
του ελαστικού, πρέπει να αφαι-
ρεθεί όταν αντικαθιστάτε το ελα-
στικό με ένα καινούργιο και
επιθεωρήσετε τους αισθητήρες
πίεσης σε έναν Εξουσιοδοτημε-
νο Επισκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΛΑΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΟΥ) - ΤΥΠΟΣ B

Για ασφαλή χρήση, διαβάστε και
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης σε αυτό το εγχειρίδιο.

(1) Συμπιεστής

(2) Δοχείο Υλικού Στεγανοποίησης

Το Κιτ Επισκευής Τροχού είναι μια
προσωρινή επισκευή στο ελαστικό
και σας συνιστούμε να ελέγξετε το
ελαστικό σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Εισαγωγή

Με το Κιτ Επισκευής Τροχού μπορείτε
να παραμείνετε σε κίνηση ακόμα και αν
τρυπήσει το ελαστικό. Το σύστημα του
συμπιεστή και του υλικού στεγανοποί-
ησης σφραγίζει εύκολα και αποτελε-
σματικά τα περισσότερα τρυπήματα
ενός ελαστικού επιβατικού αυτοκινή-
του, το οποίο προκαλείται από καρφιά
ή αντίστοιχα αντικείμενα και ξαναφου-
σκώνει το λάστιχο.

Όταν βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό είναι
κατάλληλα στεγανοποιημένο μπορείτε
να οδηγήσετε προσεκτικά με αυτό το
ελαστικό (σε ακτίνα μέχρι και 200 χλμ)
με μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ./ώρα για
να προσεγγίσετε ένα βουλκανιζατέρ
για να σας αλλάξουν το ελαστικό.

IΕίναι πιθανό μερικά ελαστικά, ιδιαίτε-
ρα αυτά με μεγάλα τρυπήματα ή ζημιά
σε πλευρικό τοίχωμα, να μην μπορούν
να στεγανοποιηθούν πλήρως. Η απώ-
λεια πίεσης αέρα στο ελαστικό μπορεί
να επηρεάσει τη συμπεριφορά του.
Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να αποφεύγε-
τε τις απότομες κινήσεις ή άλλους ελιγ-
μούς, ιδιαίτερα αν το αυτοκίνητο είναι
πολύ φορτωμένο ή γίνεται χρήση
ρυμούλκας.

Μην χρησιμοποιείτε το Κιτ
Επισκευής Τροχού για να επι-
σκευάσετε τρυπήματα στα τοι-
χώματα του ελαστικού. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ατύχημα λόγω βλάβης του ελα-
στικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισκευάστε το ελαστικό σας
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το
ελαστικό μπορεί να χάσει αέρα,
οποιαδήποτε στιγμή, αφότου
έχει φουσκώσει με το Κιτ Επι-
σκευής Τροχού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν δύο ή περισσότερα ελα-
στικά έχουν κλατάρει, μην χρη-
σιμοποιείτε το κιτ επισκευής
τροχού, επειδή το υλικό στεγα-
νοποίησης του Κιτ Επισκευής
Τροχού είναι για χρήση σε ένα
κλαταρισμένο ελαστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDEN067011
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Το Κιτ Επσκευής Τροχού δεν είναι σχε-
διασμένο ή δεν προορίζεται ως μόνιμη
μέθοδος επισκευής ελαστικών και χρη-
σιμοποιείται για ένα μόνο ελαστικό. 

Οι παρακάτω οδηγίες σας δείχνουν
βήμα - βήμα πώς να στεγανοποιήσετε
προσωρινά το τρύπημα απλά και με
αξιοπιστία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Σημειώσεις για την ασφαλή χρήση
του Κιτ Επισκευής Τροχού».

Σημειώσεις για την ασφαλή χρήση
του Κιτ Επισκευής Τροχού

• Ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο στην
άκρη του δρόμου, έτσι ώστε να εργα-
στείτε με το Κιτ Επισκευής Τροχού
μακριά από την κίνηση του δρόμου.

• Για να είστε σίγουροι ότι το αυτοκί-
νητό σας δεν θα μετακινηθεί, ακόμη
κι αν βρίσκεστε σε ίσιο δρόμο, χρη-
σιμοποιείτε πάντα το χειρόφρενο.

• Να χρησιμοποιείτε πάντα το Κιτ
Επισκευής Τροχού για τη στεγανο-
ποίηση και το φούσκωμα ελαστικών
των επιβατικών αυτοκινήτων. Μόνο
τρυπήματα στην περιοχή του πέλμα-
τος του ελαστικού, μπορούν να
σφραγιστούν με το Κιτ επισκευής
τροχού.

• Μην το χρησιμοποιείτε για μηχανές,
ποδήλατα ή άλλου είδους ελαστικά.

• Όταν το ελαστικό και ο τροχός, έχουν
υποστεί ζημιά, για την δική σας α-
σφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το Κιτ
Επισκευής Τροχού.

• Η χρήση του Κιτ Επισκευής Τροχού
μπορεί να μην είναι αποτελεσματική,
για ζημιά στο ελαστικό μεγαλύτερη
από 6 μμ. Σας συνιστούμε να επικοι-
νωνήσετε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

• Μην χρησιμοποιείτε Κιτ Επισκευής
Τροχού, αν ένα ελαστικό είναι κα-
τεστραμμένο, επειδή οδηγούσατε με
τελείως κλαταρισμένο ελαστικό ή με
ανεπαρκή πίεση αέρα.

• Μην αφαιρείτε όποια ξένα αντικείμε-
να, όπως καρφιά ή βίδες, που έχουν
διαπεράσει το ελαστικό

• Αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε εξωτε-
ρικό χώρο, αφήστε τον κινητήρα
αναμμένο. Διαφορετικά, λειτουργώ-
ντας το συμπιεστή μπορεί τελικά να
μειώθει η δύναμη της μπαταρίας.

• Μην αφήνετε ποτέ το Κιτ Επισκευής
Τροχού χωρίς την επίβλεψή σας,
όταν το χρησιμοποιείτε.

• Μην αφήνετε το συμπιεστή να λει-
τουργεί περισσότερο από 10 λεπτά
τη φορά, διαφορετικά μπορεί να
υπερθερμανθεί

• Μη χρησιμοποιείτε το Κιτ αν η εξωτε-
ρική θερμοκρασία είναι στους –30°C.

• Σε περίπτωση επαφής του στεγανο-
ποιητικού με το δέρμα, ξεπλύνετε
προσεκτικά με άφθονο νερό. Αν ο ερε-
θισμός παραμείνει, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.

• Σε περίπτωση επαφής του στεγανο-
ποιητικού με τα μάτια, ξεπλύνετε τα
μάτια σας τουλάχιστον για 15 λεπτά.
Αν ο ερεθισμός παραμείνει, ζητήστε
ιατρική βοήθεια.

• Αν γίνει κατάποση του στεγανοποιητι-
κού, ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε
πολύ νερό, Όμως, μη δώσετε τίποτα
σε έναν λιπόθυμο άνθρωπο και ζητή-
στε ιατρική βοήθεια.

• Μεγάλη περίοδος έκθεσης σε στεγα-
νοποιητικό μπορεί να προκαλέσει βλά-
βη στον άνθρωπο, πχ στα νεφρά κτλ.

Μη χρησιμοποιείτε το TMK αν
ένα ελαστικό έχει σοβαρή ζημιά
από οδήγηση με ξεφούσκωτο ή
ανεπαρκώς φουσκωμένο λα-
στιχο. Μόνο τρυπιες περιοχές
μέσα στη περιοχή του πέλματος
μπορούν να κλείσουν με TMK.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

1. Ετικέτα περιορισμού ταχύτητας

2. Δοχείο υλικού στεγανοποίησης και
ετικέτα περιορισμού ταχύτητας

3. Σωλήνας πλήρωσης από το δο-
χείο στο ελαστικό.

4. Υποδοχές και καλώδιο για άμεση
σύνδεση με πρίζα.

5. Υποδοχή για το δοχείο υλικού στε-
γανοποίησης.

6. Συμπιεστής

7. Διακόπτης On/off

8. Μετρητής πίεσης για για ένδειξη
πίεσης φουσκώματος ελαστικού

9. Πλήκτρο για μείωση της πίεσης
ελαστικών

Οι υποδοχές, το καλώδιο και ο σωλή-
νας πλήρωσης αποθηκεύονται στο
περίβλημα του συμπιεστή.

Ακολουθήστε αυστηρά την συγκεκρι-
μένη αλληλουχία, διαφορετικά το υλι-
κό στεγανοποίησης μπορει να φύγει
κάτω από υψηλή πίεση.

Ληγμένο υλικό στεγανοποίησης
Μην χρησιμοποιείτε το υλικό
στεγανοποίησης μετά την λήξη
του (π.χ. μετά την ημερομηνία
λήξης στο δοχείο υλικού στεγα-
νοποίησης). Σε αυτή την περί-
πτωση αυξάνετε το ενδεχόμενο
βλάβης του ελαστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υλικό στεγανοποίησης

• Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

• Αποφύγετε επαφή με τα
μάτια. 

• Μην το καταπιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξαρτήματα του Κιτ Επισκευής Τροχού

OAE067039
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Χρήση του Κιτ Επισκευής
Τροχού

1. Κουνήστε το δοχείο υλικού στεγα-
νοποίησης. (1). 

2. Βιδώστε τον σωλήνα σύνδεσης (3)
στο δοχείο στεγανοποίησης (2)
προς τη κατεύθυνση Α και συνδέ-
στε το δοχείο στεγανοποίησης στον
συμπιεστή (5) στη κατεύθυνση Β.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής είναι
απενεργοποιημένος.

4. Ξεβιδώστε το καπάκι βαλβίδας
από την βαλβίδα του ελαττωματι-
κού τροχού και βιδώστε τον σωλή-
να πλήρωσης (3) του δοχείου υλι-
κού στεγανοποίησης στην βαλ-
βίδα.

Αφαιρέστε την ετικέτα περιορι-
σμού ταχύτητας (0) από το
δοχείο υλικού στεγανοποίησης
(1) και τοποθετήστε τη σε μια
ιδιαίτερα ορατή θέση μέσα στο
αυτοκίνητο, όπως για παρά-
δειγμα στο τιμόνι, για υπενθύμι-
ση στον οδηγό να μην τρέχει
πολύ γρήγορα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPD066013

OPDEN067015OPD067014
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

5.Τοποθετήστε το καλώδιο τροφο-
δοσίας του συμπιεστή (4), στην
πρίζα του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε μόνο τη πρίζα
στην πλευρά του συνοδηγού,
όταν συνδέετε το καλώδιο τροφο-
δοσίας.

6. Με τον διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση on εκκινήστε τον συμπιεστή
και αφήστε τον να δουλεύει για
5~7 λεπτά για να φτάσει το στεγα-
νοποιητικό στην κατάλληλη πίεση.
(Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8, Ελα-
στικά και τροχοί). Η πίεση του ελα-
στικού, μετά την πλήρωση δεν είναι
σημαντική και θα ελεγχθεί/διορ-
θωθεί αργότερα.

Προσοχή να μην παραφουσκώσετε
το ελαστικό και να μείνετε μακριά
από το ελαστικό όταν το φουσκώνετε.

7. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή.
8. Αποσυνδέστε τους σωλήνες από

το δοχείο υλικού στεγανοποίησης
και τη βαλβίδα του ελαστικού.

Επιστρέψτε το Κιτ Επισκευής Τροχού
στο αποθηκευτικό χώρου του αυτοκι-
νήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πίεση Ελαστικού

Μην προσπαθήσετε να οδηγή-
σετε το αυτοκίνητο σας, αν η
πίεση του ελαστικού είναι κάτω
από 29 PSI(200kpa). Αυτό μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα
ατύχημα, εξαιτίας ξαφνικής βλά-
βης του ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μονοξείδιο του άνθρακα

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο με
αναμμένο κινητήρα σε ένα χώ-
ρο χωρίς εξαερισμό για μεγάλη
χρονική διάρκεια. Μπορεί να
προκύψει δηλητηρίαση ή ασφυ-
ξία από μονοξείδιο του άνθρακα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε με ασφάλεια το
σωλήνα πλήρωσης στη βαλ-
βίδα. Αν δε το κάνετε το υλικό
στεγανοποίησης, μπορεί να
ρέει προς τα πίσω και πιθανόν
να βουλώσει το σωλήνα πλή-
ρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPDE066016

OPDEN067017
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Διανομή υλικού στεγανοποίησης

9. Οδηγήστε άμεσα για περίπου
7~10χλμ (4~6μίλια ή περίπου για
10λεπτά) για να κατανεμηθεί ομοι-
όμορφα το υλικό στεγανοποίησης
στον ελαστικό.

Μη ξεπεράσετε την ταχύτητα των 80
χλμ/ώρα (50 μιλίων/ ώρα). Άν είναι
δυνατόν, μην πέσετε κάτω από την
ταχύτητα των 20 μιλίων/ώρα (12 χλμ/
ώρα).Κατά την οδήγηση, αν αισθαν-
θείτε κάποια ασυνήθιστη δόνηση,
οδική διαταραχή ή θόρυβο, μειώστε
ταχύτητα και οδηγήστε με προσοχή
ώσπου να μπορέσετε να μπορέσετε
να παρκάρετε με ασφάλεια στην
άκρη του δρόμου. Καλέστε για οδική
ασφάλεια ή ρυμούλκιση.

Ελέγξτε την πίεση του ελαστι-
κού

1. Αφού οδηγήσετε για περίπου
7~10χλμ (4~6μίλια) ή περίπου για
10λεπτά), σταματήστε σε μια α-
σφαλή τοποθεσία.

2. Συνδέστε τον σωλήνα σύνδεσης
(3) του συμπιεστή απευθείας στην
βαλβίδα του ελαστικού.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλή-
να σύνδεσης (3) απευθείας στη
βαλβίδα ελαστικού. 

4. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφο-
δοσίας του συμπιεστή (4), στη
πρίζα του αυτοκινήτου.

5 Προσαρμόστε την πίεση ελαστι-
κού στην συνιστώμενη.

Με τον διακόπτη κινητήρα στην
θέση on, προχωρήστε με τον εξής
τρόπο.

- Για να αυξήστε την πίεση του
ελαστικού: Ενεργοποιήστε τον
συμπιεστή. Για να ελέγξετε την
τρέχουσα πίεση του ελαστικού,
κλείστε για λίγο τον συμπιεστή.

- Για να μειώσετε την πίεση
ελαστικού: Πιέστε το πλήκτρο 9
στον συμπιεστή. 

OLMF064106

OPDEN067015

OAEPH067041
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Μην αφήσετε τον συμπιεστή να
δουλεύει για περισσότερο από 10
λεπτά, διαφορετικά η συσκευή θα
υπερθερμανθεί και μπορεί να
πάθει ζημιά.

Πληροφορία

Ο μετρητής πίεσης μπορεί να δεί-
χνει περισσότερη πίεση, από την
ένδειξη, όταν ο συμπιεστής δου-
λεύει. Για να πάρετε ακριβή μέτρη-
ση της πίεσης ελαστικού, ο συ-
μπιεστής πρέπει να απενεργοποι-
ηθεί. Πληροφορία

Όταν κάνετε επανεγκατάσταση το
επισκευασμένο ή αντικατεστημένο
ελαστικό και τροχό στο αυτοκίνητο,
σφίξτε το μπουλόνι 11~13 kgf·m
(79~94 lbf·ft).

i

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πίεση ελαστικού πρέπει να
είναι τουλάχιστον 32 psi (220
kPa). Αν δεν είναι, μη συνεχίζε-
τε την οδήγηση. 

Καλέστε οδική βοήθεια ή για
ρυμούλκηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η πίεση ελαστικού δεν διατη-
ρείται, οδηγήστε το αυτοκίνητο
μια δεύτερη φορά, ανατρέξτε
στο Διανομή υλικού στεγανο-
ποίηση. Μετά επαναλάβετε τα
βήματα 1 με 4.

Η χρήση του TMK μπορεί να
είναι άκαρπη για ζημιά ελαστι-
κού μεγαλύτερη από περίπου 4
mm (0.16 in). 

Σας συνιστούμε να επικοινωνή-
σετε με έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI αν το
ελαστικό δε μπορεί να γίνει
ικανό για κυκλοφορία με το Κιτ
Επισκευής Τροχού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού

(αν έχει τοποθετηθεί με TPMS)

Το στεγανοποιητικό στον αι-
σθητήρα πίεσης του τροχού και
του ελαστικού, πρέπει να αφαι-
ρεθεί όταν αντικαθιστάτε το ελα-
στικό με ένα καινούργιο και
επιθεωρήσετε τους αισθητήρες
πίεσης σε έναν Εξουσιοδοτημε-
νο Επισκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Υπηρεσία ρυμούλκησης

Αν πρέπει να ρυμουλκηθεί το αυτο-
κίνητό σας, αυτό σας συνιστούμε να
γίνει από έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI ή άλλη οδι-
κή βοήθεια. 

Για την αποφυγή ζημιάς στο αυτο-
κίνητό σας, είναι απαραίτητες οι
σωστές διαδικασίες ανύψωσης και
ρυμούλκησης. Συνιστάται η χρήση
τροχήλατων βάσεων.

Είναι αποδεκτή η ρυμούλκηση του
αυτοκινήτου με τους πίσω τροχούς
στο έδαφος (χωρίς τροχήλατες βά-
σεις) και τους εμπρός τροχούς ανυ-
ψωμένους από το έδαφος. 

Αν έχει προκληθεί ζημιά σε οποιον-
δήποτε από τους αναρτώμενους τρο-
χούς ή εξαρτήματα της ανάρτησης ή
το αυτοκίνητο ρυμουλκείται με τους
εμπρός τροχούς στο έδαφος, θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τροχή-
λατες βάσεις κάτω από τους εμπρός
τροχούς. 

Όταν γίνεται ρυμούλκηση από ένα
φορτηγό ρυμούλκησης και δεν χρη-
σιμοποιούνται τροχήλατες βάσεις, οι
εμπρός τροχοί θα πρέπει να είναι
πάντα ανυψωμένοι, όχι οι πίσω.

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

OPD066018
Dollies

Dollies

• Μη ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο
προς τα πίσω με τους εμπρός
τροχούς στο έδαφος, γιατί
μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο αυτοκίνητο.

• Μη ρυμουλκείτε χρησιμοποι-
ώντας εξοπλισμό τύπου ιμά-
ντα. Χρησιμοποιήστε ανυψω-
τικό τροχών ή πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OPD066019

OPD066020
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Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκινητο σε
μια έκτακτη ανάγκη χωρίς τροχήλατη
βάση: 

1. Βάλτε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ACC.

2. Βάλτε τον επιλογέα στη θέση N
(Νεκρά).

3. Απελευθερώστε το χειρόφρενο.  

Αφαιρούμενος κρίκος ρυμούλ-
κησης

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου
αποσκευών και αφαιρέστε τον
κρίκο ρυμούλκησης από την εργα-
λειοθήκη.

2. Αφαιρέστε το καπάκι από την οπή
πιέζοντας το κάτω τμήμα του στον
εμπρός προφυλακτήρα.

3. Τοποθετήστε τον κρίκο περιστρέ-
φοντάς τον δεξιόστροφα στην οπή
μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

4. Αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης
και τοποθετήστε το καπάκι μετά
από τη χρήση.

Η μη τοποθέτηση του επιλογέα
στη θέση N (Νεκρά) μπορεί να
προκαλέσει εσωτερική ζημιά
στο κιβώτιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν το αυτοκίνητο σας είναι
εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα
ανατροπής, βάλτε τον διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση LOCK/OFF
ή ACC όταν το αυτοκίνητο ρυ-
μουλκείται. Οι πλαϊνοί αερόσα-
κοι και οι αερόσακοι τύπου
κουρτίνα μπορεί να πυροδοτη-
θούν αν ο αισθητήρας ανιχνεύ-
σει τη κατάσταση ως ανατροπή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN067035

OPDEN067021

OPDEN067023

n Μπροστά

n Πίσω
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Ρυμούλκηση ανάγκης

Αν είναι απαραίτητο να ρυμουλκηθεί
το αυτοκίνητό σας, σας συνιστούμε να
γίνει από έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI ή άλλη οδική
βοήθεια.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία
ρυμούλκησης σε περίπτωση ανά-
γκης, το αυτοκίνητό σας μπορεί να
ρυμουλκηθεί προσωρινά χρησιμο-
ποιώντας ένα συρματόσχοινο ή μια
αλυσίδα στον κρίκο ρυμούλκησης
ανάγκης κάτω από το εμπρός (ή
πίσω) μέρος του αυτοκινήτου. 

Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν
ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο. Στο ρυ-
μουλκούμενο αυτοκίνητο πρέπει να
υπάρχει οδηγός ο οποίος θα χειρί-
ζεται το τιμόνι και τα φρένα.

Η ρυμούλκηση με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να γίνεται μόνο σε δρόμους
με σκληρό οδόστρωμα για σύντομο
διάστημα και με χαμηλές ταχύτητες.
Επίσης, οι τροχοί, οι άξονες, το συ-
γκρότημα κινητήρα - κιβωτίου ταχυ-
τήτων, το τιμόνι και τα φρένα πρέπει
να είναι σε καλή κατάσταση.

Να ακολουθήσετε αυτές τις προφυ-
λάξεις ρυμούλκησης ανάγκης:

• Τοποθετήστε το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση ACC, ώστε το τιμόνι
να μην κλειδώσει.

• Τοποθετήστε τον επιλογέα στην
θέση N (Νεκρά).

• Απελευθερώστε το χειρόφρενο.

• Πιέστε το πεντάλ φρένων με με-
γαλύτερη δύναμη από το κανονικό,
αφού θα έχεται μειωμένη απόδοση
φρεναρίσματος.

• Θα χρειαστεί μεγαλύτερη  προσπά-
θεια στριψίματος, επειδή το σύστη-
μα ηλεκτρικού στριψίματος θα είναι
απενεργοποιημένο.

• Αποφύγετε τη ρυμούλκηση ενός
αυτοκινήτου βαρύτερου από το
ρυμουλκό αυτοκίνητο.

• Οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων θα
πρέπει να επικοινωνούν συχνά
μεταξύ τους.

• Πριν τη ρυμούλκηση ανάγκης,
ελέγξτε ότι ο κρίκος δεν είναι σπα-
σμένος ή κατεστραμμένος.

• Ασφαλίστε το συρματόσχοινο ή την
αλυσίδα στον κρίκο ρυμούλκησης.

• Μην τραβάτε απότομα τον κρίκο.
Εφαρμόστε σταθερή και ομοιό-
μορφη δύναμη.

OPDEN067022

OPDEN067026

n Μπροστά

n Πίσω
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• Χρησιμοποιήστε έναν ιμάντα ρυ-
μούλκησης μικρότερο από 5 μέτρα
(16 πόδια) μήκος. Προσαρμόστε
ένα άσπρο ή κόκκινο πανί
(περίπου 30 εκατ. φαρδύ) στο
μέσο του ιμάντα για να είναι εύκο-
λα ορατό.

• Οδηγήστε προσεχτικά, ώστε ο ιμά-
ντας ρυμούλκησης να μη λασκάρει
κατά τη ρυμούλκηση.

Για να αποφύγετε ζημιά στο
αυτοκίνητο σας ή σε εξαρτήμα-
τα του αυτοκινήτου σας, όταν
ρυμουλκείτε:

• Όταν χρησιμοποιείτε κρίκο
ρυμούλκησης, μην τον τραβά-
τε από το πλάι ή με κάθετη
γωνία. Πρέπει να ρυμουλκεί-
τε πάντα σε ευθεία.

• Μη χρησιμοποιείτε τον κρίκο
ρυμούλκησης για να τραβήξε-
τε το αυτοκίνητο από λάσπη,
άμμο ή άλλες συνθήκες που
το αυτοκίνητο δε μπορεί να
βγει με τη δική του δύναμη.

• Περιορίστε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου στα 15 km/h (10
mph) και οδηγήστε για λιγότε-
ρο από 1.5 km (1 μίλι) όταν
ρυμουλκείτε, για να αποφύγε-
τε σοβαρή ζημιά στο αυτόματο
κιβώτιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

OTL065029
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Το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο
με είδη έκτακτης ανάγκης για να σας
βοηθήσουν να ανταποκριθείτε σε μια
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Πυροσβεστήρας

Αν υπάρχει μια μικρή φωτιά και
γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε
τον πυροσβστήρα, ακολουθήστε αυτά
τα βήματα με προσοχή.

1. Τραβήξτε την καρφίτσα ασφαλείας
στο πάνω μέρος του πυροσβε-
στήρα, που συκγρατεί το χερούλι
από το να πιεστεί κατά λάθος.

2. Στοχεύστε με το στόμιο προς τη
βάση της φωτιάς.

3. Σταθείτε περίπου 2.5 m μακριά
από τη φωτιά και πιέστε το χε-
ρούλι για να πυροδοτήσετε τον
πυροσβεστήρα. Αν αφήσετε το
χερούλι, η πυροδότηση θα σταμα-
τήσει.

4. Σκουπίστε το στόμιο πίσω και
μπροστά στη βάση της φωτιάς.
Αφού η φωτιά φαίνεται να έχει
σβήσει, προσέξτε να μην αναθερ-
μανθεί.

Κουτί πρώτων βοηθειών

Σας παρέχονται προμήθειες για να
δώσετε πρώτες βοήθειες, όπως
ψαλίδι, επίδεσμοι, λευκοπλάστ κτλ.

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό
τρίγωνο στο δρόμο, για να προειδο-
ποιήσετε περαστικά αυτοκίνητα κατά
τη διάρκεια ανάγκης, όπως όταν το
αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο στο
πλάι του δρόμου εξαιτίας προβλημά-
των.

Όργανο πίεσης ελαστικού
(Αν έχει τοποθετηθεί) 

Τα ελαστικά υπό κανονικές συνθήκες
χάνουν λίγο αέρα με την καθημερινή
χρήση και μπορεί να θέλετε να προ-
σθέσετε αέρα περιοδικά και συνήθως
αυτό δεν είναι σημάδι ότι χάνει το
ελαστικό αέρα, αλλά είναι εξαιτίας της
κανονικής φθοράς. Πάντα να ελέγχε-
τε την πίεση ελαστικών όταν τα ελα-
στικά είναι κρύα επειδή η πίεση των
ελαστικών αυξάνεται με την θερμοκ-
ρασία. 

Για να ελέγξετε την πίεση ελαστικών
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλ-
βίδας ελαστικού που βρίσκεται  το
χείλος του ελαστικού.

2. Πιέστε και κρατήστε το όργανο
στη βαλβίδα ελαστικού. Λίγος
αέρας θα διαρρεύσει καθώς ξεκι-
νάτε και ακόμα περισσότερος θα
διαρρεύσει αν δε πιέσετε το όργα-
νο σταθερά.

3. Μια σταθερή ώθηση χωρίς διαρ-
ροή θα ενεργοποιήει το όργανο.

4. Διαβάστε τη πίεση στο όργανο για
να δείτε αν είναι χαμηλή ή υψηλή.

5. Ρυθμίστε την πίεση ελαστικού στη
καθορισμένη πίεση. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 8 “Ελαστικά και
Τροχοί”.

6. Επανεγκαταστήστε το καπάκι της
βαλβίδας ελαστικού.

ΕΙΔΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ) 
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ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.Δοχείο ψυκτικού κινητήρα/ 

Τάπα ψυγείου

2.Δοχείο υγρών φρένων/συμπλέκτη

3.Φίλτρο αέρα

4.Δείκτης λαδιών κινητήρα

5.Τάπα πλήρωσης λαδιών κινητήρα

6.Δοχείο υγρών πλυστικής

7.Ασφαλειοθήκη

8.Μπαταρία

Ο χώρος του κινητήρα στο αυτοκίνητο
μπορεί να είναι διαφορετικός από την
εικόνα.

OPDEN077088
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Συντήρηση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πρέπει να φροντίσετε ιδιαίτερα ώστε
να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο αυτο-
κίνητό σας και τραυματισμό δικό σας
όποτε πραγματοποιείτε οποιαδήποτε
διαδικασία συντήρησης ή ελέγχου.

Σας συνιστούμε γενικά να συντηρείτε
το αυτοκίνητό σας σε ένα Εξουσιο-
δοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.
Ένας Εξουσιοδοτημένος Επισκευα-
στής HYUNDAI πληροί τις προδια-
γραφές υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
της Hyundai και δέχεται τεχνική υπο-
στήριξη από τη HYUNDAI, προκειμέ-
νου να παρέχει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες.

Ευθύνη ιδιοκτήτη
Η Συντήρηση και η Τήρηση Αρχείου
αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Θα πρέπει να διατηρείτε τα έγγραφα τα
οποία δείχνουν τη σωστή συντήρηση
του αυτοκινήτου σας σε σχέση με τους
πίνακες προγραμματισμένης συντήρη-
σης που φαίνονται στις παρακάτω
σελίδες. Χρειάζεστε αυτές τις πληρο-
φορίες, για να κατοχυρώνετε τη συμ-
μόρφωσή σας με τις απαιτήσεις σέρβις
και συντήρησης των εγγυήσεων του
αυτοκινήτου.

Στο Εγχειρίδιο Εγγύησης και Συντή-
ρησης, παρέχονται λεπτομερείς πλη-
ροφορίες για την εγγύηση.

Επισκευές και ρυθμίσεις που απαι-
τούνται ως αποτέλεσμα ακατάλληλης
συντήρησης ή έλλειψης μιας απαι-
τούμενης συντήρησης δεν καλύπτο-
νται από την εγγύηση.

Προφυλάξεις συντήρησης
ιδιοκτήτη
Η λανθασμένη ή ελλιπής συντήρηση
μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα-
τα. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται
οδηγίες μόνο για τα σημεία συντήρη-
σης που είναι εύκολο να πραγματο-
ποιηθούν.

Αρκετές διαδικασίες μπορούν να
γίνουν μόνο από έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI με ειδι-
κά εργαλεία.

Το αυτοκίνητο σας δε πρέπει να τρο-
ποποιηθεί με κανένα τρόπο. Τέτοιες
τροποποιήσεις μπορεί να επηρεά-
σουν αρνητικά τις επιδόσεις, την α-
σφάλεια ή την αντοχή του αυτοκινή-
του σας και μπορεί επιπρόσθετα να
παραβιάζουν τους όρους των περιο-
ρισμένων εγγυήσεων που καλύπτουν
το όχημα.

Η λανθασμένη συντήρηση από τον
ιδιοκτήτη κατά την περίοδο της
εγγύησης μπορεί να επηρεάσει την
κάλυψη της εγγύησης. Για λεπτο-
μέρειες, διαβάστε το ξεχωριστό
Εγχειρίδιο Εγγύησης και Συντήρη-
σης που παρέχεται μαζί με το
αυτοκίνητο. Αν δεν είστε σίγουρος
σχετικά με τη διαδικασία σέρβις ή
συντήρησης, θα πρέπει να την
πραγματοποιήσετε σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Οι παρακάτω λίστες είναι έλεγχοι και
επιθεωρήσεις αυτοκινήτου που θα
πρέπει να πραγματοποιούνται από
τον ιδιοκτήτη ή από έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI στις
συχνότητες που επισημαίνονται, ώστε
να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αξιό-
πιστη λειτουργία του αυτοκινήτου σας.
Οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες
πρέπει να επισημαίνονται στον Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI
όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αυτοί οι Έλεγχοι Συντήρησης Ιδιο-
κτήτη δεν καλύπτονται γενικά από τις
εγγυήσεις και μπορεί να επιβαρυν-
θείτε την εργασία, τα ανταλλακτικά και
τα λιπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Πρόγραμμα συντήρησης
ιδιοκτήτη

Όταν σταματάτε για πλήρωση
καυσίμου:
• Ελέγξτε τη στάθμη λαδιών του κι-

νητήρα.

• Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού
στο δοχείο ψυκτικού.

• Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών
πλυστικής παρμπρίζ.

• Ελέγξτε για ξεφούσκωτα ελαστικά.

Η πραγματοποίηση εργασιών
συντήρησης σε ένα αυτοκίνητο
μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αν
δεν διαθέτετε την τεχνογνωσία
και εμπειρία ή τα κατάλληλα
εργαλεία και εξοπλισμό για να
κάνετε την εργασία, σας συνι-
στούμε να την πραγματοποιή-
σετε σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.
Πρέπει ΠΑΝΤΑ να ακολουθείτε
αυτές τις προφυλάξεις για να
κάνετε εργασίες συντήρησης:
• Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σας

σε επίπεδο έδαφος, μετακινή-
στε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση Ρ (Στάθμευση, για
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων/
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη),
τραβήξτε το χειρόφρενο, τοπο-
θετήστε το διακόπτη ανάφλε-
ξης στη θέση LOCK/OFF.

• Μπλοκάρετε τα ελαστικά
(μπροστά και πίσω) για απο-
φύγετε τυχόν κίνηση του αυτο-
κινήτου.
Αφαιρέστε φαρδιά ρούχα ή
κοσμήματα τα οποία μπορεί
να εμπλακούν σε κινούμενα
μέρη.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
• Αν πρέπει να έχετε σε λει-

τουργία τον κινητήρα κατά τη
διάρκεια της συντήρησης, αν
το κάνετε σε εξωτερικό χώρο
ή σε μια περιοχή με αρκετό
εξαερισμό. 

• Κρατήστε φλόγες, σπινθήρες
ή υλικά καπνίσματος μακριά
από τη μπαταρία και μέρη
που σχετίζονται με τα καύσι-
μα.

Προσέξτε κατά τον έλεγχο της
στάθμης ψυκτικού κινητήρα
όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.
Ζεματιστό ψυκτικό και ατμός
μπορεί να εξέλθουν με πίεση.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκ-
αύματα ή άλλο σοβαρό τραυ-
ματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Συντήρηση

Κατά τη λειτουργία του αυτοκι-
νήτου σας
• Σημειώστε οποιαδήποτε αλλαγή

στον ήχο της εξάτμισης ή οποιαδή-
ποτε οσμή καυσαερίων μέσα στο
αυτοκίνητο.

• Ελέγξτε για κραδασμούς στο τιμό-
νι. Σημειώστε οποιαδήποτε αύξη-
ση στην απαιτούμενη δύναμη στρι-
ψίματος στο τιμόνι ή λασκάρισμα
στο τιμόνι ή αλλαγή στην ευθεία
εμπρός θέση του.

• Σημειώστε αν το αυτοκίνητό σας
«τραβάει» συνεχώς προς τη μια
πλευρά όταν οδηγείτε σε ομαλό,
οριζόντιο δρόμο.

• Κατά το σταμάτημα, ακούστε και
ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους,
τραβήγματα στο πλάι, αυξημένη
διαδρομή στο πεντάλ των φρένων
ή δύσκολα μετακινούμενο πεντάλ
των φρένων.

• Ελέγξτε το χειρόφρενο.

• Ελέγξτε για διαρροές υγρών κάτω
από το αυτοκίνητό σας (το στάξιμο
νερού από το σύστημα κλιματι-
σμού κατά τη διάρκεια ή μετά από
τη χρήση είναι φυσιολογική).

Τουλάχιστον μια φορά το μήνα:
• Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού στο

δοχείο ψυκτικού κινητήρα.

• Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των
εξωτερικών φώτων, περιλαμβανο-
μένων των φώτων των φρένων,
των φλας και των φώτα αλάρμ.

• Ελέγξτε τις πιέσεις πλήρωσης
όλων των ελαστικών, περιλαμβα-
νομένου του εφεδρικού τροχού.

• Ελέγξτε για χαλαρωμένα μπουλό-
νια τροχού.

Τουλάχιστον δύο φορές το
χρόνο (για παράδειγμα, κάθε
άνοιξη και φθινόπωρο):
• Ελέγξτε τα κολάρα του ψυγείου, του

καλοριφέρ και του κλιματισμού για
διαρροές ή ζημιά.

• Ελέγξτε τη λειτουργία των πιδάκων
πλυστικής παρμπρίζ και των υαλο-
καθαριστήρων. Καθαρίστε τα μά-
κτρα με ένα καθαρό πανί εμποτι-
σμένο με υγρό πλυστικής.

• Ελέγξτε τη ρύθμιση των προβο-
λέων.

• Ελέγξτε το σιγαστήρα, τους σωλή-
νες της εξάτμισης, τα θερμομονωτι-
κά και τα στηρίγματα.

• Ελέγξτε τις ζώνες ασφαλείας για
φθορά και για τη λειτουργία τους

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο:
• Καθαρίστε τις οπές αποστράγγι-

σης του αμαξώματος και των
θυρών.

• Λιπάνετε τους μεντεσέδες των
θυρών και ελέγξτε τους μεντεσέδες
του καπό.

• Λιπάνετε τις κλειδαριές και τις μαν-
δαλώσεις των θυρών και του καπό.

• Λιπάνετε τις λάστιχο-υδρορροές
των θυρών.

• Ελέγξτε το σύστημα κλιματισμού.

• Ελέγξτε και λιπάνετε το μηχανισμό
του αυτόματου κιβωτίου ταχυτή-
των.

• Καθαρίστε την μπαταρία και τους
ακροδέκτες.

• Έλεγχος στάθμης υγρών φρένων/
συμπλέκτη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ακολουθήστε το Πρόγραμμα Κανονικής Συντήρησης αν το αυτοκίνητο συνήθως λειτουργεί όπου δεν ισχύει καμία από τις
παρακάτω συνθήκες.

Αν ισχύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, ακολουθήστε τη Συντήρηση Σε Αντίξοες Συνθήκες Χρήσης.

• Επαναλαμβανόμενες σύντομες διαδρομές, μικρότερες από 8 χλμ σε κανονικές θερμοκρασίες ή μικρότερες από 16
χλμ σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

• Παρατεταμένη χρήση του κινητήρα στο ρελαντί ή χαμηλής ταχύτητας οδήγηση για μεγάλες αποστάσεις

• Οδήγηση σε δύσβατο σκονισμένο, λασπωμένο δρόμο, χωματόδρομο, δρόμο με χαλίκι ή σε δρόμο με αλάτι

• Οδήγηση σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αλάτι ή άλλα διαβρωτικά υλικά ή σε πολύ κρύο καιρό

• Οδήγηση σε περιοχές με άμμο ή συνθήκες σκόνης στον κινητήρα

• Οδήγηση σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας

• Οδήγηση σε ανηφόρα, κατηφόρα ή σε δρόμο βουνού, επανειλημμένα

• Ρυμούλκηση ενός τρέιλερ ή σχάρα οροφής

• Οδήγηση ως αμάξι περιπολίας, ταξί ή άλλη εμπορική χρήση του ρυμουλκού οχήματος

• Οδήγηση με περισσότερο από 170 χλμ/ώρα

• Συχνή οδήγηση σε συνθήκη σταμάτα-ξεκίνα

Αν το αυτοκίνητό σας λειτουργεί κάτω από τις παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει να ελέγχετε, να αντικαθιστάτε ή να
συμπληρώνετε πιο συχνά από ότι στο Πρόγραμμα Κανονικής Συντήρησης. Μετά από τις περιόδους ή αποστάσεις που
αναφέρονται στον πίνακα, συνεχίστε να ακολουθείτε τα παρακάτω προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης.
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Μήνες 24 48 72 96 120 144 168 192

Μίλια x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Χλμ x 1,000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ιμάντες *1 Την πρώτη φορά έλεγχος στα 90,000 χλμ (60,000 μίλια) ή 72 μήνες,

κατόπιν, κάθε 30,000χλμ (20,000 μίλια) η 24 μήνες

Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού κινητήρα** *2 Αντικατάσταση κάθε 10,000 χλμ (6,000 μίλια) ή 12 μήνες

Πρόσθετα καυσίμων *3 Προσθήκη κάθε 10,000 χλμ (6,000 μίλια) ή 12 μήνες

Intercooler, σωλήνας εισόδου/ εξόδου, σωλήνας εισαγωγής αέρα Έλεγχος κάθε 10,000 χλμ (6,000 μίλια) 

Φίλτρο αέρα I R I R I R I R

Μπουζί Αντικατάσταση κάθε 75,000 χλμ (50,000 μίλια) *4 ή 60 μήνες

Σωλήνας αναθυμιάσεων και τάπα ρεζερβουάρ I I I I

Φίλτρο αέρα δεξαμενής καυσίμου I I I I

Συντήρηση

7-8

I : Έλεγχος και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε, διορθώστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε.

R : Αντικατάσταση ή αλλαγή.

** : Η στάθμη του λαδιού κινητήρα πρέπει να ελέγχεται συχνά και να συντηρείται σωστά. Αν λειτουργείτε το αυτοκίνητο με ανεπαρ-

κή στάθμη λαδιού, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα και τέτοια βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

*1 : Ελέγξτε τον προεντατήρα ζώνης, το ρελαντί και την τροχαλία δυναμό και αν είναι απαραίτητο, διορθώστε ή αντικαταστήστε.

*2 : Έλεγχος στάθμης λαδιών κινητήρα και διαρροών κάθε 500 χλμ (350 μίλια) ή πριν από ένα μεγάλο ταξίδι.

*3 : Αν καλής ποιότητας βενζίνη, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Καυσίμων (EN228) ή ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων

των πρόσθετων καυσίμων, δεν είναι διαθέσιμα, συνιστάται ένα μπουκάλι πρόσθετων. Τα πρόσθετα είναι διαθέσιμα από τον

Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI, μαζί με πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης τους. Μην αναμίξετε άλλα πρόσθετα.

*4 : Για τη δική σας άνεση, μπορεί να αντικατασταθεί πριν το προβλεπόμενο διάστημα όταν κάνετε σέρβις σε άλλα στοιχεία.

Πρόγραμμα Κανονικής Συντήρησης (για Ευρώπη)
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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Μήνες 24 48 72 96 120 144 168 192

Μίλια x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Χλμ x 1,000 30 60 90 120 150 180 210 240

Φίλτρο καυσίμου *5 I I I I I I I I

Σωληνάκια καυσίμου, κολάρα και συνδέσεις I I I I

Σύστημα ψύξης

Ελέγξτε “Ρύθμιση και διαρροή στάθμης ψυκτικού” κάθε μέρα.

Την πρώτη φορά, έλεγχος στα 60,000 χλμ (40,000 μίλια) ή 48 μήνες

κατόπιν, έλεγχος κάθε 30,000 χλμ (20,000 μίλια) ή 24 μήνες

Ψυκτικό κινητήρα *6

Την πρώτη φορά, αντικατάσταση στα 210,000 χλμ (120,000 μίλια)ή 10

χρόνια :κατόπιν, αντικατάσταση κάθε 30,000 χλμ (20,000 μίλια) ή 24

μήνες *7

Διάκενο βαλβίδων *7 I I

Κατάσταση μπαταρίας I I I I I I I I

Σωληνάκια φρένων, κολάρα και συνδέσεις I I I I I I I I

Χειρόφρενο I I I I I I I I
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Πρόγραμμα Κανονικής Συντήρησης (για Ευρώπη) (Συνέχεια)
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

I : Έλεγχος και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε, διορθώστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε.
R : Αντικατάσταση ή αλλαγή.
*5 : Το φίλτρο καυσίμου θεωρείται ότι δεν χρειάζεται συντήρηση αλλά συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος σε αυτό το πρόγραμμα

συντήρησης ανάλογα με την ποιότητα του καυσίμου. Αν παρουσιάζονται ορισμένα σοβαρά θέματα ασφάλειας, όπως περιορι-
σμένη ροή καυσίμου, αναρρόφηση, απώλεια ισχύος, μεγάλη δυσκολία εκκίνησης κ.λπ. αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου αμέ-
σως, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα συντήρησης και σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI για λεπτομέρειες.

*6 : Κατά την προσθήκη ψυκτικού, χρησιμοποιήστε μόνο απιονισμένο ή μαλακό νερό για το αυτοκίνητό σας και μην αναμειγνύετε
ποτέ σκληρό νερό στο ψυκτικό που έχει πληρωθεί από το εργοστάσιο. Ένα λανθασμένο μείγμα ψυκτικού μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρή δυσλειτουργία ή ζημιά στον κινητήρα.

*7 : Ελέγξτε για υπερβολικό θόρυβο της βαλβίδας και/ή δόνηση του κινητήρα και προσαρμόστε αν είναι απαραίτητο. Σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το σύστημα σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.
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Μήνες 24 48 72 96 120 144 168 192

Μίλια x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Χλμ x 1,000 30 60 90 120 150 180 210 240

Υγρό φρένου/συμπλέκτη R R R R R R R R

Δίσκοι φρένων και τακάκια I I I I I I I I

Κρεμαγιέρα, μπάρες και φούσκες I I I I I I I I

Ημιαξόνια και φούσκες I I I I I I I I

Ελαστικά (πίεση & φθορά πέλματος) I I I I I I I I

Σφαιρικές αρθρώσεις εμπρός ανάρτησης I I I I I I I I

Ψυκτικό κλιματισμού I I I I I I I I

Συμπιεστής κλιματισμού I I I I I I I I

Φίλτρο αέρα κλιματισμού R R R R R R R R

Υγρά μηχανικού κιβωτίου *8 I I I I

Σύστημα εξάτμισης I I I I I I I I

Συντήρηση

7-10

Πρόγραμμα Κανονικής Συντήρησης (για Ευρώπη) (Συνέχεια)

I : Έλεγχος και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε, διορθώστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε.

R : Αντικατάσταση ή αλλαγή.

*8 : Το υγρό του μηχανικού κιβωτίου/κιβωτίου διπλού συμπλέκτη το δοχείο λαδιού για το transfer και το λάδι πίσω διαφορικού, πρέ-

πει να αλάζονται κάθε φορά που που βυθίζονται στο νερό.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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Συντήρηση σε Αντίξοες Συνθήκες Χρήσης και Συνθήκες Λίγων Χιλιομέτρων (Βενζινοκινητήρας, για Ευρώπη) 

Τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να συντηρούνται πιο συχνά σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αντίξοες
συνθήκες οδήγησης ή συνθήκες λίγων χιλιομέτρων. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα κατάλληλα διαστήματα
συντήρησης.

R : Αντικατάσταση I : Έλεγχος και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε, διορθώστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε

Στοιχείο συντήρησης
Εργασία

συντήρησης
Εργασία συντήρησης

Συνθήκες 
οδήγησης

Λάδι και φίλτρο λαδιού κινητήρα R
Αντικατάσταση κάθε 5,000 χλμ (3,000 μίλια) 

ή 6 μήνες

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K

Φίλτρο αέρα R
Αντικατάσταση πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, E

Μπουζί R
Αντικατάσταση πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
A, B, G, F, H, I, K 

Κρεμαγιέρα, μπάρες και φούσκες I
Έλεγχος πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, D, E, F, G

Σφαιρικές αρθρώσεις εμπρός ανάρτησης I
Έλεγχος πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, D, E, F, G

Δίσκοι φρένων και τακάκια, δαγκάνες και

ρότορες
I

Έλεγχος πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, D, E, G, H

Χειρόφρενο I
Έλεγχος πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, D, G, H

Ημιαξόνια και φούσκες I
Έλεγχος πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, D, E, F, G, H, I
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Συντήρηση

7-12

Αντίξοες συνθήκες οδήγησης
A : Οδήγηση σε επαναλαμβανόμενες μικρές διαδρομές μικρότε-

ρες από 8 χλμ (5 μίλια) σε κανονικές συνθήκες θερμο-
κρασίας ή λιγότερο από 16 χλμ (10 μίλια) σε συνθήκες παγε-
τού

B : Παρατεταμένο ρελαντί ή οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα για
μεγάλες αποστάσεις

C : Οδήγηση σε ανώμαλους, σκονισμένους, γεμάτους λάσπη,
χωματόδρομους, με χαλίκι ή με αλάτι, δρόμους

D : Οδήγηση σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αλάτι ή άλλα
διαβρωτικά υλικά ή σε πολύ κρύο καιρό

E : Οδήγηση σε αμμώδεις περιοχές ή με σκόνη στον κινητήρα

F : Οδήγηση σε περιοχή με πολύ κίνηση

G : Οδήγηση σε ανηφόρες, κατηφόρες ή ορεινές περιοχές επα-
ναλαμβανόμενα

H : Ρυμούλκηση τρέιλερ,ή χρήση τροχόσπιτου ή σχάρας οροφής

I : Οδήγηση περιπολικού, ταξί, επαγγελματικού αυτοκινήτου ή
αυτοκινήτου ρυμούλκησης

J : Οδήγηση με πάνω από 170 χλμ/ώρα (106 μίλια/ώρα)

K : Συχνή οδήγηση με συνθήκες εκκίνησης - στάσης και κάτω
από 15,000 χλμ τον χρόνο

Στοιχείο συντήρησης
Εργασία

συντήρησης
Διαστήματα συντήρησης

Συνθήκες
οδήγησης

Φίλτρο αέρα κλιματισμού R
Αντικατάσταση πιο συχνά, ανάλογα με τις

συνθήκες
C, E, G

Υγρό μηχανικού κιβωτίου R Κάθε 120,000 χλμ (80,000 μίλια) C, D, F, G, H, I, J
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Λάδι και φίλτρο λαδιού κινη-
τήρα
Το λάδι και το φίλτρο λαδιού του κι-
νητήρα θα πρέπει να αντικαθίστανται
στα διαστήματα που προβλέπονται
από την προγραμματισμένη συντή-
ρηση. Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε
δύσκολες συνθήκες, απαιτείται συ-
χνότερη αντικατάσταση λαδιών και
φίλτρου λαδιού.

Ιμάντες κίνησης
Ελέγξτε όλους τους ιμάντες για τυχόν
κοψίματα, ρωγμές, μεγάλη φθορά ή
ίχνη λαδιού και αντικαταστήστε τους
αν είναι απαραίτητο. Οι ιμάντες πρέ-
πει να ελέγχονται περιοδικά για
σωστή ένταση και να ρυθμίζονται αν
είναι απαραίτητο.

Φίλτρο καυσίμου
Ένα φραγμένο φίλτρο καυσίμου
μπορεί να μειώσει την ταχύτητα που
κινείται ένα αυτοκίνητο, να προκαλέ-
σει ζημιά στο σύστημα καυσαερίων
και να προκαλέσει διάφορα ζητήμα-
τα, όπως δύσκολες εκκινήσεις. Αν
συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα από
ξένα σωματίδια στο ρεζερβουάρ,
μπορεί να απαιτηθεί συχνότερη αντι-
κατάσταση του φίλτρου καυσίμου.
Μετά από την τοποθέτηση ενός και-
νούργιου φίλτρου καυσίμου, δουλέ-
ψτε μερικά λεπτά τον κινητήρα και
ελέγξτε για διαρροές στις συνδέσεις.
Συνιστούμε τα φίλτρα καυσίμου να
τοποθετούνται σε Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Σωληνάκια καυσίμου, κολάρα
καυσίμου και συνδέσεις
Ελέγξτε τις σωληνώσεις καυσίμου τα
κολάρα καυσίμου και τις συνδέσεις
για διαρροές και ζημιά. Συνιστούμε
να αντικαταστήσετε τα σωληνάκια
καυσίμου, τα κολάρα καυσίμου και
τις συνδέσεις σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Σωλήνας αναθυμιάσεων και
τάπα πλήρωσης ρεζερβουάρ
Ο σωλήνας εξαέρωσης και η τάπα
ρεζερβουάρ πρέπει να ελέγχονται
σύμφωνα με τα διαστήματα που προ-
βλέπονται από την προγραμματι-
σμένη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι έχει
αντικατασταθεί σωστά ο νέος σωλή-
νας εξαέρωσης ή η τάπα ρεζερβουάρ.

Φίλτρο αέρα
Συνιστάται η αντικατάσταση του
φίλτρου αέρα με γνήσιο ανταλλα-
κτικό HYUNDAI

Μπουζί
Βεβαιωθείτε ότι τα καινούργια μπου-
ζί είναι σωστού θερμικού βαθμού.

Σύστημα ψύξης
Ελέγξτε τα εξαρτήματα του συστήμα-
τος ψύξης, όπως το ψυγείο, το δο-
χείο διαστολής, τα κολάρα και τις
ενώσεις για διαρροή και ζημιά. Αντι-
καταστήστε αμέσως τα κατεστραμμέ-
να εξαρτήματα.

Μην αποσυνδέετε ή ελέγχετε τα
μπουζί όταν ο κινητήρας καίει.
Μπορεί να καείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ελέγχετε τον ιμάντα, τοπο-
θετήστε τον κινητήρα ανάφλεξης
στη θέση LOCK/OFF ή στη θέση
ACC.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Συντήρηση

Ψυκτικό υγρό
Το ψυκτικό θα πρέπει να αντικαθί-
σταται στα διαστήματα που προβλέ-
πονται από την προγραμματισμένη
συντήρηση.

Διάκενο βαλβίδων
Ελέγξτε για υπερβολικό θόρυβο
βαλβίδων και/ή κραδασμούς κινη-
τήρα και ρυθμίστε αν είναι απαραί-
τητο. Συνιστούμε την εργασία να την
πραγματοποιήσει ένας Εξουσιοδο-
τημένος Επισκευαστής HYUNDAI.

Υγρά μηχανικού κιβωτίου
Ελέγξτε τα υγρά του μηχανικού
κιβωτίου ταχυτήτων σύμφωνα με την
προγραμματισμένη συντήρηση.

Σωλήνες και σωληνάκια φρέ-
νων
Ελέγξτε οπτικά για σωστή τοποθέ-
τηση, γδαρσίματα, ρωγμές, παραμορ-
φώσεις και οποιαδήποτε διαρροή.
Αντικαταστήστε αμέσως οποιοδήπο-
τε παραμορφωμένο ή κατεστραμμέ-
νο εξάρτημα.

Υγρά φρένων/συμπλέκτη
Ελέγξτε τη στάθμη υγρών φρένων
στο δοχείο υγρών φρένων. Η στάθμη
πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στα
σημάδια «ΜΙΝ» και «ΜΑX» στο πλάι
του δοχείου. Χρησιμοποιήστε μόνο
υδραυλικά υγρά φρένων προδιαγρα-
φής DOT 3 ή DOT 4.

Χειρόφρενο
Ελέγξτε το σύστημα χειρόφρενου
συμπεριλαμβανομένου του μοχλού
του χειρόφρενου και τις ντίζες.

Τακάκια φρένων, δαγκάνες και
ρότορες
Ελέγξτε τα τακάκια για μεγάλη
φθορά, τους δίσκους για απόκλιση
και φθορά και τις δαγκάνες για διαρ-
ροή υγρών. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες για το πώς να ελέγξετε τα
τακάκια ή το όριο της μεγάλης
φθορά, απευθυνθείτε στο site της
Hyundai
(http://service.hyundai-motor.com)

Μπουλόνια συγκράτησης
ανάρτησης
Ελέγξτε τις συνδέσεις της ανάρτησης
για χαλαρά σημεία ή ζημιά. Ξανα-
σφίξτε στην προβλεπόμενη ροπή

Κιβώτιο τιμονιού, σύνδεσμοι
και φούσκες/σφαιρικός σύνδε-
σμος κάτω ψαλιδιού
Έχοντας το αυτοκίνητο σταματημένο
και τον κινητήρα σβηστό, ελέγξτε για
μεγάλο τζόγο στο τιμόνι.
Ελέγξτε τους άξονες για στρεβλώσεις
ή ζημιά. Ελέγξτε τις φούσκες και τις
σφαιρικές αρθρώσεις για παραμόρ-
φωση, ρωγμές ή ζημιά. Αντικαταστή-
στε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Ημιαξόνια και φούσκες
Ελέγξτε τα ημιαξόνια, τις φούσκες και
τους σφιγκτήρες και ραγίσματα, πα-
ραμορφώσεις ή ζημιά. Αντικαταστή-
στε οποιοδήποτε εξάρτημα έχει υπο-
στεί ζημιά και, αν είναι απαραίτητο,
επανατοποθετήστε το προβλεπόμε-
νο γράσο.

Ψυκτικό υγρό κλιματισμού/
συμπιεστής
Ελέγξτε τις σωληνώσεις κλιματισμού
και τις συνδέσεις για διαρροές και
ζημιά.
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ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Έλεγχος στάθμης λαδιών κι-
νητήρα
1. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις του

κατασκευαστή λαδιού κινητήρα.

2. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο
είναι σε οριζόντιο έδαφος.

3. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε
τον να φτάσει σε κανονική θερμο-
κρασία λειτουργίας.

4. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένε-
τε για μερικά λεπτά (περίπου 5
λεπτά), ώστε το λάδι να επιστρέ-
ψει στο κάρτερ λαδιού.

5. Τραβήξτε έξω το δείκτη, σκου-
πίστε τον, και ξαναβάλτε τον
τελείως στη θέση του.

6. Τραβήξτε το δείκτη λαδιού έξω
πάλι και ελέγξτε τη στάθμη. Η στάθ-
μη θα πρέπει να είναι μεταξύ F
(γεμάτο) και L (λίγο).

7. Αν είναι κοντά στο L, συμπλη-
ρώστε αρκετό λάδι ώστε η στάθμη να
φτάσει στο F

Χρησιμοποιήστε μόνο το προτεινό-
μενο λάδι κινητήρα.
(Ανατρέξτε στο “Συνιστώμενα Λι-
παντικά και Χωρητικότητες” στο
κεφάλαιο 8.)

OPDE076067 OPD076007

Κολάρο ψυγείου

Να είστε πολύ προσεχτικοί για
να μην αγγίξετε το κολάρο ψυ-
γείου όταν ελέγχετε ή συμπ-λη-
ρώνετε τα λάδια κινητήρα, γιατί
μπορεί να είναι πολύ ζεστά με
αποτέλεσμα να σας κάψει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:50 μμ  Page 15



7-16

Συντήρηση

Για να αποφύγετε ζημιά στον κινη-
τήρα:
• Μην υπερπληρώσετε με λάδι

κινητήρα. Προσθέστε λάδι σε
μικρές ποσότητες και επανελέγ-
ξτε τη στάθμη για να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχετε υπερπληρώσει. 

• Μην χύσετε λάδια κινητήρα,
όταν προσθέτετε ή αλλάζετε
λάδια. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί
για να αποφύγετε να χυθεί λάδι
στα εξαρτήματα του κινητήρα.
Καθαρίστε αμέσως λάδι που
τυχόν χυθεί.

Έλεγχος λαδιού και φίλτρου κι-
νητήρα
Σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε
το λάδι και το φίλτρο κινητήρα σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα μεταχειρισμένα λάδια μπορεί
να προκαλέσουν ερεθισμό ή
καρκίνο αν παραμείνουν σε
επαφή με το δέρμα για παρατε-
ταμένο χρονικό διάστημα. Τα
μεταχειρισμένα λάδια περι-
έχουν χημικά τα οποία έχουν
προκαλέσει καρκίνο σε πειρα-
ματόζωα. Να προστατεύετε
πάντα το δέρμα σας, πλένοντας
τα χέρια σας καλά με σαπούνι
και ζεστό νερό το συντομότερο
δυνατό μετά από το χειρισμό
μεταχειρισμένων λαδιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το υψηλής πίεσης σύστημα ψυκτικού
έχει ένα δοχείο γεμάτο με αντιπαγω-
τικό ψυκτικό για όλο το χρόνο. Το
δοχείο είναι γεμισμένο από το εργο-
στάσιο.

Ελέγξτε την αντιπαγωτική προστα-
σία και τη στάθμη ψυκτικού τουλάχι-
στον μια φορά το χρόνο, κατά την
έναρξη της χειμερινής περιόδου και
πριν ταξιδέψετε σε κρύο κλίμα.  

• Όταν ο κινητήρας υπερθερμαί-
νεται λόγω χαμηλού επιπέδου
ψυκτικού υγρού, αν προσθέσετε
απότομα ψυκτικό, μπορεί να
προκληθούν ρωγμές στον κινη-
τήρα. Για να αποφύγετε την
ζημιά, προσθέστε σιγά ψυκτικό
υγρό, σε μικρές ποσότητες.

• Μην οδηγείτε χωρίς ψυκτικό υγρό
κινητήρα. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη στην αντλία νερού και διαρ-
ροή στον κινητήρα κτλ.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού

Ελέγξτε την κατάσταση και τις συνδέ-
σεις όλων των κολάρων του συστή-
ματος ψύξης και τα κολάρα του καλο-
ριφέρ. Αντικαταστήστε οποιοδήποτε
φουσκωμένο ή παραμορφωμένο κο-
λάρο.Η στάθμη ψυκτικού θα πρέπει
να βρίσκεται ανάμεσα στα σημάδια
MAX και MIN (ή F (Full) και L (Low)
στο πλάι του δοχείου ψυκτικού όταν
ο κινητήρας είναι κρύος. Αν η στάθμη
ψυκτικού είναι χαμηλή, συμπληρώ-
στε αρκετό προβλεπόμενο ψυκτικό,
ώστε να παρέχεται προστασία ένα-
ντι παγώματος και διάβρωσης. Φέρτε
τη στάθμη στο ΜΑΧ (ή F (Full), αλλά
μην υπερπληρώσετε. Αν απαιτείται
συχνή συμπλήρωση ψυκτικού, απευ-
θυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI για να ελέγ-
ξει το σύστημα ψύξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN077068

OPDEN077013

Μην αφαιρέσετε την
τάπα του ψυγείου ή
το βύσμα αποστράγ-
γισης ενώ ο κινητή-
ρας ή το ψυγείο είναι

ζεστά. Ζεστό ψυκτικό ή ατμός
μπορεί να να διαφύγουν υπό
πίεση με αποτέλεσμα σοβαρό
τραυματισμό.

Σβήστε τον κινητήρα και περι-
μένετε να κρυώσει. Να είστε
ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν 

(Συνεχίζεται) 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Το ηλεκτρικό μοτέρ (φτερωτή ψύξης)
ελέγχεται από τη θερμοκρασία ψυκτι-
κού κινητήρα, την πίεση ψυκτικού και
την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όταν
η θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα
μειωθεί, το ηλεκτρικό μοτέρ θα στα-
ματήσει αυτόματα. Η κατάσταση
αυτή είναι κανονική. Αν το αυτοκίνητο
σας είναι εξοπλισμένο με GDI, το
ηλεκτρικό μοτέρ μπορεί να αρχίσει
να λειτουργεί οποιαδήποτε ώρα και
να συνεχίσει, ώσπου να αποσυνδέ-
σετε τον αρνητικό πόλο της μπατα-
ρίας.

Συνιστώμενο ψυκτικό υγρό
κινητήρα
• Κατά την προσθήκη ψυκτικού,

χρησιμοποιήστε μόνο απιονισμένο
ή μαλακό νερό για το αυτοκίνητό
σας και μην αναμειγνύετε ποτέ
σκληρό νερό στο ψυκτικό που έχει
πληρωθεί από το εργοστάσιο. Ένα
λανθασμένο μείγμα ψυκτικού μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή
δυσλειτουργία ή ζημιά στον κινη-
τήρα.

• Ο κινητήρας στο αυτοκίνητο σας
έχει μέρη από αλουμίνιο και πρέπει
να τα προστατεύετε από ψυκτικό
με βάση αιθυλενογλυκόλη για να
αποφύγετε τη διάβρωση και την
κατάψυξη.

• ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ψυκτικό με
αιθανόλη ή μεθανόλη και να μην
αναμυγνύεται αυτά τα δύο με το
εργοστασιακό ψυκτικό.

• Μη χρησιμοποιείτε ένα διάλυμα με
περισσότερο από 60% αντιψυκτικό
ή λιγότερο από 35% αντιψυκτικό,
γιατί θα μειώσει την αποτελεσμα-
τικότητα του διαλύματος.

Για την επί τοις εκατό αναλογία μείγ-
ματος, ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα.

Πληροφορία
Αν δεν είστε σίγουροι για την ανα-
λογία του μίγματος, ένα αντιπαγωτικό
μίγμα με 50% νερό και 50% αντιπα-
γωτικό είναι το ευκολότερο, αφού θα
είναι ίδια ποσότητα από το καθένα.
Αυτό το μίγμα είναι δυνατόν να χρησι-
μοποιηθεί για το μεγαλύτερο έυρος
θερμοκρασιών από-35°C (-31°F) και
πάνω.

i

Το ηλεκτρικό μοτέρ
της φτερωτής ψύξης
μπορεί να συνεχίσει
να λειτουργεί ή να
εκκινηθεί όταν ο κινη-

τήρας δε λειτουργεί και μπορεί
να προκαλέσει ένα σοβαρό
ατύχημα. Κρατήστε τα χέρια
ρούχα και εργαλεία μακριά από
τα περιστρεφόμενα πτερύγια
της φτερωτής.

(Συνεχίζεται)
αφαιρείτε την τάπα του ψυ-
γείου. Τυλίξτε γύρω της μια χο-
ντρή πετσέτα και περιστρέψτε
αργά αριστερόστροφα μέχρι το
πρώτο στοπ. Σταθείτε πίσω
ενώ εκτονώνεται η πίεση από
το σύστημα ψύξης.
Όταν είστε σίγουροι ότι έχει
εκτονωθεί όλη η πίεση, πιέστε
προς τα κάτω την τάπα, χρησι-
μοποιώντας μια χοντρή πετσέ-
τα και συνεχίστε να περιστρέ-
φεται αριστερόστροφα για να
την αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θερμοκασία
περιβάλλο-

ντος

Αναλογία Μείγματος
(κατ’όγκο)

Αντιπαγωτικό Νερό

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40
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Αλλαγή ψυκτικού υγρού
Σας συνιστούμε να αλλάζετε το
ψυκτικό σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI, σύμφωνα
με το Πρόγραμμα Συντήρησης στην
αρχή του κεφαλαίου.

Τυλίξτε ένα χοντρό πανί γύρω
από την τάπα ψυγείου πριν
συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό,
προκειμένου να αποφύγετε την
υπερχείλιση σε εξαρτήματα του
κινητήρα, όπως ο εναλλακτήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του
ψυγείου είναι σωστά κλεισμένο
αφού πληρώσετε με ψυκτικό.
Διαφορετικά ο κινητήρας μπο-
ρεί να υπερθερμανθεί κατά την
οδήγηση.

1. Ελέγξτε αν η ετικέτα του κα-
πακιού ψυγείου είναι ευθεία
μπροστά.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OTL075062

n Μπροστά όψη χώρου κινητήρα

(Συνεχίζεται)

2. Βεβαιωθείτε ότι οι μικρές
προεξοχές μέσα στο καπάκι
ψυγείου είναι συνδεδεμένες
με ασφάλεια.

OPDE076071
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ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ/ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
Έλεγχος στάθμης υγρών φρέ-
νων/συμπλέκτη

Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη υγρών
στο δοχείο. Η στάθμη υγρών πρέπει να
βρίσκεται ανάμεσα στα σημάδια «MIN»
και «MAX» στο πλάι του δοχείου. Πριν
αφαιρέσετε την τάπα του δοχείου και
προσθέσετε υγρά φρένων/συμπλέκτη,
καθαρίστε καλά την περιοχή γύρω από
την τάπα του δοχείου, για να εμποδίσετε
την αλλοίωση των υγρών φρένων/
συμπλέκτη. Αν η στάθμη είναι χαμηλή,
συμπληρώστε υγρά μέχρι τη στάθμη MAX.
Η στάθμη θα πέσει με την πάροδο των
χιλιομέτρων. Αυτό είναι μια φυσιολογική
κατάσταση που σχετίζεται με τη φθορά
των τακακιών. Αν η στάθμη υγρών είναι
εξαιρετικά χαμηλή, σας συστήνουμε να

ελέγξετε το σύστημα φρένων σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Πληροφορία
Χρησιμοποιήστε μόνο τα προβλεπό-
μενα υγρά φρένων/συμπλέκτη. (Ανα-
τρέξτε στο κεφάλαιο 8 «Συνιστώμενα
λιπαντικά και χωρητικότητες»).

Πληροφορία
Πριν αφαιρέσετε το καπάκι του φίλ-
τρου υγρών φρένων/συμπλέκτη διαβά-
στε την προειδοποίηση στο καπάκι.

Πληροφορία
Καθαρίστε την τάπα πλήρωσης πριν
την αφαιρέσετε. Χρησιμοποιήστε μό-
νο υγρό φρένων/ συμπλέκτη DOT3 ή
DOT4 από ένα σφραγισμένο δοχείο.

• Μην αφήσετε τα υγρά φρένων/
συμπλέκτη να έρθουν σε επαφή
με τη βαφή του αυτοκινήτου,
γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα ζημιά στη βαφή

• Τα υγρά φρένων/συμπλέκτη,
που έχουν εκτεθεί στον αέρα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
ποτέ, γιατί η ποιότητά τους δεν
μπορεί να είναι εγγυημένη. Πρέ-
πει να τα απορρίψετε σωστά.

• Μη χρησιμοποιείτε λάθος είδος
υγρών. Λίγες σταγόνες ορυκτέ-
λαιου, όπως λάδια κινητήρα στο
σύστημα φρένων/συμπλέκτη,
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
στα εξαρτήματα του συστήματος
φρένων.

i

i

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην αφήσετε υγρά φρένων/
συμπλέκτη να έρθουν σε επαφή
με τα μάτια σας. Αν έρθουν σε
επαφή με τα μάτια σας, θα πρέ-
πει να ξεπλύνετε τα μάτια σας
με καθαρό νερό για τουλάχι-
στον 15 λεπτά και να σας εξετά-
σει αμέσως ένας γιατρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN077016

Αν το σύστημα φρένων/συμπλέ-
κτη απαιτεί τη συχνή συμπλή-
ρωση υγρών, μπορεί να υπάρ-
χει διαρροή στο σύστημα. Σας
συνιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σε έναν Εξουσιοδοτημέ-
νο Επισκευαστή HYUNDAI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ
Έλεγχος στάθμης υγρών
πλυστικής

Ελέγξτε τη στάθμη υγρών στο δοχείο
πλυστικής και συμπληρώστε υγρά
αν είναι απαραίτητο. Αν δεν υπάρχει
διαθέσιμο υγρό πλυστικής, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε κανονικό νερό.
Ωστόσο, η χρήση διαλύματος πλυ-
στικής με αντιπαγωτικά χαρακτηρι-
στικά σε κρύα κλίματα εμποδίζει το
πάγωμα.

Έλεγχος χειρόφρενου

Ελέγξτε τη διαδρομή του χειρόφρε-
νου μετρώντας τον αριθμό των
«κλικ» που ακούγονται ενώ το εφα-
ρμόζετε πλήρως από τη θέση απα-
σφάλισης. Επίσης, το χειρόφρενο θα
πρέπει από μόνο του να συγκρατεί
το αυτοκίνητο με ασφάλεια σε δρόμο
με μικρή κλίση. Αν ο αριθμός των
«κλικ» είναι μεγαλύτερος ή μικρότε-
ρος από τον προβλεπόμενο, συνι-
στούμε να ρυθμίσετε το χειρόφρενο
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

Διαδρομή: 5~6 “κλικ’’ με δύναμη
20 κιλά (44 lbs, 196 N).

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

OPD056016

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο, ακολουθήστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφα-
λείας:
• Μη χρησμοποιείτε ψυκτικό κι-

νητήρα ή αντιπαγωτικό στο
ρεζερβουάρ υγρών πλυστικής.
Το ψυκτικό κινητήρα μπορεί να
εμποδίσει σημαντικά την ορα-
τότητα όταν ψεκάζεται στο
παρμπρίζ και μπορεί να προκα-
λέσει απώλεια ελέγχου του
αυτοκίνητου με αποτέλεσμα
ατύχημα ή ζημιά στη βαφή και
το αμάξωμα. 

• Μην αφήνετε σπινθήρες ή φλό-
γες να έρθουν σε επαφή με το
υγρό πλυστικής ή το δοχείο
υγρών πλυστικής. Τα υγρά πλυ-
στικής μπορεί να περιέχουν
αλκοόλη και να είναι εύφλεκτα. 

• Μη πιείτε υγρό πλυστικής και
αποφύγετε επαφή με το δέρμα.
Τα υγρά πλυστικής είναι δηλη-
τηριώδη για τους ανθρώπους
και τα ζώα. 

• Κρατήστε τα υγρά πλυστικής
μακριά από παιδιά και ζώα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPDEN077017
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Αντικατάσταση φίλτρου

Το φίλτρο αέρα μπορεί να καθαριστεί
με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα.

Μην επιχειρήσετε να το πλύνετε ή να
το ξεπλύνετε, καθώς το νερό θα
κάνει ζημιά στο φίλτρο.

Αν λερωθεί, το φίλτρο αέρα πρέπει
να αντικατασταθεί.

1. Χαλαρώστε τα κλιπ σύνδεσης του
καλύμματος φίλτρου αέρα και
ανοίξτε το κάλυμμα.

2. Τραβήξτε έξω το κομμάτι που γρά-
φει PULL (1).  

3. Τραβήξτε έξω το φίλτρο αέρα (2).  

4. Όταν εγκαθιστάτε, τοποθετήστε
πρώτα το μέρος που λέει PULL (1)
και μετά τοποθετήστε το νέο
φίλτρο αέρα (2) στην αρχική θέση. 

5. Κλειδώστε το κάλυμμα με τα κλιπ
σύνδεσης του καλύμματος.

6. Ελέγξτε αν το κάλυμμα είναι σωστά
εγκατεστημένο.

OPDEN077018

OPDEN077021 OPDEN077022
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Πληροφορία

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το μεντεσέ
(A) πριν καλύψετε το κάλυμμα με τα
κλιπ σύνδεσης καλύμματος..

Πληροφορία
Αν το αυτοκίνητο λειτουργεί σε εξαι-
ρετικά σκονισμένες ή αμμώδεις πε-
ριοχές, θα πρέπει να αντικαθιστάτε το
φίλτρο πιο συχνά από τα συνηθισμένα
συνιστώμενα διαστήματα. (Ανατρέξτε
στη «Συντήρηση για αντίξοες συνθήκες
οδήγησης» σε αυτό το κεφάλαιο).

• Μην οδηγείτε χωρίς το φίλτρο
αέρα· αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα εκτεταμένη φθορά του κι-
νητήρα

• Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα,
προσέξτε να μην εισχωρήσουν
στην εισαγωγή σκόνη ή βρομιά,
γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

• Χρησιμοποιήστε ένα γνήσιο
ανταλλακτικό HYUNDAI. Η χρή-
ση μη γνήσιου ανταλλακτικού
μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον αισθητήρα ροής αέρα.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

OPD077104L
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Έλεγχος φίλτρου
Αν το αυτοκίνητο λειτουργεί σε πό-
λεις με μολυσμένο αέρα ή σε σκο-
νισμένους δρόμους για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, θα πρέπει να ελέγχε-
ται πιο συχνά και να αντικαθίσταται
νωρίτερα. Όταν αντικαθιστάτε το
φίλτρο αέρα κλιματισμού, αντικατα-
στήστε το πραγματοποιώντας την
παρακάτω διαδικασία, και να είστε
προσεχτικοί για να αποφύγετε τυχόν
ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.

Το φίλτρο αέρα κλιματισμού πρέπει
να αντικαθίσταται σύμφωνα με την
Προγραμματισμένη Συντήρηση.

Αντικατάσταση φίλτρου

1.Με το ντουλαπάκι ανοιχτό, αφαιρέ-
στε τα στοπ και στις δύο πλευρές.

2.Αφαιρέστε τον ιμάντα στήριξης (1).

3. Πιέστε και κρατήστε τη κλειδαριά
(1) και στις δύο πλευρές του
καλύμματος.

4. Τραβήξτε το κάλυμμα (2).

5. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα κλι-
ματισμού.

6. Επανασυναρμολογήστε με την
αντίστροφη σειρά.

OPD076024

OPD076023

OPD076025

OPD076026
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Εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο αέρα
κλιματισμού στη σωστή κατεύθυν-
ση, με το σύβολο του βέλους (¯) να
κοιτάει προς τα κάτω. 
Διαφορετικά, τα αποτελέσματα του
έλεγχου κλίματος μπορεί να μειω-
θούν και πιθανόν να ακούγεται ένας
θόρυβος.

Έλεγχος μάκτρου
Συγκεντρώσεις από ξένα σώματα
είτε στο παρμπρίζ είτε στα μάκτρα
μπορούν να μειώσουν την αποτελε-
σματικότητα των υαλοκαθαριστή-
ρων. Συνηθισμένες πηγές μόλυνσης
είναι τα έντομα, το ρετσίνι των δέν-
δρων, και το ζεστό κερί που χρησι-
μοποιείται σε ορισμένα πλυντήρια
αυτοκινήτων. Αν τα μάκτρα δεν σα-
ρώνουν κανονικά, καθαρίστε τόσο το
παρμπρίζ όσο και τα μάκτρα με ένα
καλό καθαριστικό ή μαλακό απορ-
ρυπαντικό και ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό.

Για να αποφύγετε ζημιά στα μά-
κτρα, τους βραχίονες ή σε άλλα
εξαρτήματα, μην:
• Χρησιμοποιείτε βενζίνη, κηρο-

ζίνη, διαλύτη βαφής ή άλλους
διαλύτες πάνω τους ή κοντά
τους.

• Επιχειρήσετε να μετακινήσετε
τους υαλοκαθαριστήρες χειρο-
κίνητα.

• Χρησιμοποιείτε μη προβλεπό-
μενα μάκτρα.

Πληροφορία
Το θερμό κερί που χρησιμοποιείται σε
αυτόματα πλυντήρια είναι γνωστό ότι
δυσκολεύει τον καθαρισμό του παρ-
μπρίζ.

Πληροφορία
Τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων είναι
αναλώσιμα είδη και η κανονική φθορά
τους μπορεί να μην καλύπτεται από την
εγγύηση του αυτοκινήτου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

i

ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
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Αντικατάσταση μάκτρου
Όταν οι υαλοκαθαριστήρες δεν καθα-
ρίζουν πλέον ικανοποιητικά, μπορεί
να έχουν φθαρεί ή σχιστεί τα μάκτρα,
οπότε και απαιτείται η αντικατάστασή
τους.

Για να αποφύγετε ζημιά στους
βραχίονες υαλοκαθαριστήρων ή
σε άλλα εξαρτήματα, μην επιχειρή-
σετε να μετακινήσετε τους υαλο-
καθαριστήρες χειροκίνητα.

Η χρήση μη προβλεπόμενων μά-
κτρων μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα δυσλειτουργία και βλάβη των
υαλοκαθαριστήρων.

• Για να αποφύγετε ζημιά στο
καπό και στους βραχίονες υαλο-
καθαριστήρων, οι βραχίονες
πρέπει να σηκώνονται μόνο
στην τελείως πάνω θέση.

• Να επιστρέφετε πάντα τους
βραχίονες στο παρμπρίζ προ-
τού ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Θέση σέρβις για το μπροστά
υαλοκαθαριστήρα

Αυτό το αυτοκίνητο έχει ένα "κρυφό"
σχέδιο που σημαίνει ότι οι υαλοκαθα-
ριστήρες δε μπορούν να σηκωθούν
όταν είναι στη τέρμα κάτω θέση.

1. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα από την
ώρα που σβήνετε τον κινητήρα,
σηκώστε και κρατήστε τον υαλο-
καθαριστήρα στη θέση MIST για
περίπου 2 δευτερόλεπτα, ώσπου
οι υαλοκαθαριστήρες να κινηθούν
στην τέρμα πάνω θέση.

2. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να σηκώ-
σετε τους υαλοκαθαριστήρες πάνω
από το παρμπρίζ.

3. Απαλά τοποθετήστε τους υαλο-
καθαριστήρες πάνω στο παρμ-
πρίζ. 

4. Γυρίστε τους υαλοκαθαριστήρες
σε οποιαδήποτε θέση ΟΝ για να
γυρίσουν στη τέρμα κάτω θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
OPDE076027
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1. Ανασηκώστε το κλιπ του μάκτρου
(1). Κατόπιν, τραβήξτε προς τα
πάνω το μάκτρο (2).

2. Ενώ σπρώχνετε την κλειδαριά (3),
τραβήξτε προς τα κάτω το μάκτρο
(4). 

3. Αφαιρέστε το μάκτρο υαλοκαθαρι-
στήρα από τον βραχίονα (5).

4. Τοποθετήστε το καινούργιο μά-
κτρο με την αντίστροφη σειρά από
την εξαγωγή.

5. Επαναφέρετε τον βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα στο παρμπριζ.

Μάκτρο πίσω υαλοκαθαριστήρα

1. Ανυψώστε το βραχίονα υαλοκαθα-
ριστήρα και τραβήξτε το συγκρό-
τημα μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

OAD075075L

OAD075076L

OTL075050

OAD075074L
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2. Τοποθετήστε ένα νέο μάκτρο εισά-
γοντας το κεντρικό τμήμα στην
υποδοχή του βραχίονα του υαλο-
καθαριστήρα, μέχρι να κουμπώσει
με ένα «κλικ».

3. Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο είναι
τοποθετημένο σωστά δοκιμάζο-
ντας να το τραβήξετε λίγο.

Για να αποφύγετε ζημιά στους βρα-
χίονες των υαλοκαθαριστήρων ή σε
άλλα εξαρτήματα, συνιστούμε να αντι-
καταστήσετε τα μάκτρα σε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

OTL075051

Για να αποφύγετε ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ή ΘΑΝΑΤΟ εσείς
και οι παρευρισκόμενοι, πρέπει
πάντα να ακολουθείτε αυτές τις
προφυλάξεις όταν δουλεύετε
κοντά σε μια μπαταρία ή όταν
χειρίζεστε μια μπαταρία:

Πρέπει να διαβάζετε πά-
ντα τις παρακάτω οδη-
γίες προσεχτικά όταν
χειρίζεστε μια μπαταρία.
Φοράτε πάντα προστα-
τευτικά γυαλιά σχεδια-
σμένα για να προστατέ-
ψετε τα μάτια σας από
πιτσίλισμα οξέως.
Κρατήστε αναμμένα τσι-
γάρα και άλλες φλόγες ή
σπινθήρες μακριά από
τη μπαταρία.
Το υδρογόνο, ένα εξαι-
ρετικά εύφλεκτο αέριο,
παρουσιάζεται πάντα
στα στοιχεία της μπατα-
ρίας και μπορεί να εκρα-
γεί αν αναφλεγεί.
Διατηρήστε τις μπατα-
ρίες μακριά από παιδιά.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
Οι μπαταρίες περιέχουν
εξαιρετικά διαβρωτικό
ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ. Μην αφή-
σετε το οξύ της μπατα-
ρίας να έλθει σε επαφή
με τα μάτια, το δέρμα ή
τα ρούχα.

Αν τα μάτια σας έρθουν σε
επαφή με τον ηλεκτρολύτη, ξε-
πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά
και ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. Αν ο ηλεκτρολύτης
έρθει σε επαφή με το δέρμα
σας, ξεπλύνετε καλά την πε-
ριοχη που ήρθε σε επαφή. Αν
νιώθετε πόνο ή αίσθηση κα-
ψίματος, αναζητήστε αμέσως
ιατρική βοήθεια.
• Όταν ανυψώνετε μια μπατα-

ρία με πλαστικό περίβλημα, η
υπερβολική πίεση στο περί-
βλημα μπορεί να προκαλέσει
διαρροή οξέων. Ανυψώστε με
έναν φορέα μπαταρίας ή με τα
χέρια σας από αντίθετες γω-
νίες.

• Μην επιχειρήσετε να εκκινή-
σετε με καλώδια το αυτοκίνη-
το σας, αν έχει παγώσει η μπα-
ταρία.

(Συνεχίζεται)
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• Όταν δε χρησιμοποιείτε το
αυτοκίνητο για μεγάλη χρονική
περίοδο σε μέρος με χαμηλή
θερμοκρασία, αποσυνδέστε την
μπαταρία και κρατήστε τη σε
εσωτερικό χώρο.

• Να φορτίζετε πάντα τελείως τη
μπαταρία, για να αποφύγετε
βλάβη της μπαταρίας σε πε-
ριοχές με χαμηλή θερμοκρασία.

Αν συνδέσετε μη εξουσιοδοτημέ-
νες ηλεκτρονικές συσκευές στη
μπαταρία, η μπαταρία μπορεί να
αποφορτιστεί. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ μη εξουσιοδοτημένες συ-
σκευές.

Για καλύτερη συντήρηση 
μπαταρίας

• Κρατήστε τη μπαταρία τοποθετη-
μένη με ασφάλεια.

• Κρατήστε το πάνω μέρος της μπα-
ταρίας καθαρό και στεγνό.

• Κρατήστε τους πόλους και τις συν-
δέσεις καθαρούς, σφιχτούς και επι-
καλυμμένους με βαζελίνη ή γράσο
πόλων.

• Καθαρίστε τυχόν ηλεκτρολύτη που
έχει χυθεί από την μπαταρία αμέ-
σως, με ένα διάλυμμα νερού και
μαγειρικής σόδας.

• Αν δε πρόκειται να χρησιμοποιήσε-
τε το αυτοκίνητο για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, αποσυνδέστε τους
πόλους μπαταρίας.

Ετικέτα Χωρητικότητας Μπαταρίας

Η ετικέτα που βρίσκεται στο αυτοκίνητο
μπορεί να διαφέρει από την εικόνα

1. CMF60L-BCI : το όνομα του μοντέ-
λου μπαταρίας της HYUNDAI

2. 12V :  Ονομαστική τάση

3. 60Ah(20HR) : Ονομαστική χωρη-
τικότητα (σε ώρες ampere )

4. 92RC : Εφεδρική Ονομαστική χω-
ρητικότητα (σε λεπτά).

5. 550CCA : Τάση εκκίνησης σε
amperes ( SAE)

6. 440A : Τάση εκκίνησης σε amperes
( EN) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Συνεχίζεται)
• Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να

επαναφορτίσετε την μπατα-
ρία όταν είναι συνδεδεμένα τα
καλώδια της μπαταρίας.

• Το ηλεκτρικό σύστημα ανά-
φλεξης λειτουργεί με υψηλή
τάση. Μην αγγίζετε ΠΟΤΕ
τέτοια εξαρτήματα με τον κι-
νητήρα να λειτουργεί ή με
ανοιχτή ανάφλεξη.

OLMB073072

n Παράδειγμα

OPDEN077028
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Επαναφόρτιση μπαταρίας

Με φορτιστή μπαταρίας
Το αυτοκίνητό σας έχει μια μπαταρία
ασβεστίου που δεν χρειάζεται
συντήρηση.

• Αν η μπαταρία αυτή αποφορτιστεί
σε σύντομο διάστημα (για παρά-
δειγμα, εξαιτίας αναμμένων προ-
βολέων ή εσωτερικών φώτων ενώ
δεν χρησιμοποιούσατε το αυτοκί-
νητο), επαναφορτίστε τη με αργή
φόρτιση για 10 ώρες.

• Αν η μπαταρία αποφορτίζεται προ-
οδευτικά εξαιτίας υψηλού ηλεκτρι-
κού φορτίου ενώ χρησιμοποιείται
το αυτοκίνητο, επαναφορτίστε τη
με 20-30A για δύο ώρες.

Να ακολουθείτε πάντα τις παρα-
κάτω προφυλάξεις όταν επανα-
φορτίζετε τη μπαταρία του αυτο-
κινήτου σας για να αποφύγετε
κίνδυνο ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ ή ΘΑΝΑΤΟΥ από έκρηξη
ή καψίματα από οξύ:
• Πριν πραγματοποιήσετε συντή-

ρηση ή επαναφόρτιση της μπα-
ταρίας, κλείστε τα αξεσουάρ
κτοποθετήστε το πλήκτρο
Engine Start/ Stop στη θέση
OFF.

• Μην αφήνετε τσιγάρα, σπιν-
θήρες ή φλόγες κοντά στην
μπαταρία.

• Να δουλεύετε πάντα σε εξωτε-
ρικό χώρο ή σε μέρος με πολύ
εξαερισμό. 

• Φοράτε προστατευτικά γυα-
λιά όταν ελέγχετε την μπατα-
ρία κατά τη φόρτιση.

• Η μπαταρία πρέπει να αφαι-
ρεθεί από το αυτοκίνητο και
να τοποθετηθεί σε χώρο με
επαρκή εξαερισμό.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
• Παρακολουθείτε την μπαταρία

κατά τη φόρτιση, και σταματή-
στε ή μειώστε το ρεύμα φόρτι-
σης αν αρχίσει η έντονη πα-
ραγωγή αερίων σε ένα στοι-
χείο.

• Το αρνητικό καλώδιο μπατα-
ρίας θα πρέπει να αφαιρεθεί
πρώτο και να τοποθετηθεί
τελευταίο όταν η μπαταρία
αφαιρείται. Αποσυνδέστε το
φορτιστή της μπαταρίας με
την παρακάτω σειρά.
(1) Κλείστε τον κύριο διακό-

πτη του φορτιστή μπατα-
ρίας.

(2) Ξεκουμπώστε τον αρνη-
τικό σφιγκτήρα από τον
αρνητικό πόλο της μπατα-
ρίας.

(3) Ξεκουμπώστε το θετικό σφιγ-
κτήρα από τον θετικό πόλο
μπαταρίας.

• Να χρησιμοποιείτε πάντα αυ-
θεντικά εγκεκριμμένη μπαταρία
HYUNDAI όταν κάνετε αντικατά-
σταση μπαταρίας.
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Με καλώδια
Αφού εκκινήσετε με καλώδια, από
μια καλή μπαταρία, οδηγείστε το
αυτοκίνητο για 20-30 λεπτά, προτού
το σβήσετε. Το αυτοκίνητο μπορεί να
μην ξαναεκκινηθεί αν το σβήσετε
προτού η μπαταρία έχει μια ευκαιρία
να επαναφορτιστεί επαρκώς. Δείτε το
“Εκκίνηση με Καλώδια” στο κεφάλαιο
6 για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες για
εκκίνηση με καλώδια.

Πληροφορία
Μια ακατάλληλα απορριπτό-
μενη μπαταρία μπορεί να
είναι επιβλαβής για το περι-
βάλλον και για την ανθρώπινη
υγεία. Απορρίψτε την μπατα-
ρία σύμφωνα με τους τοπι-
κούς νόμους και κανονισμούς. 

Επαναρρύθμιση στοιχείων
Στοιχεία που πρέπει να επαναρυθ-
μίζονται μετά από την αποφόρτιση ή
αποσύνδεση της μπαταρίας

• Ηλεκτρικά παράθυρα 

• Ηλιοροφή

• Υπολογιστής ταξιδίου

• Σύστημα ελέγχου κλιματισμού

• Σύστημα μνήμης θέση οδηγού

• Ρολόι

• Ηχοσύστημα

i

Μπαταρία AGM 
(Αν έχει τοποθετηθεί) 

• Οι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτι-
σης (AGM) είναι μπαταρίες
που δε χρειάζονται συντήρη-
ση και σας συνιστούμε να κά-
νετε σέρβις σε μια μπαταρία
(AGM) σε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI.
Για να φορτίσετε την AGM
μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο
τελείως αυτόματους φορτιστές
μπαταριών που είναι ειδικά
σχεδιασμένοι για μπαταρίες
AGM.

• Όταν αντικαθιστάτε μια μπα-
ταρία AGM, σας συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε μόνο γνή-
σια ανταλλακτικά από έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

• Μην ανοίξετε ή αφαιρέσετε το
καπάκι στο πάνω μέρος της
μπαταρίας. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει διαρροές του εσω-
τερικού ηλεκτρολύτη, με απο-
τέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ

Πληροφορία - Power Hop
Όταν επιταχύνετε πλήρως από στάση,
μπορεί να προκύψει μια ταλάντωση του
μπροστά τροχού i30 N, που ονομάζεται
“Power Hop“ εξαιτίας της υψηλής
ροπής του κινητήρα και των χαρακτη-
ριστικών υψηλής απόδοσης του ελαστι-
κού. Αυτό επηρεάζεται από τις συνθή-
κες του δρόμου και τις θερμοκρασίες.
Επιπρόσθετα, είναι φυσιολογικό φαινό-
μενο σε ισχυρά εμπροσθοκίνητα
αυτοκίνητα. Το i30 N θα ενεργήσει σε
αυτό το φαινόμενο με έλεγχο πρόσφυ-
σης σε όλες τις λειτουργίες ESC με
κύρια εστίαση στο χαρακτήρα υψηλής
απόδοσης. 

Πληροφορία - Παξιμάδι
τροχού

Όταν ο τροχός αποσπάται και επανα-
συναρμολογείται συχνά, αντικαταστή-
στε όλα τα χρησιμοποιημένα παξιμά-
δια τροχού με καινούργια ή αξεσουάρ
παξιμαδιού τροχού.

i

i

(Συνεχίζεται)
• Ελέγξτε την πίεση στον εφε-

δρικό τροχό κάθε φορά που
ελέγχετε την πίεση στα υπό-
λοιπα ελαστικά του αυτοκινή-
του σας.

• Αντικαταστήστε ελαστικά που
έχουν φθαρεί, έχουν ανομοιό-
μορφη φθορά ή έχουν ζημιά.
Τα φθαρμένα ελαστικά μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια
αποτελεσματικότητας πέδη-
σης, ελέγχου του συστήματος
διεύθυνσης ή πέδησης.

• Να αντικαθιστάτε ΠΑΝΤΑ ελα-
στικά με το ίδιο μέγεθος με τα
αρχικά εγκατεστημένα ελαστι-
κά. Η χρήση ελαστικών και
τροχών με διαφορετικά με-
γέθη από τα συνιστώμενα,
μπορεί να προκαλέσει ασυνή-
θιστα χαρακτηριστικά χειρι-
σμού, κακό έλεγχο του αυτοκι-
νήτου, ή να επηρεάσει αρνητι-
κά το Σύστημα Αντιμπλοκα-
ρίσματος Φρένων (ABS) με
αποτέλεσμα σοβαρό ατύχη-
μα. 

Η βλάβη ελαστικού μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ελέγχου
του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα
ένα ατύχημα. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ακο-
λουθήστε τιςακόλουθες προφυ-
λάξεις:
• Ελέγξτε τα ελαστικά κάθε

μήνα για να έχουν σωστή
πίεση και για φθορά ή ζημιά. 

• Μπορείτε να βρείτε τη συνι-
στώμενη πίεση κρύου ελαστι-
κού για το αυτοκίνητο σας σε
αυτό το εγχειρίδιο και στην ετι-
κέτα ελαστικών που βρίσκεται
στη κεντρική κολόνα της πλευ-
ράς του οδηγού. Να χρησιμο-
ποιείτε πάντα ένα όργανο
μέτρησης πίεσης για να μετρά-
τε την πίεση ελαστικού. Ελα-
στικά με πολύ ή λίγη πίεση
φθείρονται ανομοιόμορφα και
προκαλούν κακό χειρισμό.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Φροντίδα ελαστικών
Για τη σωστή συντήρηση, φροντίδα
και μέγιστη οικονομία καυσίμου, θα
πρέπει πάντα να διατηρείτε τη συνι-
στώμενη πίεση ελαστικών και να πα-
ραμένετε εντός των ορίων φορτίου
και κατανομής βάρους που συνι-
στώνται για το αυτοκίνητό σας.

Όλες οι προδιαγραφές (διαστάσεις
και πιέσεις) μπορούν να βρεθούν σε
μια ετικέτα προσαρμοσμένη στη κεν-
τρική κολόνα της πλευράς του
οδηγού.

Συνιστώμενες πιέσεις κρύων
ελαστικών
Όλες οι πιέσεις ελαστικών (περιλαμ-
βανομένου του εφεδρικού) θα πρέ-
πει να ελέγχονται όταν τα ελαστικά
είναι κρύα. «Κρύα Ελαστικά» σημαί-
νει ότι το αυτοκίνητο δεν έχει οδηγη-
θεί τις τελευταίες τρεις ώρες ή έχει
οδηγηθεί για λιγότερο από 1,6 χλμ.

Τα ζεστά ελαστικά συνήθως ξεπε-
ρνάνε τη συνιστώμενη πίεση κρύων
ελαστικών για 28 με 41 kPa (4 με 6
psi). Μην απελευθερώσετε αέρα από
ζεστά ελαστικά για να ρυθμίσετε την
πίεση, γιατί τότε τα ελαστικά θα
έχουν πίεση χαμηλότερη από την
κανονική. Για τη συνιστώμενη πίεση,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8 Ελαστικά
και ζάντες.

Οι συνιστώμενες πιέσεις πρέ-
πει να διατηρούνται για την
καλύτερη οδήγηση, έλεγχο του
αυτοκινήτου και την ελάχιστη
φθορά ελαστικού.
Η υπερβολική πίεση ή η χαμη-
λή πίεση στα ελαστικά μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια ζωής
των ελαστικών, επηρεάζοντας
αρνητικά τη συμπεριφορά του
αυτοκινήτου, και να οδηγήσει
σε ξαφνική βλάβη των ελαστι-
κών. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα απώλεια ελέγχου
του αυτοκινήτου και ενδεχόμενο
τραυματισμό.
Η υπερβολική απώλεια αέρα,
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
σοβαρή συσσώρευση θερμότη-
τας, με αποτέλεσμα ξεφούσκω-
μα, διαχωρισμό πέλματος και
άλλες βλάβες ελαστικού, που
μπορεί να έχουν ως αποτέλε-
σμα απώλεια ελέγχου αυτοκινή-
του και ενδεχόμενο ατύχημα.
Αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλό-
τερος τις ζεστές ημέρες και όταν
οδηγείτε για μεγάλη χρονική
περίοδο και μεγάλη ταχύτητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OPD086007
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Έλεγχος πίεσης ελαστικών
Ελέγχετε τα ελαστικά σας συμπερι-
λαμβανομένου του εφεδρικού τρο-
χού, μία φορά το μήνα ή περισσότε-
ρο.

Πώς να ελέγχετε
Χρησιμοποιήστε ένα καλής ποιότη-
τας όργανο για να ελέγξετε την πίεση
των ελαστικών. Δεν μπορείτε να
συμπεράνετε αν τα ελαστικά σας
έχουν σωστή πίεση απλά κοιτάζο-
ντας τα. Τα ακτινικά ελαστικά μπορεί
να φαίνεται ότι έχουν σωστή πίεση
ακόμη και αν έχουν χαμηλή πίεση.

Αφαιρέστε την τάπα βαλβίδας από τη
βαλβίδα. Πιέστε σταθερά το όργανο
στη βαλβίδα για να μετρηθεί η πίεση.
Αν η πίεση κρύου ελαστικού συμπί-
πτει με τη συνιστώμενη πίεση στο
πινακίδιο πληροφοριών ελαστικού και
φόρτωσης, δεν απαιτείται περαιτέρω
ρύθμιση. Αν η πίεση είναι χαμηλή,
συμπληρώστε αέρα μέχρι να φτάσει
στη συνιστώμενη ποσότητα. Βεβαι-
ωθείτε ότι βάζετε την τάπα βαλβίδας
πάλι στη βαλβίδα. Βοηθάει στην απο-
φυγή διαρροών εμποδίζοντας την
είσοδο βρομιάς και υγρασίας. Αν δεν
υπάρχει τάπα βαλβίδας, τοποθετήστε
μια καινούργια το συντομότερο δυνα-
τόν. Αν υπερπληρώσετε το ελαστικό,
αφήστε να διαφύγει αέρας πιέζοντας
το μεταλλικό στέλεχος στο κέντρο της
βαλβίδας του ελαστικού. Επανελέγξτε
την πίεση του ελαστικού με το όργα-
νο. 

Βεβαιωθείτε ότι βάζετε την τάπα
βαλβίδας πάλι στη βαλβίδα. Βοηθάει
στην αποφυγή διαρροών εμποδίζο-
ντας την είσοδο βρομιάς και υγρ-
ασίας. Αν δεν υπάρχει τάπα βαλ-
βίδας, τοποθετήστε μια καινούργια το
συντομότερο δυνατόν.

Κυκλική εναλλαγή ελαστικών
Για να αντισταθμίζετε τη φθορά των
ελαστικών, σας συνιστούμε να εναλ-
λάσσετε κυκλικά τα ελαστικά κάθε
12.000 χλμ. (7.500 μίλια) ή συντομό-
τερα όταν δημιουργείται ανομοιόμορ-
φη φθορά. Κατά την κυκλική εναλλα-
γή, ελέγχετε τα ελαστικά για σωστή
ζυγοστάθμιση. Όταν εναλλάσσετε κυ-
κλικά τα ελαστικά, ελέγξτε για ανομοι-
όμορφη φθορά και ζημιά. Η μη φυσιο-
λογική φθορά προκαλείται συνήθως
από λανθασμένη πίεση ελαστικών,
λανθασμένη ευθυγράμμιση, αζυγο-
στάθμιστους τροχούς, απότομα φρε-
ναρίσματα ή απότομες στροφές. Ελέγ-
ξτε για χτυπήματα ή εξογκώματα στο
πέλμα ή τα πλαϊνά του ελαστικού.
Αντικαταστήστε τα ελαστικά αν βρείτε
οποιαδήποτε από αυτές τις καταστά-
σεις. Αντικαταστήστε τα ελαστικά αν
εμφανιστούν τα λινά. Μετά από την 

• Η χαμηλότερη πίεση έχει, επί-
σης, ως αποτέλεσμα εκτετα-
μένη φθορά, κακή συμπερι-
φορά και μειωμένη οικονομία
καυσίμου. Είναι πιθανή, ακόμη,
και παραμόρφωση των τρο-
χών. Διατηρήστε τις πιέσεις
ελαστικών στα προβλεπόμε-
να επίπεδα. Αν ένα ελαστικό
χρειάζεται συχνή επαναπλή-
ρωση, συνιστούμε να το ελέγ-
ξετε σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

• Η υπερπλήρωση με αέρα
δημιουργεί σκληρή μετακί-
νηση, εκτεταμένη φθορά στο
κέντρο του πέλματος του ελα-
στικού και μεγαλύτερη πιθα-
νότητα για ζημιά από κινδύ-
νους του δρόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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κυκλική εναλλαγή, θα πρέπει να ρυθ-
μίσετε την πίεση των εμπρός και πίσω
ελαστικών στις προβλεπόμενες και να
ελέγξετε τη σύσφιξη των μπουλονιών
(η σωστή ροπή είναι 

11~13 kgf·m [79~94 lbf·ft]).

Κάθε φορά που γίνεται κυκλική εναλ-
λαγή ελαστικών θα πρέπει να ελέγ-
χετε τα τακάκια των φρένων.

Πληροφορία
Το εξωτερικό και εσωτερικό ενός ελα-
στικού με ασύμμετρο σχέδιο πέλματος
είναι ευδιάκριτο. Όταν εγκαθιστάτε
ένα ελαστικό με ασύμμετρο σχέδιο
πέλματος βεβαιωθείτε ότι η πλευρά
που αναγράφει "outside" είναι από
την εξωτερική μεριά. Αν η πλευρά που
αναγράφει "inside" εγκατασταθεί στο
εξωτερικό, θα έχει κακή επιρροή στις
επιδόσεις του αυτοκινήτου. 

Ευθυγράμμιση τροχών και
ζυγοστάθμιση ελαστικών
Οι τροχοί στο αυτοκίνητό σας είναι
ευθυγραμμισμένοι και ζυγοσταθμι-
σμένοι προσεχτικά στο εργοστάσιο,
για να επιτύχουν τη μέγιστη διάρκεια
ζωής και την καλύτερη συνολική
απόδοση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν
χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε ξανά
τους τροχούς σας. Ωστόσο, αν πα-
ρατηρήσετε μια ανομοιόμορφη φθο-
ρά των ελαστικών ή το αυτοκίνητό
σας τραβάει προς τη μια πλευρά ή
την άλλη, μπορεί να απαιτείται εκ
νέου ευθυγράμμιση.

Αν παρατηρήσετε κραδασμούς στο
αυτοκίνητό σας όταν οδηγείτε σε
έναν ομαλό δρόμο, οι τροχοί σας
χρειάζονται και πάλι ζυγοστάθμιση.

Τα λανθασμένα βαρίδια τροχών
μπορούν να καταστρέψουν τις ζά-
ντες αλουμινίου του αυτοκινήτου
σας. Χρησιμοποιήστε μόνο τα κα-
τάλληλα βαρίδια τροχών.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μη χρησιμοποιήσετε τον εφε-
δρικό τροχό ανάγκης στην κυ-
κλική εναλλαγή τροχών.

• Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να αναμειγνύετε ελαστικά δια-
γωνίων λινών με ακτινικά. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει ασυνή-
θιστα χαρακτηριστικά συμπε-
ριφοράς με αποτέλεσμα σο-
βαρό ή θανάσιμο τραυματι-
σμό ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ODH073802

ODH073803

n ελαστικό 18 ιντσών

n ελαστικό 19 ιντσών
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Αντικατάσταση ελαστικών

Αν το ελαστικό φθαρεί ομοιόμορφα,
θα εμφανιστεί ένας δείκτης φθοράς
ελαστικού σαν μια συμπαγή ζώνη
κατά μήκος του πέλματος. Αυτό
δείχνει ότι υπάρχει λιγότερο από 1,6
χιλ. (1/16 ίντσας) πέλματος στο ελα-
στικό. Αντικαταστήστε το ελαστικό αν
συμβεί αυτό.

Μην περιμένετε να εμφανιστεί η ζώ-
νη κατά μήκος όλου του πέλματος
για να αντικαταστήσετε τα ελαστικά.

OLMB073027

Δείκτης φθοράς ελαστικού Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ:
• Αντικαταστήστε ελαστικά που

έχουν φθορά, έχουν ανομοιό-
μορφη φθορά ή έχουν ζημιά.
Τα φθαρμένα ελαστικά μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια
αποτελεσματικότητας φρενα-
ρίσματος, ελέγχου διεύθυν-
σης και πρόσφυσης.

• Να αντικαθιστάτε πάντα ελα-
στικά με το ίδιο μέγεθος με τα
αρχικά εγκατεστημένα ελαστι-
κά. Η χρήση ελαστικών και
τροχών με διαφορετικά με-
γέθη από τα συνιστώμενα,
μπορεί να προκαλέσει ασυνή-
θιστα χαρακτηριστικά χειρι-
σμού, κακό έλεγχο του αυτοκι-
νήτου, ή να επηρεάσει αρνητι-
κά το Σύστημα Αντιμπλοκα-
ρίσματος Φρένων (ABS) με
αποτέλεσμα σοβαρό ατύχη-
μα.

• Όταν κάνετε αντικατάσταση
σε ελαστικά (ή τροχούς) σας
συνιστούμε να αντικαταστή-
σετε τα δύο μπροστινά ή τα

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Συνεχίζεται)
δύο πίσω ελαστικά (ή τροχούς)
σε ζεύγος. Αν αντικαταστήσε-
τε μόνο το ένα ελαστικό μπο-
ρεί να επηρεαστεί σοβαρά ο
χειρισμός του αυτοκινήτου.
Αν κάνετε αντικατάσταση μό-
νο σε ένα ζευγάρι ελαστικών,
σας συνιστούμε να εγκατα-
στήσετε το ζευγάρι των νέων
ελαστικών στον πίσω άξονα.

• Με τον καιρό τα ελαστικά φθεί-
ρονται, ακόμα και αν δεν χρη-
σιμοποιούνται. Ανεξάρτητα
από το υπολειπόμενο πέλμα,
η HYUNDAI συνιστά να κάνετε
αντικατάσταση των ελαστι-
κών μετά από έξι (6) χρόνια
κανονικού σέρβις.

• Η ζέστη που προκαλείται από
θερμά κλίματα ή συχνές συν-
θήκες μεγάλης φόρτωσης
μπορεί να επιταχύνει τη διαδι-
κασία γήρανσης. Αν δεν ακο-
λουθήσετε αυτή τη προειδο-
ποιηση, μπορεί να προκληθεί
απότομη βλάβη ελαστικού, με
απότελεσμα απώλεια ελέγχου
του αυτοκινήτου με αποτέλε-
σμα ένα ατύχημα.
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Αντικατάσταση ελαστικού εφεδρι-
κού τροχού ανάγκης (αν έχει
τοποθετηθεί)
Η διάρκεια ζωής του πέλματος στο
ελαστικό του εφεδρικού τροχού ανά-
γκης είναι συντομότερη από ότι του
κανονικού ελαστικού. Αντικαταστή-
στε το μόλις δείτε τους δείκτες φθο-
ράς στο ελαστικό. Το ελαστικό του
εφεδρικού τροχού ανάγκης θα πρέ-
πει να έχει την ίδια διάσταση και
σχεδίαση με αυτό που παρέχεται με
το καινούργιο σας αυτοκίνητο και θα
πρέπει να τοποθετηθεί στον ίδιο εφε-
δρικό τροχό ανάγκης. Το ελαστικό
εφεδρικού τροχού ανάγκης δεν είναι
σχεδιασμένο να τοποθετείται σε έναν
τροχό κανονικών διαστάσεων και ο
εφεδρικός τροχός ανάγκης δεν είναι
σχεδιασμένος να δεχθεί ένα ελαστικό
κανονικών διαστάσεων.

Αντικατάσταση τροχού
Όταν αντικαθιστάτε τις μεταλλικές ζά-
ντες για οποιονδήποτε λόγο, βεβαι-
ωθείτε ότι οι καινούργιες ζάντες είναι
αντίστοιχες με τις αρχικές εργοστα-
σιακές ως προς τη διάμετρο, το πλά-
τος ζάντας και το offset. 

Πρόσφυση ελαστικών
Η πρόσφυση των ελαστικών μπορεί
να μειωθεί αν οδηγείτε με φθαρμένα
ελαστικά, αν τα ελαστικά δεν έχουν
σωστή πίεση αέρα ή σε ολισθηρά
οδοστρώματα. Τα ελαστικά θα πρέ-
πει να αντικαθίστανται όταν εμφα-
νίζονται οι δείκτες φθοράς ελαστι-
κών. Για να μειώσετε την πιθανό-
τητα απώλειας ελέγχου, μειώστε
ταχύτητα όταν βρέχει, χιονίζει ή
υπάρχει πάγος στο δρόμο.

Συντήρηση ελαστικών
Εκτός από τη σωστή πίεση ελαστι-
κών, η σωστή ευθυγράμμιση των
τροχών βοηθά στη μείωση της φθο-
ράς των ελαστικών. Αν βρείτε ένα
ελαστικό που έχει ανομοιόμορφη
φθορά, ελέγξτε την ευθυγράμμιση
των τροχών.

Όταν τοποθετείτε καινούργια ελαστι-
κά,βεβαιωθείτε ότι είναι ζυγοσταθμι-
σμένα. Αυτό θα αυξήσει την άνεση
του αυτοκινήτου και τη διάρκεια ζωής
του ελαστικού. Επιπρόσθετα, ένα
ελαστικό θα πρέπει πάντα να ζυγο-
σταθμίζεται όταν αφαιρείται από τη
ζάντα.

Σήμανση πλαϊνών τοιχωμάτων

ελαστικών
Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν
και περιγράφουν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του ελαστικού και, επίσης,
παρέχουν τον αριθμό αναγνώρισης
ελαστικού (ΤΙΝ) για την πιστοποίηση
των προδιαγραφών ασφαλείας. Το
ΤΙΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αναγνώριση του ελαστικού σε
περίπτωση ανάκλησης.

Ο προεγκατεστημένος τροχός
πρέπει να επισκευαστεί ή να
αντικατασταθεί το συντομότερο
δυνατόν για να αποφύγετε βλάβη
του εφεδρικού τροχού και απώ-
λεια ελέγχου του αυτοκινήτου, με

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Συνεχίζεται)
αποτέλεσμα ένα ατύχημα. Ο εφε-
δρικός τροχός είναι μόνο για
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μη λειτουργείτε το αυτοκίνητο
σας με περισσότερο από 80 km/h
(50 mph) όταν χρησιμοποιείτε
τον εφεδρικό τροχό.
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1. Κατασκευαστής ή μάρκα
Εμφανίζεται το όνομα του κατασκευ-
αστή ή η μάρκα.

2. Σήμανση διάστασης ελαστικού
Στο πλαϊνό τοίχωμα του ελαστικού
αναγράφεται η διάσταση του ελαστι-
κού. Χρειάζεστε αυτήν την πληροφο-
ρία όταν επιλέγετε ελαστικά αντικα-
τάστασης για το αυτοκίνητό σας.
Παρακάτω επεξηγούνται τι σημαί-
νουν τα γράμματα και οι αριθμοί στη
σήμανση διάστασης ελαστικού.

Παράδειγμα σήμανσης διάσταση
ελαστικού:

(Οι αριθμοί αυτοί παρέχονται μόνο
ως παράδειγμα· η σήμανση διάστα-
σης του ελαστικού σας μπορεί να
είναι διαφορετική στο δικό σας
αυτοκίνητο).

235/35R19 91Y

235 - Πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά.

35 - Λόγος διαστάσεων. Το ύψος του
ελαστικού ως ποσοστό του πλά-
τους του.

R - Κωδικός δομής ελαστικού (Ακτι-
νικό).

19 - Διάμετρος ζάντας σε ίντσες.

91 - Δείκτης Φορτίου, ένας αριθ-
μητικός κωδικός που σχετίζεται
με το μέγιστο φορτίο που μπο-
ρεί να δεχθεί το ελαστικό.

Y - Σύμβολο Ορίου Ταχύτητας. Δείτε
τον πίνακα ορίου ταχύτητας σε
αυτό το κεφάλαιο για πρόσθετες
πληροφορίες.

Σήμανση διάστασης ζάντας
Οι ζάντες έχουν, επίσης, σήμανση με
σημαντικές πληροφορίες εφόσον
χρειαστεί να τις αντικαταστήσετε.
Παρακάτω γίνεται επεξήγηση τι
σημαίνουν τα γράμματα και οι αριθ-
μοί στη σήμανση διάστασης ζάντας.

Παράδειγμα σήμανσης ζάντας:

8JX19

8 - Πλάτος ζάντας σε ίντσες.

J - Σήμανση περιγράμματος ζάντας.

19 - Διάμετρος ζάντας σε ίντσες.  

OLMB073028

1

1

2
3

4

5,6

7
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Όριο ταχύτητας ελαστικού
Ο πίνακας παρακάτω δείχνει διάφο-
ρα όρια ταχύτητας ελαστικού που
χρησιμοποιούνται σήμερα στα επι-
βατικά αυτοκίνητα. Το όριο ταχύτητας
ελαστικού είναι μέρος της σήμανσης
της διάστασης του ελαστικού στο
πλαϊνό τοίχωμα του ελαστικού. Το
σύμβολο αυτό ανταποκρίνεται στη
μέγιστη ασφαλή ταχύτητα λειτουρ-
γίας για την οποία έχει σχεδιαστεί το
ελαστικό.

3. Έλεγχος διάρκειας ζωής ελα-
στικού (TIN : Αριθμός Ταυτό-
τητας Ελαστικού)

Οποιαδήποτε ελαστικά που είναι
άνω των 6 ετών, με βάση την ημερο-
μηνία κατασκευής, (περιλαμβανομέ-
νου και του εφεδρικού τροχού) θα
πρέπει να αντικαθίστανται με και-
νούργια. Μπορείτε να βρείτε την ημε-
ρομηνία κατασκευής στο πλαϊνό τοί-
χωμα του ελαστικού (πιθανόν στην
εσωτερική πλευρά του τροχού),
όπου αναγράφεται ο κωδικός DOT.
Ο κωδικός DOT είναι μια σειρά από
αριθμούς σε ένα ελαστικό αποτε-
λούμενος από αριθμούς και αγγλικά
γράμματα. Η ημερομηνία κατασκευής
προκύπτει από τα τέσσερα τελευταία
ψηφία (χαρακτήρες) του κωδικού
DOT.
DOT : XXXX XXXX OOOO
Το εμπρός μέρος του DOT αντιστοι-
χεί στον κωδικό αριθμό εργοστασίου,
τη διάσταση του ελαστικού και το
σχέδιο του πέλματος και οι τέσσερις
τελευταίοι αριθμοί επισημαίνουν την
εβδομάδα και το έτος κατασκευής.
Για παράδειγμα: 
DOT XXXX XXXX 1518
σημαίνει ότι το ελαστικό έχει κατα-
σκευαστεί τη 15η εβδομάδα του
2018.

4. Σύνθεση και υλικό λινών ελα-
στικού

Ο αριθμός των ενισχυτικών δια-
στρώσεων ή λινών των επιστρωμέ-
νων με ελαστικό ινών αναγράφεται
στο ελαστικό. Ο κατασκευαστής ελα-
στικών πρέπει, επίσης, να επι-
σημαίνει τα υλικά στο ελαστικό, που
περιλαμβάνει ατσάλι, νάιλον, πολυε-
στέρα, και άλλα. Το γράμμα «R» επι-
σημαίνει ακτινική σύνθεση των
λινών· το γράμμα «D» σημαίνει δια-
γώνια δομή· και το γράμμα «B»
σημαίνει σύνθεση λινών σε διαγώ-
νιες ταινίες.

5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
ελαστικών

Αυτός ο αριθμός είναι η μεγαλύτερη
ποσότητα πίεσης αέρα που επιτρέ-
πεται να μπει στο ελαστικό. Μην
υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπό-
μενη πίεση ελαστικών. Ανατρέξτε
στην πινακίδα «Πληροφορίες Ελα-
στικών και Φορτίου για τη συνιστώ-
μενη πίεση πλήρωσης».

Σύμβολο
Ταχύτητας

Μέγιστη ταχύτητα

S 180 χλμ/ώρα (112 μίλια/ώρα)

T 190 χλμ/ώρα (118 μίλια/ώρα)

H 210 χλμ/ώρα (130 μίλια/ώρα)

V 240 χλμ/ώρα (149 μίλια/ώρα)

W 270 χλμ/ώρα (168 μίλια/ώρα)

Y 300 χλμ/ώρα (186 μίλια/ώρα)
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6. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Ο αριθμός αυτός επισημαίνει το μέγι-
στο φορτίο σε κιλά και pounds που
μπορεί να μεταφερθεί από το ελα-
στικό. Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστι-
κά στο αυτοκίνητο, πρέπει να χρησι-
μοποιείτε πάντα ένα ελαστικό που
έχει το ίδιο μέγιστο επιτρεπόμενο
φορτίο με αυτό που έχει τοποθετη-
θεί από το εργοστάσιο.

7. Ενιαίος βαθμός ποιότητας
ελαστικού

Οι βαθμοί ποιότητας μπορούν να
βρεθούν εφόσον είναι διαθέσιμοι
ανάμεσα στο τοίχωμα του πέλματος
και το μέγιστο πλάτος.

Για παράδειγμα:

TREAD WEAR 200 

TRACTION AA 

TEMPERATURE A

Φθορά πέλματος
Ο δείκτης φθοράς ελαστικού είναι μια
συγκριτική διαβάθμιση που βασίζεται
στην αναλογία φθοράς του ελαστικού
όταν δοκιμάζεται σε ελεγχόμενες
συνθήκες με μια προβλεπόμενη από
το κράτος διαδικασία ελέγχου. Για
παράδειγμα, ένα ελαστικό με διαβάθ-
μιση 150 θα φθαρεί μιάμιση φορά
(1½) περισσότερο με βάση τη διαδι-
κασία ελέγχου από ότι ένα ελαστικό
με διαβάθμιση 100.

Η σχετική απόδοση των ελαστικών
εξαρτάται από τις πραγματικές συν-
θήκες χρήσης τους, ωστόσο, μπορεί
να αποκλίνει σημαντικά από την
προδιαγραφή εξαιτίας των διαφορε-
τικών συνηθειών οδήγησης, τις πρα-
κτικές σέρβις και τις διαφορές στα
χαρακτηριστικά του δρόμου και το
κλίμα.

Αυτές οι διαβαθμίσεις είναι ενσωμα-
τωμένες στα πλαϊνά τοιχώματα των
ελαστικών για επιβατικά αυτοκίνητα.
Τα ελαστικά που είναι διαθέσιμα ως
βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός
του αυτοκινήτου σας μπορεί να δια-
φέρουν ανάλογα με τη διαβάθμισή
τους.

Πρόσφυση - AA, A, B & C 

Η διαβάθμιση πρόσφυσης, από
υψηλότερη σε χαμηλότερη είναι AA,
A, B και C. Οι διαβαθμίσεις αυτές
αντιπροσπεύουν την ικανότητα του
ελαστικού να σταματά σε βρεγμένο
οδόστρωμα, όπως μετριέται σε ελεγ-
χόμενες συνθήκες σε δοκιμαστικές
επιφάνειες με άσφαλτο και σκυρόδε-
μα που ορίζονται από το κράτος.
Ένα ελαστικό με σήμανση C έχει χα-
μηλή απόδοση πρόσφυσης.

Θερμοκρασία - A, B & C 

Οι διαβαθμίσεις θερμοκρασίας είναι A
(η υψηλότερη), B και C αντιπρο-
σωπεύοντας την αντίσταση του ελα-
στικού στη δημιουργία θερμότητας και

Η διαβάθμιση πρόσφυσης που
έχει αντιστοιχηθεί σε αυτό το
ελαστικό βασίζεται σε δοκιμές
πρόσφυσης φρεναρίσματος σε
ευθεία και δεν περιλαμβάνει
επιτάχυνση, στροφές, υδρολί-
σθηση ή χαρακτηριστικά μέγι-
στης πρόσφυσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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την ικανότητά του να διαχέει τη θερμό-
τητα όταν δοκιμάζεται υπό ελεγχόμε-
νες συνθήκες σε ειδικό εργαστηριακό
τροχό δοκιμών. Οι συνεχείς υψηλές
θερμοκρασίες μπορεί να αλλοιώσουν
το υλικό του ελαστικού και να μειώ-
σουν τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.
Επίσης, η υπερβολική θερμοκρασία
μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική βλάβη
του ελαστικού. Οι διαβαθμίσεις B και A
αντιπροσωπεύουν υψηλότερα επίπε-
δα απόδοσης στον εργαστηριακό τρο-
χό δοκιμών από την ελάχιστη απαί-
τηση από το νόμο.

Χαμηλό προφιλ ελαστικού 
Παρέχονται χαμηλού προφίλ ελαστι-
κά, με προφίλ ελαστικού χαμηλότερο
του 50, για πιο σπορ εμφάνιση.

Επειδή τα ελαστικά χαμηλού προφίλ
είναι βελτιστοποιημένα για χειρισμό
και φρενάρισμα, μπορεί να είναι πιο
άβολο να επιβαίνεις στο αυτοκίνητο,
ενώ επίσης υπάρχει περισσότερος
θόρυβος σε σχέση με τα κανονικά
ελαστικά.

Η διαβάθμιση θερμοκρασίας για
αυτό το ελαστικό προκύπτει για
ένα ελαστικό, το οποίο έχει σω-
στή πίεση και δεν είναι υπερ-
φορτωμένο. Η υπερβολική τα-
χύτητα, η χαμηλή πίεση ή το
υπερβολικό φορτίο, είτε ξεχωρι-
στά είτε σε συνδυασμό, μπο-
ρούν να προκαλέσουν τη δημι-
ουργία θερμότητας και πιθανή
ξαφνική βλάβη στο ελαστικό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώ-
λεια ελέγχου του αυτοκινήτου και
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επειδή το πλευρικό τοίχωμα του
χαμηλού προφίλ ελαστικού είναι
μικρότερο από το κανονικό, ο
τροχός και το ελαστικό του χαμη-
λού προφίλ ελαστικού είναι ευκο-
λότερο να καταστραφούν. Για
αυτό ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες. 
• Οταν οδηγείτε σε έναν τραχύ

δρόμο ή εκτός δρόμου, οδηγεί-
τε προσεκτικά, Διαφορετικά, τα
ελαστικά και οι τροχοί μπορεί
να καταστραφούν. Αφού οδη-
γήσετε σε τέτοιους δρόμους,
επιθεωρήστε τα λάστιχα και
τους τροχούς.

• Όταν περνάτε πάνω από μια

ΠΡΟΣΟΧΗ

γούβα, ένα σαμαράκι, ένα φρεά-
τιο ή πέτρα κρασπέδου, οδηγεί-
τε αργά, ώστε τα ελαστικά και οι
τροχοί να μην καταστραφούν.

• Αν το ελαστικό προσκρούσει σε
κάτι, σας συνιστούμε να επι-
θεωρήσετε την κατάσταση του
ελαστικού ή να επικοινωνήσετε
με έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI.

• Για να αποφύγετε ζημιά στο
ελαστικό, επιθεωρήστε την
κατάσταση και την πίεση του
κάθε 3,000 χλμ.

• Δεν είναι εύκολο να αναγνω-
ρίσετε την ζημιά στο ελαστικό
με τα μάτια σας. Αλλά εάν έχετε
και την παραμικρή υπόνοια για
ζημιά στο ελαστικό, ακόμα και
αν δεν μπορείτε να δείτε τη
ζημιά, ελέγξτε σε έναν ειδικό ή
και αντικαταστήστε το ελαστικό,
επειδή η ζημιά στο ελαστικό
μπορεί να να προκαλεί απώ-
λεια αέρα στο ελαστικό.

• Αν το ελαστικό καταστραφεί
από οδήγηση σε τραχύ δρόμο,
εκτός δρόμου, από γούβα, φρε-
άτιο ή πέτρα κρασπέδου, δεν
θα καλυφθεί από την εγγύηση.

• Μπορείτε να βρείτε περισσότε-
ρες πληροφορίες για το ελαστι-
κό στο πλευρικό τοίχωμα του
ελαστικού.
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινή-
του προστατεύεται από ζημιά εξαι-
τίας ηλεκτρικής υπερφόρτωσης μέ-
σω ασφαλειών.

Το αυτοκίνητο αυτό έχει 2 (ή 3) α-
σφαλειοθήκες, η μια βρίσκεται στην
πλαϊνή επένδυση στην πλευρά του
οδηγού, η άλλη στο χώρο του κινη-
τήρα, κοντά στην μπαταρία.

Αν οποιοδήποτε φως του αυτοκινή-
του σας, αξεσουάρ ή χειριστήρια δεν
λειτουργούν, ελέγξτε την αντίστοιχη
ασφάλεια του κυκλώματος. Αν καεί
μια ασφάλεια, λιώνει το στοιχείο στο
εσωτερικό της ασφάλειας.

Αν δεν λειτουργεί το ηλεκτρικό σύ-
στημα, ελέγξτε πρώτα την ασφαλειο-
θήκη στην πλευρά του οδηγού. Πρω-
τού αντικαταστήσετε την καμένη ασφά-
λεια, σβήστε τον κινητήρα και όλους
τους διακόπτες και μετά αποσυνδέ-
στε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
Πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε την
ασφάλεια με μια ίδιας ονομαστικής τιμής.

Αν καεί η ασφάλεια αντικατάστασης,
αυτό επισημαίνει ένα ηλεκτρικό πρό-
βλημα. Αποφύγετε να χρησιμοποιή-
σετε το εμπλεκόμενο σύστημα και απευ-
θυνθείτε αμέσως σε έναν Εξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Πληροφορία
Χρησιμοποιούνται 3 είδη ασφα-
λειών: μαχαιρωτού τύπου για χα-
μηλή ένταση ρεύματος, τύπου
φυσιγγίου και πολλαπλή ασφά-
λεια για υψηλές τιμές έντασης.

Μη χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι
ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο για
να αφαιρέσετε ασφάλειες, γιατί
μπορεί να προκληθεί βραχυ-
κύκλωμα και ζημιά στο σύστημα.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανονική

n Μαχαιρωτού τύπου

Τύπος φυσιγγίου

Καμένη

Normal Καμένη

Κανονική Καμένη

OLF074075

Μην αντικαθιστάτε ΠΟΤΕ μια α-
σφάλεια με ασφάλεια που δεν
έχει την ίδια ονομαστική τιμή.
• Μια ασφάλεια με υψηλότερη

ονομαστική τιμή μπορεί να
προκαλέσει ζημιά και πιθανή
φωτιά.

• Μην τοποθετείτε ένα σύρμα ή
αλουμινόχαρτο αντί της κανονι-
κής ασφάλειας - ακόμη και ως
προσωρινή επισκευή. Μπορεί
να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά
στην καλωδίωση και πιθανή
φωτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κανονική Καμένη
n Πολλαπλή ασφάλεια
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Αντικατάσταση ασφαλειών
ταμπλό

1. Σβήστε το αυτοκίνητο.

2. Κλείστε όλους τους διακόπτες.

3. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειο-
θήκης.

4. Ανατρέξτε στην ετικέτα στο εσωτε-
ρικό του καπακιού της ασφαλειο-
θήκης για να ανιχνεύσετε την ύπο-
πτη ασφάλεια.

5. Τραβήξτε έξω την ύποπτη ασφά-
λεια. Χρησιμοποιήστε το ειδικό
τσιμπιδάκι που υπάρχει στην α-
σφαλειοθήκη στο χώρο του κινη-
τήρα.

6. Ελέγξτε την ασφάλεια που αφαι-
ρέσατε και αντικαταστήστε την αν
έχει καεί. Παρέχονται εφεδρικές
ασφάλειες στην ασφαλειοθήκη
στο ταμπλό (ή στην ασφαλειοθήκη
στον χώρο κινητήρα).

7. Τοποθετήστε μια καινούργια α-
σφάλεια με την ίδια ονομαστική
τιμή και βεβαιωθείτε ότι έχει εφα-
ρμόσει σωστά στις υποδοχές. Αν
εφαρμόζει χαλαρά, σας συνι-
στούμε να απευθυνθείτε σε έναν
Εξουσιοδητημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Σε περίπτωση ανάγκης, αν δεν έχετε
μια εφεδρική ασφάλεια, χρησιμοποι-
ήστε μια ασφάλεια ίδιας ονομαστικής
τιμής από ένα κύκλωμα που πιθανόν
να μη χρειάζεστε για τη λειτουργία
του αυτοκινήτου, όπως η ασφάλεια
του αναπτήρα.

Αν οι προβολείς ή άλλα ηλεκτρικά
εξαρτήματα δεν λειτουργούν και οι
ασφάλειες είναι ΟΚ, ελέγξτε την α-
σφαλειοθήκη στο χώρο του κινη-
τήρα. Αν μια ασφάλεια είναι καμένη,
πρέπει να την αντικαταστήσετε με
μια ίδιας ονομαστικής τιμής.

OPDEN077034

OPDEN077035
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Διακόπτης ασφάλειας

Πρέπει να έχετε πάντα των διακόπτη
ασφάλειας στην θέση ON.

Αν μετακινήσετε το διακόπτη στην
θέση OFF, ορισμένα αντικείμενα,
όπως το ηχοσύστημα και το ρολόι
πρέπει να επανεκκινήσουν και το
έξυπνο κλειδί μπορεί να μην λειτουρ-
γεί σωστά.

Πληροφορία

Αν ο διακόπτης ασφαλείας είναι
στη θέση OFF, θα εμφανιστεί το
παραπάνω μήνυμα.

• Πρέπει να έχετε πάντα τον
διακόπτη ασφάλειας στην θέση
ON ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητο
σας.

• Μην κινείτε τον διακόπτη μετα-
γωγής ασφαλειών επανειλημμέ-
να. Ο διακόπτης ασφαλείας
μπορεί να καταστραφεί.

Αντικατάσταση ασφάλειας στο
χώρο κινητήρα

1. Σβήστε το αυτοκίνητο.

2. Κλείστε όλους τους διακόπτες.

3. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειο-
θήκης, πιέζοντας την προεξοχή
και τραβώντας επάνω.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDE046119OPDEN077036 OPDEN077032

OPDEN077033

n Μαχαιρωτού τύπου

nΤύπου φυσιγγίου
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4. Ελέγξτε την ασφάλεια που αφαι-
ρέσατε και αντικαταστήστε την αν
έχει καεί. Για να αφαιρέσετε ή να
τοποθετήσετε μια ασφάλεια, χρη-
σιμοποιήστε το τσιμπιδάκι ασφα-
λειών που βρίσκεται στην ασφα-
λειοθήκη του χώρου κινητήρα.

5. Τοποθετήστε μια καινούργια α-
σφάλεια με την ίδια ονομαστική
τιμή και βεβαιωθείτε ότι έχει εφα-
ρμόσει σωστά στις υποδοχές. Αν
εφαρμόζει χαλαρά, σας συνι-
στούμε να απευθυνθείτε σε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

Αφού ελέγξετε την ασφαλειοθήκη
στο χώρο του κινητήρα, τοποθετή-
στε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.
Μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
αν το καπάκι κλείσει σωστά. Αν
όχι, μπορεί να παρουσιαστούν
ηλεκτρικές βλάβες από την εισ-
ροή νερού.

Κύρια ασφάλεια

1. Σβήστε το αυτοκίνητο.

2. Σβήστε όλους τους διακόπτες.

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφα-
λειοθήκης πιέζοντας την προεξοχή
και τραβώντας επάνω.

4. Αφαιρέστε τα παξιμάδια που φαί-
νονται στην παραπάνω εικόνα.

5. Αντικαταστήστε την ασφάλεια με
καινούργια, ίδιας ονομαστικής τιμής.

6. Τοποθετήστε με την αντίστροφη
σειρά από την εξαγωγή.

Αν καεί η κύρια ασφάλεια, σας συνι-
στούμε να συμβουλευτείτε έναν Εξου-
σιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Πολλαπλή ασφάλεια

Αν καεί η πολλαπλή ασφάλεια, θα
πρέπει να αφαιρεθεί ως εξής:

1. Σβήστε το αυτοκίνητο.

2. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώ-
διο της μπαταρίας.

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφα-
λειοθήκης πιέζοντας την προεξοχή
και τραβώντας επάνω.

4. Αφαιρέστε τα παξιμάδια που φαί-
νονται στην παραπάνω εικόνα.

5. Αντικαταστήστε την ασφάλεια με
καινούργια, ίδιας ονομαστικής τιμής.

6. Τοποθετήστε με την αντίστροφη
σειρά από την εξαγωγή.

Αν καεί η πολλαπλή ασφάλεια, σας
συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
HYUNDAI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPDEN077030 OPDEN0770031
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Περιγραφή θήκης 
ασφαλειών/Ρελέ

Εσωτερική θήκη ασφαλειών

Εντός του καπακιού της θήκης α-
σφαλειών/ρελέ, μπορείτε να βρείτε
την ετικέτα ασφαλειών/ρελέ που
περιγράφει το όνομα και τη χωρη-
τικότητα των ασφαλειών/ρελέ.

Πληροφορία
Η περιγραφή ασφαλειών σε αυτό το
εγχειρίδιο μπορεί να μην ανταποκρί-
νεται και στο το δικό σας αυτοκίνητο.
Είναι ακριβής κατά το χρόνο εκτύπω-
σης. Όταν ελέγχετετην ασφαλειοθήκη
του αυτοκινήτου σας, ανατρέξτε στην
ετικέτα της ασφαλειοθήκης.

i

OPDEN077039
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Ασφαλειοθήκη πλευράς οδηγού

Αριθμός 
ασφάλειας

Όνομα 
ασφάλειας

Σύμβολο
Τιμή 

ασφάλειας
Προστατευόμενο κύκλωμα 

F1 MODULE 5 MODULE
5

7.5A

Crash Pad Switch, Electro Chromic Mirror, MTS E-Call Module, Audio, 

A/V & Navigation Head Unit, A/C Control Module, A/T Shift Lever Indicator, 

Console Switch RH, DC-DC Converter, Head Lamp LH/RH, Active Air Flap

Unit, 

Auto Head Lamp Leveling Device Module, Front Seat Warmer Control Module, 

Front Air Ventilation Seat Control Module, Driver IMS Module

F2 MODULE 3 MODULE
3 7.5A Driver/Passenger Door Module, BCM, Sport Mode Switch

F3 SUNROOF 1
1

20A Panorama Sunroof

F4 TAILGATE 10A Tail Gate Relay

F5
POWER 

WINDOW LH
LH

25A
Power Window LH Relay, Driver/Passenger Safety Window Module, 

Rear Power Window Switch LH, Rear Safety Window Module LH

F6 MULTIMEDIA MULTI
MEDIA 15A Audio, A/V & Navigation Head Unit, DC-DC Converter

F7
POWER 

WINDOW RH
RH

25A
Power Window RH Relay, Driver/Passenger Safety Window Module, 

Rear Power Window Switch RH, Rear Safety Window Module RH

F8
POWER 

SEAT DRIVER
DRV

25A Driver Seat Manual Switch, Driver IMS Module

F10 MODULE 4 MODULE
4 7.5A

Lane Keeping Assist Module, Rear Parking Assist Buzzer, Stop Lamp Switch, 

Blind Spot Detection Radar LH/RH, BCM, Electric Parking Brske Switch, 

Autonomous Emergency Braking Module

F11 SMART KEY 2 SMART
KEY

2
7.5A Smart Key Control Module, Immobilizer Module

F12 SUNROOF 2
2

20A Panorama Sunroof
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Ασφαλειοθήκη πλευράς οδηγού
Αρ. ασφά-

λειας
Όνομα ασφά-

λειας
Σύμβολο

Τιμή ασφά-
λειας

Προστατευόμενο κύκλωμα 

F13
INTERIOR

LAMP
7.5A

Wireless Charger, Vanity Lamp LH/RH, Room Lamp, Overhead Console Lamp, 

Personal Lamp LH/RH, Rain Sensor, Ignition Key Ill. & Door Προειδοποιηση Switch, 

Glove Box Lamp, Luggage Lamp

F14 MEMORY 2 MEMORY
2 7.5A MTS E-Call Module

F16 MEMORY 1 MEMORY
1 10A

Driver/Passenger Door Module, Driver IMS Module, BCM, A/C Control Module, 

Instrument Cluster, Auto Light & Photo Sensor, 

ICM Relay Box (Outside Mirror Folding/Unfolding Relay)

F19 MODULE 6 MODULE
6 7.5A Smart Key Control Module, BCM

F20 MDPS 1 7.5A MDPS Unit

F21 MODULE 1 MODULE
1 7.5A

Hazard Switch, Center Door Lock Switch, Active Air Flap Unit, 

Driver/Passenger Door Module, Driver/Passenger Power Outside Mirror,

Driver/Passenger Smart Key Outside Handle, Data Link Connector

F22 MODULE 7 MODULE
7 7.5A

Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module, Nozzle

Heater

F23
AIRBAG 

INDICATOR

IND

7.5A Instrument Cluster, Center Door Lock Switch

F24
BRAKE

SWITCH
BRAKE
SWITCH 7.5A Smart Key Control Module, Stop Lamp Switch

F25 START 7.5A

Without Smart Key : ICM Relay Box (Burglar Alarm Relay),

With Smart Key : Transaxle Range Switch, Smart Key Control Module, ECM/PCM, 

Engine Room Junction Block (RLY.4)"

F26 CLUSTER CLUSTER 7.5A Instrument Cluster
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Ασφαλειοθήκη πλευράς οδηγού

Αρ. ασφάλειας Όνομα ασφάλειας Σύμβολο Τιμή ασφάλειας Προστατευόμενο κύκλωμα 

F27 DOOR LOCK 20A Door Lock/Unlock Relay, ICM Relay Box (T/Turn Unlock Relay)

F29 AEB AEB 10A Autonomous Emergency Braking Module

F30
SEAT HEATER

FRONT
20A

Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control

Module

F31
AIR 

CONDITIONER 2
2

10A
A/C Control Module, ECM/PCM, Blower Resistor, Blower Motor, 

E/R Junction Block (RLY.10)

F32
AIR 

CONDITIONER 1
1

7.5A A/C Control Module, Cluster Ionizer, E/R Junction Block (RLY.1/10/11/13)

F33 SMART KEY 1 SMART
KEY

1
15A Smart Key Control Module, Immobilizer Module

F35 AIRBAG 15A SRS Control Module

F36 IGNITION 1 IG1 25A PCB Block (F45/F46/F47/F48)

F37 MODULE 2

MODULE
2

10A

Wireless Charger, MTS E-Call Module, Smart Key Control Module, BCM,

Audio, 

A/V & Navigation Head Unit, DC-DC Converter, Power Outside Mirror

Switch, 

Engine Room Junction Block (RLY.14)

F38 WASHER 15A Multifunction Switch

F39 WIPER
LO/HI

10A ECM/PCM, BCM

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:50 μμ  Page 49



7-50

Συντήρηση

Ασφαλειοθήκη πλευράς οδηγού

Αρ. ασφάλειας Όνομα ασφάλειας Σύμβολο Τιμή ασφάλειας Προστατευόμενο κύκλωμα 

F40 REAR WIPER 15A Rear Wiper Relay, Rear Wiper Motor

F42
MIRROR 

HEATED
10A Driver/Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module, ECM/PCM

F43
POWER 

OUTLET
POWER
OUTLET 20A Rear Power Outlet #2

F45
HEATED 

STEERING
15A BCM
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Θήκη ασφαλειών στο χώρο του
κινητήρα

Εντός του καπακιού της θήκης α-
σφαλειών/ρελέ, μπορείτε να βρείτε
την ετικέτα ασφαλειών/ρελέ που
περιγράφει το όνομα και τη χωρη-
τικότητα των ασφαλειών/ρελέ.

Πληροφορία
Η περιγραφή ασφαλειών σε αυτό το
εγχειρίδιο μπορεί να ανταποκρίνεται
και στο το δικό σας αυτοκίνητο. Είναι
ακριβής κατά το χρόνο εκτύπωσης.
Όταν ελέγχετε την ασφαλειοθήκη του
αυτοκινήτου σας, ανατρέξτε στην ετι-
κέτα της ασφαλειοθήκης.

i

OPDEN077037

OPDEN077038
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Ασφαλειοθήκη στο χώρο κινητήρα

Αρ. ρελέ Σύμβολο Όνομα Ρελέ

RLY. 3 (IG1)3

PDM #3 (IG1) Relay

RLY. 4
1

START Relay

RLY. 5 E-CVVT E-CVVT Relay

RLY. 6 (IG2)4

PDM #4 (IG2) Relay

RLY. 7 FUEL
PUMP FUEL PUMP Relay

RLY.8 (ACC)2

PDM #2 (ACC) Relay

RLY. 10 BLOWER Relay

RLY. 11 PTC
HEATER PTC HEATER #1 Relay

RLY. 12 REAR DEFOGGER Relay

RLY. 14 POWER
OUTLET POWER OUTLET Relay
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Ασφαλειοθήκη στο χώρο κινητήρα

Αρ. Ασφάλειας Όνομα ασφάλειας Σύμβολο Τιμή ασφάλειας Προστατευόμενο κύκλωμα

F1 MAIN MAIN 180A Fuse : F27, F29, F30, F33

F2 MDPS 1 1 100A MDPS Unit

F3 B+5 5 60A PCB Block (Fuse : F44, F50, F51, F52, Engine Control Relay)

F4 B+2 2 60A IGPM (Fuse : F30, IPS0, IPS1, IPS2)

F5 B+3 3 60A IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8)

F6 B+4 4 60A IGPM (Fuse : F3, F4, F5, F7, F8, F9, F12, F17, F18)

F8
REAR 

HEATED
40A RLY.12

F9 BLOWER 40A RLY.10

F10 IGNITION 1 IG1 40A Ignition Switch, Engine Room Junction Block (RLY.3, RLY8)

F11 IGNITION 2 IG2 40A Ignition Switch, Engine Room Junction Block (RLY.4, RLY.6)

F12 COOLING FAN 80A Cooling Fan Motor

F13
PTC 

HEATER 1
PTC

HEATER
1 50A RLY.11
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Ασφαλειοθήκη στο χώρο κινητήρα

Αρ. ασφάλειας Όνομα ασφάλειας Σύμβολο Τιμή ασφάλειας Προστατευόμενο κύκλωμα

F17
POWER 

OUTLET 3
POWER
OUTLET

3

20A Rear Power Outlet

F18
POWER 

OUTLET 2
POWER
OUTLET

2

20A Front Power Outlet

F21 VACUUM PUMP 1 1
VACUUM

PUMP 20A Vacuum Pump

F22 FUEL PUMP FUEL
PUMP 20A RLY.7

F24 B+1 1 40A IGPM (Leak Current Autocut Device, Fuse : F21, F24, F27, F33)

F27
BURGLAR ALARM

HORN
10A ICM Relay Box (Burglar Alarm Horn Relay)

F29 ABS 1 1 40A ESP Control Module

F30 ABS 2 2 30A ESP Control Module

F31 E-CVVT 3 3
E-CVVT 40A RLY.5

F33 POWER OUTLET 1 POWER
OUTLET

1

40A RLY.14

F34 E-CVVT1 1
E-CVVT 10A ECM

F35 E-CVVT 2 2
E-CVVT 20A ECM
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Ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα
(Κάλυμμα πόλου μπαταρίας)
Εντός του καπακιού της θήκης α-
σφαλειών/ρελέ, μπορείτε να βρείτε
την ετικέτα ασφαλειών/ρελέ που
περιγράφει το όνομα και τη χωρη-
τικότητα των ασφαλειών/ρελέ.

Πληροφορία
Η περιγραφή ασφαλειών σε αυτό το
εγχειρίδιο μπορεί να ανταποκρίνεται
και στο το δικό σας αυτοκίνητο. Είναι
ακριβής κατά το χρόνο εκτύπωσης.
Όταν ελέγχετε την ασφαλειοθήκη του
αυτοκινήτου σας, ανατρέξτε στην ετι-
κέτα της ασφαλειοθήκης.

i

Αφού ελέγξετε την ασφαλειοθήκη στο χώρο κινητήρα, κλείστε προσε-
κτικά το κάλυμμα. Αν δεν κλείσει σωστά, μπορεί να παρουσιαστούν
ηλεκτρικές βλάβες από εισροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OPD076065
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Συντήρηση

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Συμβουλευτείτε έναν Εξουσιοδοτη-
μένο Επισκευαστή HYUNDAI για να
αντικαταστήσετε τις περισσότερες
λάμπες του αυτοκινήτου σας. Είναι
δύσκολο να αντικαταστήσετε τις λά-
μπες του αυτοκινήτου σας, επειδή
πρέπει να αφαιρέσετε άλλα μέρη του
αυτοκινήτου πρωτού φτάσετε στη λά-
μπα. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές για
την αφαίρεση του συστήματος  προ-
βολέων για να φτάσετε στις λάμπες.

Η αφαίρεση/εγκατάσταση του συ-
στήματος προβολέων μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα ζημιά στο αυτο-
κίνητο.

Βεβαιωθείτε ότι αντικαθιστάτε τον
καμένο λαμπτήρα με έναν που έχει
την ίδια ονομαστική τιμή watt. Σε
αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στην ασφάλεια ή
το σύστημα των ηλεκτρικών κα-
λωδιώσεων.

Πληροφορία
Μετά από οδήγηση σε έντονη βροχή ή
πλύσιμο, τα κρύσταλλα των προβο-
λέων και των πίσω φώτων μπορεί να
φαίνονται θαμπωμένα. Η κατάσταση
αυτή είναι φυσιολογική εξαιτίας της
διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στη
λάμπα εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή
η κατάσταση είναι αντίστοιχη της
συγκέντρωσης υγρασίας στο εσωτε-
ρικό των παραθύρων σας στο αυτο-
κίνητο κατά τη διάρκεια βροχής και
δεν επισημαίνει πρόβλημα για το
αυτοκίνητό σας. Αν εισχωρήσει νερό
στο κύκλωμα του λαμπτήρα, ελέγξτε
το αυτοκίνητο σε έναν Eξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI.

Πληροφορία
Η ρύθμιση δέσμης προβολέων
πρέπει να ρυθμίζεται μετά από ένα
ατύχημα ή αφού γίνει επανεγκατά-
σταση του συγκροτήματος προβο-
λέων από έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Πληροφορία - Αλλαγή
Κυκλοφορίας
(Για την
Ευρώπη)

Η κατανομή του φωτός της μεσαίας
σκάλας είναι ασύμμετρη. Αν ταξιδέ-
ψετε στο εξωτερικό σε χώρα όπου η
κυκλοφορία γίνεται στην αντίθετη
κατεύθυνση, το ασύμμετρο τμήμα θα
θαμπώνει τους διερχόμενους, απο την
αντίθετη κατεύθυνση, οδηγούς . Για
την αποφυγή αυτού του θαμπώματος,
οι κανονισμοί της Ε.Ε. απαιτούν ορισ-
μένες τεχνικές λύσεις (για παράδειγμα,
αυτόματο σύστημα αλλαγής, αυτοκόλ-
λητη μεμβράνη, χαμήλωμα δέσμης). Οι
προβολείς αυτοί είναι σχεδιασμένοι,
ώστε να μην θαμπώνουν τους διερχό-
μενους, απο την αντίθετη κατεύθυνση,
οδηγούς. Οπότε δε χρειάζεται να αλλά-
ζετε τους προβολείς σας σε μια χώρα με
κυκλοφορία στην αντίθετη πλευρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

i

i

i

Πριν αρχίσετε τις εργασίες με τα
φώτα, πρέπει να δέσετε το χει-
ρόφρενο, να βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι στη
θέση LOCK/OFF και να σβήσετε
τα φώτα για να αποφύγετε την
ξαφνική μετακίνηση του αυτοκι-
νήτου και το κάψιμο των δα-
κτύλων σας ή να υποστείτε ηλε-
κτρικό σοκ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Αντικατάσταση λαμπτήρα προ-
βολέων, φώτος στατικής κάμ-
ψης, φώτων θέσης, φλας και
φώτων ημέρας 

(1) Προβολείς (Μεσαία σκάλα)

(2) Προβολείς (Μεγάλη σκάλα)

(3) Φως Στατικής κάμψης

(4) Φώτα θέσης & φλας & φώτα
ημέρας

Προβολέας, φως στατικής κάμ-
ψης, φώτα θέσης, φλας και
φώτα ημέρας
Αν το φως δεν λειτουργεί, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI.

Ρύθμιση δέσμης προβολέων
(Για Ευρώπη)

Ρύθμιση δέσμης προβολέων
1. Φουσκώστε τα λάστιχα στην προ-

βλεπόμενη πίεση και αφαιρέστε
τυχόν φορτία από το αυτοκίνητο,
εκτός από τον οδηγό, τον εφεδρι-
κό τροχό και τα εργαλεία

2. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται
σε οριζόντιο επίπεδο.

3. Σχεδιάστε κατακόρυφες γραμμές
(οι κατακόρυφες γραμμές διέρχο-
νται από τα αντοίστοιχα κέντρα των
προβολέων) και μια οριζόντια γραμ-
μή (η οριζόντια γραμμή διέρχεται
από τα κέντρα των προβολέων
στην οθόνη.

4. Με τον προβολέα και την μπατα-
ρία σε κανονική κατάσταση, ρυθ-
μίστε τους προβολείς ώστε το
φωτεινότερο τμήμα να πέφτει στην
οριζόντια και τις κατακόρυφες
γραμμές.

5. Για να ρυθμίσετε τη μεσαία σκάλα
αριστερά ή δεξιά, περιστρέψτε τον
οδηγό δεξιόστροφα ή αριστερό-
στροφα. Για να ρυθμίσετε τη μικρή
σκάλα πάνω ή κάτω περιστρέψτε
τον οδηγό δεξιόστροφα ή αριστε-
ρόστροφα. Για να ρυθμίσετε τη
μεγάλη σκάλα επάνω ή κάτω πε-
ριστρέψτε τον οδηγό δεξιόστροφα
ή αριστερόστροφα.

OPDE077086

OPDEN077041
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Μονάδα: mm (in)

Σημείο στόχευσης

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (Low beam)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
H3 : Height between the fog lamp bulb center and ground
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam)
W3 : Distance between the two fog lamp bulbs centers

OPDE076081

Κατάσταση
αυτοκινήτου

Τύπος
Λαμπτήρα

H1 H2 H3 W1 W2 W3

Χωρίς οδηγό 344 (13.54)
1,484 (58.42)

LED 677 (26.65) 631 (24.84) 1,385 (54.52) 1,114 (43.85)

Με οδηγό 339 (13.34)LED 672 (26.45) 626 (24.64) 1,385 (54.52) 1,114 (43.85)
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Προβολέας χαμηλή σκάλα (αριστερή πλευρά LHD) 

1. Ανάψτε τη μεσαία σκάλα χωρίς να επιβαίνει ο οδηγός.

2. Η γραμμή τομής θα πρέπει να προβάλει τη γραμμή τομής της εικόνας.

3. Όταν ρυθμίζεται η μεσαία σκάλα, η κατακόρυφη ρύθμιση πρέπει να γίνεται μετά την οριζόντια ρύθμιση.

4. Αν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί συσκευή ρύθμισης δέσμης προβολέων, προσαρμόστε το διακόπτη ρύθμισης
δέσμης προβολέων στη θέση 0.

OPDE076082

n Βασισμένο σε οθόνη 10m
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Προβολέας χαμηλή σκάλα (δεξιά πλευρά RHD) 

1. Ανάψτε τη μεσαία σκάλα χωρίς να επιβαίνει ο οδηγός.

2. Η γραμμή τομής θα πρέπει να προβάλει τη γραμμή τομής της εικόνας.

3. Όταν ρυθμίζεται η μεσαία σκάλα, η κατακόρυφη ρύθμιση πρέπει να γίνεται μετά την οριζόντια ρύθμιση.

4. Αν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί συσκευή ρύθμισης δέσμης προβολέων, προσαρμόστε το διακόπτη ρύθμισης
δέσμης προβολέων στη θέση 0.

OPDE076083

n Βασισμένο σε οθόνη 10m

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:51 μμ  Page 60



7-61

7

Σ
υ
ν
τή

ρ
η
σ

η

Αντικατάσταση λαμπτήρα
πλαϊνού φλας

Αν το φως δεν λειτουργεί, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επι-
σκευαστή HYUNDAI.

Αντικατάσταση λαμπτήρων
πίσω συγκροτήματος φώτων

(1) Πίσω φως

(2) Πίσω φλας

(3) Βοηθητικό φως

Φως φρένων/πίσω φως
Αν το φως LED δεν λειτουργεί, σας
συνιστούμε να ελέγξετε το αυτο-
κίνητο σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή HYUNDAI.

Φλας
1. Σβήστε τον κινητήρα.

2. Ανοίξτε την πόρτα χώρου απο-
σκευών.

3. Ανοίξτε τα καλύμματα βιδών του
συγκροτήματος φώτων. 

4. Λύστε τις βίδες συγκράτησης συ-
γκροτήματος φωτός με ένα σταυ-
ροκατσάβιδο.

OPD076044 OPD076045

OPD076047
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5. Αφαιρέστε το συγκρότημα πίσω
φωτός από το αμάξωμα του αυτο-
κινήτου.

6.Αφαιρέστε τη βάση από το συγκρό-
τημα περιστρέφοντας τη βάση αρι-
στερόστροφα μέχρι οι προεξοχές στη
βάση να ευθυγραμμιστούν με τις υπο-
δοχές του συγκροτήματος.

7.Αφαιρέστε το λαμπτήρα από τη βά-
ση πιέζοντάς τον και περιστρέφο-
ντάς τον αριστερόστροφα μέχρι οι
προεξοχές στο λαμπτήρα να ευθυ-
γραμμιστούν με τις υποδοχές στη
βάση. Τραβήξτε έξω το λαμπτήρα.

8.Τοποθετήστε έναν καινούργιο λα-
μπτήρα εισάγοντάς τον στη βάση
και περιστρέφοντάς τον μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του.

9.Τοποθετήστε τη βάση στο συγκρό-
τημα ευθυγραμμίζοντας τις προεξο-
χές στη βάση με τις υποδοχές στο
συγκρότημα. Πιέστε τη βάση στο
συγκρότημα και περιστρέψτε δεξιό-
στροφα.

10.Επανατοποθετήστε το συγκρότη-
μα φωτός στο αμάξωμα του αυτο-
κινήτου.

Βοηθητικό φως
1. Σβήστε τον κινητήρα.

2. Ανοίξτε την πόρτα χώρου απο-
σκευών.

3. Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κα-
τσαβίδι, αφαιρούμε το κάλυμμα του
σέρβις.

OPD076048 OPD076064 OPDEN077072

Φως φλας
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4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα. τραβώ-
ντας τον έξω

5. Εισάγετε έναν καινούργιο λαμπτή-
ρα στη βάση και γυρίστε τον
ώσπου να κλειδώσει στη σωστή
θέση.

6. Τοποθετήστε τη βάση στο συγκρό-
τημα ευθυγραμμίζοντας τις προε-
ξοχές της βάσης με τις υποδοχές
στο συγκρότημα και περιστρέψτε
δεξιόστροφα.

7.Επανατοποθετήστε το συγκρότημα
λαμπτήρα στο αμάξωμα του αυτο-
κινήτου.

Αντικατάσταση πίσω
προβολέα ομίχλης 

1. Χαλαρώστε τα κλιπ τύπου καρ-
φιού του προστατευτικού του
πίσω τροχού και αφαιρέστε το
από τον πίσω προφυλακτήρα.

2. Με το χέρι σας φτάστε στο πίσω
μέρος του πίσω προφυλακτήρα.

3. Αφαιρέστε τη βάση από το συγ-
κρότημα περιστρέφοντας το αρι-
στερόστροφα, ώσπου οι προε-
ξοχές του φις να ευθυγραμμιστούν
με τις υποδοχές του συγκροτήμα-
τος.

4. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα από τη
βάση πιέζοντας τον και γυρνώντας

τον αριστερόστροφα, ώσπου οι
προεξοχές στο λαμπτήρα, ευθυ-
γραμιστούν με τις υποδοχές της
βάσης. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα
από τη βάση.

5.Τοποθετήστε ένα καινούργιο λα-
μπτήρα στη βάση και περιστρέψτε
τον μέχρι να σφαλίσει στη θέση
του.

6. Τοποθετήστε τη βάση στο συγκρό-
τημα ευθυγραμμίζοντας τις προε-
ξοχές της βάσης με τις υποδοχές
στο συγκρότημα και περιστρέψτε
δεξιόστροφα.

OPD076053

Βοηθητικό φως

OPDE076095
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Αντικατάσταση μεσαίου φωτός
φρένων

Αν το φως δεν λειτουργεί, σας συνι-
στούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο σας
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

Αντικατάσταση λαμπτήρα για
το φως πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για
να αφαιρέσετε απαλά το κρύσταλ-
λο από το συγκρότημα λαμπτήρα.

2. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα τραβώ-
ντας τον ευθεία έξω.

3. Εισάγετε έναν καινούργιο λαμπτήρα.
4. Επανατοποθετήστε με την αντί-

στροφη σειρά.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

εσωτερικού φωτισμού

Φως ανάγνωσης

Αν το φως LED δεν λειτουργεί, σας
συνιστούμε να ελέγξετε το αυτοκίνητο
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

OPDE076057

n Φως ανάγνωσης - με ηλιοροφή

OPDEN047345
OPD076055
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1. Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κα-
τσαβίδι, ξεκουμπώστε προσεχτι-
κά το κρύσταλλο από το περίβλη-
μα του εσωτερικού φωτισμού.

2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα τραβώ-
ντας τον ευθεία έξω.

3. Εισάγετε έναν καινούργιο λα-
μπτήρα στη βάση.

4. Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές του
κρυστάλλου με τις εγκοπές του
περιβλήματος εσωτερικού φωτι-
σμού και κουμπώστε το κρύσταλ-
λο στη θέση του.

Προσέξτε να μη καταστρέψετε το
κάλυμμα, το κρύσταλλο και το
πλαστικό περίβλημα.

n Φως ανάγνωσης

OPD076056

OAD075045

n Φως σκιαδίου

n Φως στο χώρο αποσκευών

OPD076063

OPD076059

n Εσωτερικό φως - χωρίς ηλιοροφή

Φως ανάγνωσης, Εσωτερικό φως, Φως σκιαδίου, Φως στο χώρο
αποσκευών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Φροντίδα εξωτερικής όψης
Γενική προσοχή για την εξωτε-
ρική όψη
Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθή-
σετε τις οδηγίες στην ετικέτα όταν
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χημικό
καθαριστικό ή γυαλιστικό. Διαβάστε
όλες τις πρoειδoποιήσεις και προφυ-
λάξεις που βρίσκονται στην ετικέτα.

Συντήρηση φινιρίσματος
Πλύσιμο

Για να βοηθήσετε στην προστασία του
φινιρίσματος του αυτοκινήτου σας,
πλύνετε το καλά και συχνά, τουλάχι-
στον μια φορά το μήνα με χλιαρό ή
κρύο νερό.

Αν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας
για οδήγηση εκτός δρόμου, θα πρέ-
πει να το πλένετε μετά από κάθε οδή-
γηση εκτός δρόμου. Δώστε ιδιαίτερη
προσοχή για την απομάκρυνση τυχόν
συγκεντρώσεων αλατιού, βρομιάς,
λάσπης και άλλων ξένων υλικών. Βε-
βαιωθείτε ότι οι οπές αποστράγγισης
στις κάτω άκρες των θυρών και στα
μαρσπιέ διατηρούνται καθαρές χωρίς
εμπόδια.

Έντομα, πίσσα, ρετσίνι, κουτσουλιές,

βιομηχανικοί ρύποι και παρόμοιες επι-
καθίσεις μπορούν να προκαλέσουν
ζημιά στο φινίρισμα του αυτοκινήτου
αν δεν απομακρυνθούν αμέσως.

Ακόμη και το καλό πλύσιμο με νερό
μπορεί να μην απομακρύνει όλες τις
επικαθίσεις. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ένα μαλακό σαπούνι που είναι
ασφαλές για βαμμένες επιφάνειες.

Μετά από το πλύσιμο, ξεπλύνετε καλά
το αυτοκίνητο με χλιαρό ή κρύο νερό.
Μην αφήνετε το σαπούνι να στε-
γνώσει στο φινίρισμα.

• Μη χρησιμοποιείτε δυνατό σα-
πούνι, χημικά απορρυπαντικά ή
καυτό νερό και μην πλένετε το
αυτοκίνητο σε άμεση έκθεση
στον ήλιο ή όταν το αμάξωμα
του αυτοκινήτου είναι ζεστό.

• Προσέξτε όταν πλένετε τα πλαϊ-
νά παράθυρα του αυτοκινήτου
σας. Ιδιαίτερα με νερό υψηλής
πίεσης, το νερό μπορεί να ει-
σχωρήσει από τα παράθυρα και
να βρέξει το εσωτερικό.

• Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά
στα πλαστικά μέρη και τους λα-
μπτήρες, μην τα καθαρίζετε με
χημικούς διαλύτες ή ισχυρά
απορρυπαντικά. 

Πλύσιμο με υψηλή πίεση
• Όταν χρησιμοποιήτε πλυστική υψη-

λής πίεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αρκετή απόσταση από το αυτοκίνητο.

Ανεπαρκές κενό ή υπερβολική πίεση,
μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε
εξάρτημα ή να γίνει διείσδυση του
νερού στο αυτοκίνητο.

• Μη ψεκάσετε απευθείας την κάμερα,
τους αισθητήρες ή τις περιοχές γύρω
τους σε πλυστική υψηλής πίεσης. Η
δόνηση που προκαλείται από το νερό
υψηλής πίεσης, μπορεί να προκαλέ-
σει ανεπάρκεια της συσκευής.

• Μη τοποθετήσετε το ακροφύσιο πολύ
κοντά στα λαστιχένια ή πλαστικά
καλύμματα ή τις συνδέσεις, καθώς
μπορεί να προκληθεί ζημιά αν έρθουν
σε επαφή με νερό υψηλής πίεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υγρά Φρένα

Μετά από το πλύσιμο του αυτο-
κινήτου, δοκιμάστε τα φρένα
ενώ οδηγείτε αργά, για να δείτε
αν έχουν επηρεαστεί από το
νερό. Αν επηρεαστεί η απόδο-
ση των φρένων, στεγνώστε τα
φρένα εφαρμόζοντας τα ελαφ-
ρά, ενώ διατηρείτε μια αργή
ταχύτητα προς τα εμπρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Το πλύσιμο του χώρου κινητήρα
καθώς και το πλύσιμο με υψηλής
πίεσης νερό μπορεί να προκαλέ-
σει βλάβη στα ηλεκτρικά κυκλώ-
ματα που βρίσκονται στο χώρο
του κινητήρα.

• Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά
να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρι-
κά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου, γιατί
μπορεί να τα καταστρέψουν.

Κέρωμα
Ένα καλό στρώμα κεριού είναι η
προστασία της μπογιάς από τη
διάβρωση. Διατηρήστε ένα καλό
στρώμα κεριού στο αυτοκίνητο σας
για να το προστατέψετε.

Κερώστε το αυτοκίνητο όταν το νερό
δεν δημιουργεί πλέον σταγονίδια στη
βαφή. Πάντοτε πρέπει να πλένετε και
να στεγνώνετε το αυτοκίνητο πριν το
κέρωμα. Χρησιμοποιήστε ένα καλής
ποιότητας υγρό ή σε μορφή πάστας
κερί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή. Κερώστε όλες τις επεν-
δύσεις μετάλλου για να τις προστατέ-
ψετε και να διατηρήσετε τη γυαλάδα
τους.
Η απομάκρυνση λαδιού, πίσσας και
παρόμοιων υλικών με ένα προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων συνήθως απο-
μακρύνει και το κερί από το φινίρι-
σμα. Βεβαιωθείτε ότι επανακερώνετε
αυτές τις περιοχές ακόμη και αν το
υπόλοιπο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται
κέρωμα.

• Το σκούπισμα της σκόνης ή της
βρομιάς από το αμάξωμα με ένα
στεγνό πανί θα γρατζουνίσει το
φινίρισμα.

• Μη χρησιμοποιήσετε ατσαλο-
βάμβακα, διαβρωτικά καθαριστι-
κά ή ισχυρά απορρυπαντικά που
περιέχουν ισχυρά αλκάλια ή καυ-
στικά χημικά σε χρωμιωμένα εξαρ-
τήματα ή εξαρτήματα ανοδιωμέ-
νου αλουμινίου. Αυτό μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα ζημιά στο
προστατευτικό επίστρωμα και θα
προκαλέσει αποχρωματισμό ή
φθορά στο χρώμα.

Επισκευή ζημιάς φινιρίσματος
Βαθιές γρατζουνιές ή σημάδια από
πετραδάκια στη βαμμένη επιφάνεια
πρέπει να επισκευαστούν άμεσα. Το
γυμνό μέταλλο διαβρώνεται γρήγορα
και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλού
κόστους επισκευή.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει κατα-
στραφεί και απαιτείται επισκευή
φανοποιείου ή αντικατάσταση
μεταλλικών μερών, βεβαιωθείτε
ότι το φανοποιείο εφαρμόζει αντι-
διαβρωτικά υλικά στα προς επι-
σκευή ή αντικαθιστώμενα εξαρτή-
ματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

OLMB073082
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Συντήρηση γυαλιστερών μετάλ-
λων
• Για να αφαιρέσετε πίσσα από το

δρόμο και έντομα, χρησιμοποιήστε
ένα προϊόν αφαίρεσης πίσσας και
όχι ένα ξύστρο ή άλλο αιχμηρό
αντικείμενο.

• Για να προστατεύσετε τις επιφάνει-
ες γυαλιστερού μετάλλου από διά-
βρωση, εφαρμόστε ένα στρώμα
κεριού ή προστατευτικού χρωμίου
και τρίψτε το για να γυαλίσει.

• Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή σε
παραθαλάσσιες περιοχές, καλύψτε
τα εξαρτήματα γυαλιστερού μετάλ-
λου με ένα παχύ στρώμα κεριού ή
προστατευτικού. Αν είναι απαραί-
τητο, καλύψτε τα εξαρτήματα με μη
διαβρωτική βαζελίνη ή άλλο προ-
στατευτικό υλικό.

Υποδαπέδια συντήρηση
Στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου
μπορούν να επικαθίσουν διαβρωτικά
υλικά που χρησιμοποιούνται για την
αφαίρεση πάγου και χιονιού και τον
έλεγχο της σκόνης. Αν τα υλικά αυτά
δεν αφαιρεθούν, μπορεί να παρου-
σιαστεί επιταχυνόμενο σκούριασμα
στα μέρη στο κάτω μέρος του αυτοκι-
νήτου, όπως σωληνώσεις καυσίμου,

πλαίσιο, κοιλότητες δαπέδου και το
σύστημα εξάτμισης ακόμη και αν
διέθεταν αντιδιαβρωτική προστασία.
Πλύνετε καλά το κάτω μέρος του
αυτοκινήτου και τα ανοίγματα των
τροχών με χλιαρό ή κρύο νερό μια
φορά το μήνα, μετά από εκτός δρό-
μου οδήγηση και στο τέλος κάθε
χειμώνα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι
δύσκολο να δείτε όλη τη λάσπη και
βρομιά. Είναι περισσότερο κακό πα-
ρά καλό το να μουσκέψετε απλά τις
επικαθίσεις του δρόμου χωρίς να τις
αφαιρέσετε. Οι κάτω άκρες των θυ-
ρών, των μαρσπιέ και των δοκών του
πλαισίου δεν πρέπει να φράσσονται
με βρομιές· το παγιδευμένο νερό σε
αυτές τις περιοχές μπορεί να προκα-
λέσει σκουριά. 

Συντήρηση ζαντών αλουμινίου
Οι ζάντες αλουμινίου είναι επιστρω-
μένες με διαυγές προστατευτικό φινί-
ρισμα.

• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδή-
ποτε διαβρωτικό καθαριστικό,
γυαλιστικό, διαλύτη ή συρματό-
βουρτσες σε ζάντες αλουμινίου.

• Καθαρίστε τον τρόχο όταν έχει
κρυώσει.

• Χρησιμοποιήστε μόνο μαλακό
σαπούνι ή ουδέτερο απορρυπα-
ντικό και ξεπλύνετε με άφθονο
νερό. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι
καθαρίζετε τους τροχούς μετά
από οδήγηση σε δρόμους με
αλάτι.

• Αποφύγετε το πλύσιμο των τρο-
χών σε πλυντήρια αυτοκινήτων
με βούρτσες υψηλών ταχυτήτων.

• Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
καθαριστικό που περιέχει οξύ ή
αλκαλικά απορρυπαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά από το πλύσιμο του αυτο-
κινήτου, δοκιμάστε τα φρένα ενώ
οδηγείτε αργά για να δείτε αν
έχουν επηρεαστεί από το νερό.
Αν επηρεαστεί η απόδοση των
φρένων, στεγνώστε τα φρένα
εφαρμόζοντας τα ελαφρά, ενώ
διατηρείτε μια αργή ταχύτητα
προς τα εμπρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συντήρηση
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Προστασία από διάβρωση
Προστατεύοντας το αυτοκίνητό σας
από διάβρωση
Χρησιμοποιώντας τις πιο προχωρη-
μένες σχεδιαστικές και κατασκευα-
στικές πρακτικές για την αντιμετώπι-
ση της διάβρωσης, παράγουμε αυτο-
κίνητα με τη μέγιστη ποιότητα. Ωστό-
σο, αυτό είναι μόνο ένα μέρος της
δουλειάς. Για να επιτευχθεί η μακρο-
πρόθεσμη αντιδιαβρωτική αντίσταση
του αυτοκινήτου σας, απαιτείται η
συνεργασία και η βοήθεια του ιδιο-
κτήτη.

Κοινές αιτίες διάβρωσης
Οι πιο κοινές αιτίες διάβρωσης του
αυτοκινήτου σας είναι:
• Αλάτι από το δρόμο, ρύποι και

υγρασία που αφήνονται να συγκε-
ντρωθούν κάτω από το αυτοκίνητο.

• Η απομάκρυνση της βαφής ή των
προστατευτικών επιστρωμάτων από
πετραδάκια, χαλίκια, διάβρωση ή
μικρογρατζουνιές και χτυπήματα
αφήνουν το απροστάτευτο μέταλλο
εκτεθειμένο σε διάβρωση.

Περιοχές υψηλής διάβρωσης
Αν μένετε σε περιοχές όπου το αυτο-
κίνητό σας εκτίθεται τακτικά σε δια-
βρωτικά υλικά, η προστασία από
διάβρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ορισμένες από τις κοινές αιτίες για
επιταχυνόμενη διάβρωση είναι το
αλάτι από το δρόμο, τα χημικά
ελέγχου σκόνης, ο αέρας της θάλασ-
σας και η βιομηχανική μόλυνση.

Διάβρωση από υγρασία
Η υγρασία δημιουργεί τις συνθήκες
για την εμφάνιση της διάβρωσης. Για
παράδειγμα, η διάβρωση επιταχύνε-
ται με υψηλή υγρασία, ιδιαίτερα όταν
οι θερμοκρασίες είναι μόλις επάνω
από το σημείο παγετού. Σε τέτοιες
συνθήκες, το διαβρωτικό υλικό πα-
ραμένει σε επαφή με την επιφάνεια
του αυτοκινήτου με την υγρασία που
εξατμίζεται πολύ αργά.
Η λάσπη είναι ιδιαίτερα διαβρωτική,
επειδή στεγνώνει αργά και συγκρατεί
την υγρασία σε επαφή με το αυτο-
κίνητο. Παρόλο που η λάσπη εμφα-
νίζεται να είναι στεγνή, μπορεί να εξα-
κολουθήσει να συγκρατεί υγρασία και
να ενισχύει τη διάβρωση.
Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν,
επίσης, να επιταχύνουν τη διάβρωση
των εξαρτημάτων τα οποία δεν έχουν
καλό εξαερισμό, ώστε να απομα-
κρύνεται η υγρασία. Για όλους αυ-
τούς τους λόγους, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να διατηρείτε το αυτοκί-
νητό σας καθαρό και ελεύθερο από
λάσπη ή συγκεντρώσεις άλλων υλι-
κών. Αυτό δεν ισχύει μόνο στις ορα-
τές επιφάνειες, αλλά ιδιαίτερα για το

κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Για να βοηθήσετε στην αποφυγή
της διάβρωσης
Μπορείτε να βοηθήσετε στην απο-
φυγή της δημιουργίας διάβρωσης
τηρώντας τα εξής:

Διατηρείτε το αυτοκίνητό σας κα-
θαρό
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής
διάβρωσης είναι να διατηρείτε το
αυτοκίνητό σας καθαρό και ελεύθερο
από διαβρωτικά υλικά. Είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό να προσέχετε το κάτω
μέρος του αυτοκινήτου.

• Αν μένετε σε περιοχές με υψηλή
διάβρωση -όπου χρησιμοποιείται
αλάτι στους δρόμους, κοντά στη
θάλασσα, περιοχές με βιομηχανική
ρύπανση, όξινη βροχή κ.λπ.-, θα
πρέπει να δίνετε πρόσθετη προ-
σοχή για την αποφυγή της διάβρω-
σης. Το χειμώνα, ξεπλένετε το
κάτω μέρος του αυτοκινήτου του-
λάχιστον μια φορά το μήνα και
βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε καλά το
κάτω μέρος όταν περάσει ο
χειμώνας.

• Όταν καθαρίζετε κάτω από το
αυτοκίνητο, δώστε ιδιαίτερη προ-
σοχή στα εξαρτήματα κάτω από τα
φτερά και άλλες περιοχές που δεν
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είναι ορατές. Εργαστείτε επιμελώς·
το να μουσκέψετε απλά τη συγκε-
ντρωμένη λάσπη αντί να την
πλύνετε για να φύγει θα επιταχύνει
τη διάβρωση παρά θα την εμπο-
δίσει. Το νερό υπό πίεση και ο ατ-
μός ενδείκνυνται ιδιαίτερα στην
απομάκρυνση συγκεντρωμένης
λάσπης και διαβρωτικών υλικών.

• Όταν καθαρίζετε τα κάτω φατνώ-
ματα της πόρτας, τα μαρσπιέ και τις
δοκούς του πλαισίου, βεβαιωθείτε
ότι οι οπές αποστράγγισης διατη-
ρούνται ανοιχτές, ώστε να μπορεί
να διαφεύγει η υγρασία και να μην
παγιδεύεται στο εσωτερικό επιτα-
χύνοντας τη διάβρωση.

Διατηρείτε το γκαράζ σας στεγνό
Μη σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε
γκαράζ με υγρασία και κακό εξαερι-
σμό. Έτσι,δημιουργείται ένα ιδανικό
περιβάλλον για τη διάβρωση. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα αν πλένετε το αυτο-
κίνητό σας στο γκαράζ ή το οδηγείτε
στο γκαράζ όταν είναι ακόμη υγρό ή
καλυμμένο με χιόνι, πάγο ή λάσπη.
Ακόμη και ένα θερμαινόμενο γκαράζ
μπορεί να συμβάλλει στη διάβρωση
εκτός αν έχει καλό εξαερισμό, ώστε
να απομακρύνεται η υγρασία.

Διατηρείτε τη βαφή και τις επεν-
δύσεις σε καλή κατάσταση
Γρατζουνιές ή αποξέσεις στο φινίρι-
σμα θα πρέπει να καλύπτονται με
στικ χρώματος το συντομότερο
δυνατό για να μειωθεί η πιθανότητα
διάβρωσης. Αν εμφανιστεί γυμνό
μέταλλο, απαιτείται η συνδρομή ενός
πιστοποιημένου φανοποιείου και
βαφείου.

Περιττώματα πουλιών: Τα περιτ-
τώματα των πουλιών είναι ιδιαίτερα
διαβρωτικά και μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιά στην επιφάνεια της βα-
φής μέσα σε λίγες ώρες. Πρέπει πά-
ντα να απομακρύνετε τα περιττώμα-
τα το συντομότερο δυνατό.

Μην αμελείτε το εσωτερικό
Μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία
κάτω από τα πατάκια και τις μοκέτες
προκαλώντας διάβρωση. Ελέγχετε
κάτω από τις μοκέτες περιοδικά για
να βεβαιωθείτε ότι οι μοκέτες είναι
στεγνές. Δώστε ιδιαίτερη φροντίδα
αν μεταφέρετε λίπασμα, υλικά καθα-
ρισμού ή χημικά στο αυτοκίνητο.
Αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται μό-
νο στα κατάλληλα δοχεία και τυχόν
υπερχειλίσεις ή διαρροές θα πρέπει
να καθαρίζονται με νερό και να στεγ-
νώνονται καλά.

Φροντίδα εσωτερικού

Γενικές προφυλάξεις εσωτερικού
Αποφύγετε την επαφή καυστικών διαλυ-
μάτων, όπως αρώματα και καλλυντι-
κά λάδια με το ταμπλό, γιατί μπορεί να
προκληθεί ζημιά ή αποχρωματισμός.
Αν έρθουν σε επαφή με το ταμπλό,
σκουπίστε τα αμέσως. Δείτε τις οδη-
γίες που πρέπει να ακολουθήσετε
για το σωστό καθαρισμό του βινυλίου.

Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά/
ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο εσωτε-
ρικό του αυτοκινήτου, γιατί μπορεί
να τα καταστρέψουν.

Όταν καθαρίζετε δερμάτινα προϊό-
ντα (τιμόνι, καθίσματα κτλ), χρησι-
μοποιήστε ουδέτερα απορρυπα-
ντικά ή διαλύματα με χαμηλή πε-
ριεκτικότητα αλκοόλης. Αν χρησι-
μοποιήσετε διαλύματα με υψηλή
περιεκτικότητα αλκοόλης ή όξινα/
αλκαλικά απορρυπαντικά, το χρώ-
μα του δέρματος μπορεί να ξεθω-
ριάσει ή να αφαιρεθεί η επιφάνεια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Καθαρισμός επένδυσης και εσω-
τερικού
Βινύλιο (αν έχει τοποθετηθεί)

Απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρο-
μιά από το βινύλιο με ένα σκουπάκι ή
μια ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίστε τις
επιφάνειες βινυλίου με ένα καθαρι-
στικό βινυλίου.

Ύφασμα (αν έχει τοποθετηθεί)

Απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρομιά
από το ύφασμα με ένα σκουπάκι ή μια
ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίστε με ένα
μαλακό διάλυμα σαπουνιού συνιστώ-
μενο για επενδύσεις ή μοκέτες. Αφαι-
ρέστε αμέσως τους φρέσκους λεκέδες
με ένα καθαριστικό λεκέδων υφάσμα-
τος. Αν δεν προσέξετε αμέσως φρέ-
σκους λεκέδες, το ύφασμα μπορεί να
λεκιάσει μόνιμα και μπορεί να επηρεα-
στεί το χρώμα του. Επίσης, μπορεί να
μειωθούν τα πυράντοχα χαρακτηριστι-
κά αν δεν συντηρείται σωστά το υλικό.

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο
εκτός από τα συνιστώμενα καθαρι-
στικά και διαδικασίες, μπορεί να
επηρεαστεί η εμφάνιση του υφά-
σματος και τα πυράντοχα χαρακτη-
ριστικά.

Δέρμα (αν έχει τοποθετηθεί)
• Χαρακτηριστικά του Δερμάτινου

Καθίσματος

- Το Δέρμα είναι κατασκευασμένο
από το εξωτερικό δέρμα ενός
ζώου, το οποίο περνάει από ειδι-
κή επεξεργασία για να είναι δια-
θέσιμο για χρήση. Αφού είναι ένα
φυσικό προϊόν, κάθε μέρος δια-
φέρει σε πάχος ή πυκνότητα.

Μπορεί να εμφανιστούν ζάρες ως
ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα τε-
ντώματος και συρρίκνωσης ανά-
λογα με τη θερμοκρασία και την
υγρασία.

- Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο
από ελαστικό ύφασμα για να
βελτιώνει την άνεση.

- Τα μέρη που ακουμπάνε το σώμα
είναι κυρτά και η πλευρική πε-
ριοχή στήριξης είναι ψηλά, ώστε
να παρέχει οδηγική άνεση και
σταθερότητα.

- Μπορεί να εμφανιστούν ζάρες
λόγω χρήσης. Αυτό είναι φυσιο-
λογικό και δεν είναι ελάττωμα των
προϊόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι ζάρες ή οι εκδορές που
εμφανίζονται φυσιολογικά από
την χρήση, δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.

• Οι ζώνες με μεταλλικά αξε-
σουάρ, φερμουάρ ή κλειδιά
μέσα στην πίσω τσέπη, μπο-
ρεί να προκαλέσουν ζημιά
στο ύφασμα του καθίσματος. 

• Βεβαιωθείτε ότι δε θα βρέξετε
το κάθισμα. Μπορεί να αλλά-
ξει η φύση του φυσικού δέρ-
ματος.

• Τα τζιν ή τα ρούχα που έχουν
ξασπρίσει μπορεί να μολύ-
νουν την επιφάνεια του υφά-
σματος που καλύπτει το κάθι-
σμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:51 μμ  Page 71



7-72

Συντήρηση

• Φροντίδα δερμάτινων καθισμάτων

-Σκουπίστε το κάθισμα περιοδικά
για να αφαιρέσετε σκόνη ή άμμο
από το κάθισμα. Θα αποτραπεί η
τριβή ή η ζημιά του δέρματος και
θα διατηρηθεί η ποιότητα του.

- Σκουπίστε το φυσικό δερμάτινο
κάθισμα συχνά με ένα στεγνό ή
απαλό ύφασμα.

- Η χρήση του κατάλληλου προ-
στατευτικού δέρματος μπορεί να
αποτρέψει τη τριβή του καλύμμα-
τος και να βοηθήσει στη διατήρη-
σει του χρώματος. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες και
να συμβουλευτείτε έναν ειδικό
όταν χρησιμοποιείτε επίστρωση
δέρματος ή προστατευτικό παρά-
γοντα.

- Το δέρμα με ανοικτό χρώμα
(μπεζ, ανοιχτό μπεζ) μολύνετε
εύκολα και ο λεκές θα είναι ορα-
τός. Να καθαρίζετε τα καθίσματα
συχνά.

- Αποφύγετε να σκουπίζετε με
βρεγμένο ύφασμα. Μπορεί να
προκαλέσει ρωγμές στην επιφά-
νεια.

- Καθαρισμός δερμάτινων καθι-
σμάτων 

- Αφαιρέστε όλους τους λεκέδες
αμέσως. Ανατρέξτε στις οδηγίες
παρακάτω για αφαίρεση του κάθε
λεκέ.

- Προϊόντα περιποίησης (αντηλιακό,
foundation, κτλ.)

- Εφαρμόστε κρέμα καθαρισμού
σε ένα ύφασμα και καθαρίστε τον
λεκέ. Σκουπίστε την κρέμα με ένα
βρεγμένο ύφασμα και αφαιρέστε
το νερό με ένα στεγνό ύφασμα. 

- Αναψυκτικά (καφές, αναψυκτικά,
κτλ.)

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα
ουδέτερου απορρυπαντικού και
καθαρίστε ώσπου να μην απο-
χρωματίζονται οι λεκέδες.

- Λάδι

Αφαιρέστε το λάδι αμέσως με ένα
απορροφητικό πανί και καθαρίστε
τον αφαιρέτη λεκέδων μόνο με
ένα φυσικό δέρμα.

- Τσίχλα

Σκληρύνετε τν τσίχλα με πάγο και
αφαιρέστε την με σταδιακά.

Καθαρισμός τυλίγματος της ζώνης
ασφαλείας τριών σημείων
Καθαρίστε το τύλιγμα ζώνης ασφα-
λείας με ένα μαλακό διάλυμα σαπου-
νιού συνιστώμενο για καθαρισμό
επενδύσεων ή μοκέτας. Ακολουθήστε
τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το
σαπούνι. Μη λευκαίνετε ή επαναστε-
γνώνετε το τύλιγμα, γιατί μπορεί να το
εξασθενήσετε.

Καθαρισμός του εσωτερικού
των παραθύρων
Αν η εσωτερική επιφάνεια των τζα-
μιών του αυτοκινήτου θαμπώσει (αν
για παράδειγμα καλυφθεί με λάδι, γράσα
ή κερί), θα πρέπει να καθαριστεί με
καθαριστικό τζαμιού. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στο δοχείο του καθαριστικού.

Μην τρίβετε ή μη γδέρνετε το εσω-
τερικό του πίσω παραθύρου. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ζημιά στις αντιστάσεις του θερμαι-
νόμενου πίσω παραθύρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:51 μμ  Page 72



7-73

7

Σ
υ
ν
τή

ρ
η
σ

η

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Το σύστημα ελέγχου καυσαερίων του
αυτοκινήτου σας καλύπτεται από μια
έγγραφη εγγύηση. Παρακαλούμε-
δείτε τις πληροφορίες εγγύησης που
περιέχονται στο Βιβλίο Συντήρησης
του αυτοκινήτου σας.

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με ένα σύστημα ελέγχου εκπομπών,
το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτή-
σεις των προδιαγραφών για τις εκ-
πομπές καυσαερίων.

Υπάρχουν τρία συστήματα ελέγχου
εκπομπών, τα οποία είναι τα εξής:

(1) Σύστημα ελέγχου εκπομπών στρο-
φαλοθαλάμου

(2) Σύστημα ελέγχου εκπομπών
αναθυμιάσεων καυσίμου

(3) Σύστημα ελέγχου εκπομπών καυ-
σαερίων

Προκειμένου να εξασφαλίσετε τη
σωστή λειτουργία των συστημάτων
ελέγχου εκπομπών, σας συνιστούμε
να ελέγχετε και να συντηρείτε το
αυτοκίνητό σας σε έναν Eξουσιοδο-
τημένο Επισκευαστή HYUNDAI,
σύμφωνα με το πρόγραμμα του εγχει-
ριδίου αυτού.

1. Σύστημα ελέγχου εκπομπών
στροφαλοθαλάμου

Το σύστημα ελέγχου εκπομπών στρο-
φαλοθαλάμου εμποδίζει τη ρύπανση
του αέρα από τις αναθυμιάσεις που
προέρχονται από το στροφαλοθάλα-
μο. Το σύστημα τροφοδοτεί με νωπό
φιλτραρισμένο αέρα το στροφαλοθά-
λαμο μέσω του κολάρου εισαγωγής
αέρα. Μέσα στο στροφαλοθάλαμο, ο
νωπός αέρας αναμειγνύεται με τις

αναθυμιάσεις, και κατόπιν, μεταφέ-
ρεται μέσω της βαλβίδας PCV στο
σύστημα εισαγωγής.

2. Σύστημα ελέγχου εκπομπών
αναθυμιάσεων καυσίμου

Το Σύστημα Ελέγχου Εκπομπών
Ατμών Καυσίμου είναι σχεδιασμένο
να εμποδίζει τους ατμούς του καυ-
σίμου να διαφύγουν στην ατμόσφαι-
ρα.

Δοχείο συσσώρευσης ατμών
Oι δημιουργούμενοι ατμοί καυσίμου
στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ απο-
μακρύνονται και συσσωρεύονται στο
δοχείο συσσώρευσης ατμών. Όταν ο
κινητήρας λειτουργεί, οι ατμοί καυ-
σίμου που έχουν συσσωρευτεί στο
δοχείο οδηγούνται στο σύστημα
εισαγωγής μέσω της ηλεκτρομαγνη-
τικής βαλβίδας ελέγχου ροής.

Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα
Ελέγχου Ροής (PCSV)
Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγ-
χου ροής ελέγχεται από την ηλεκτρο-
νική μονάδα ελέγχου του κινητήρα

Προσοχή κατά τον Έλεγχο και
Δοκιμή Συντήρησης [Με σύστημα
Ηλεκτρονικού Προγράμματος
Ευστάθειας (ESC)]
• Για να εμποδίσετε τις διακο-

πές στο αυτοκίνητο κατά τη
διάρκεια δοκιμής σε δυναμό-
μετρο, απενεργοποιήστε το
σύστημα Ηλεκτρονικού Προ-
γράμματος Ευστάθειας πιέ-
ζοντας το διακόπτη ESC.

• Μετά από την ολοκλήρωση
της δοκιμής δυναμομέτρησης,
ενεργοποιήστε και πάλι το
σύστημα πιέζοντας ξανά το
διακόπτη ESC.

ΠΡΟΣΟΧΗ

PDeN_GRE_7B_CM(FL).qxd  05/05/2018  01:51 μμ  Page 73



7-74

Συντήρηση

(ECM). Όταν η θερμοκρασία του
ψυκτικού του κινητήρα είναι χαμηλή,
και ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελα-
ντί, η βαλβίδα PCSV είναι κλειστή και
έτσι οι ατμοί του καυσίμου δεν εισέρ-
χονται στο δοχείο συσσώρευσης
ατμών. Μόλις ο κινητήρας ζεσταθεί,
κατά την κανονική οδήγηση, η βαλ-
βίδα PCSV ανοίγει έτσι, ώστε οι
ατμοί του καυσίμου να εισέλθουν στο
δοχείο συσσώρευσης ατμών.

3. Σύστημα ελέγχου εκπομπών
καυσαερίων

Το σύστημα Ελέγχου Εκπομπών Καυ-
σαερίων είναι ένα σύστημα υψηλής
απόδοσης το οποίο ελέγχει τα καυ-
σαέρια ενώ συγχρόνως διατηρεί την
απόδοση του κινητήρα.

Μετατροπές στο αυτοκίνητο
Δεν πρέπει να γίνονται μετατροπές
στο αυτοκίνητο. Οι μετατροπές στο
αυτοκίνητό σας μπορεί να επηρεά-
σουν την απόδοσή του, την ασφά-
λειά του ή την αξιοπιστία του και
μπορεί ακόμη να παραβιαστούν η
νομοθεσία και οι κανονισμοί εκπο-
μπών ρύπων.

Επιπρόσθετα, ζημιές ή προβλήματα

απόδοσης ως αποτέλεσμα οποιασ-
δήποτε μετατροπής μπορεί να ακυ-
ρώσει την εγγύηση.

• Αν χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτη-
μένες ηλεκτρονικές συσκευές,
μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλη
λειτουργία στο αυτοκίνητο, ζημιά
στις καλωδιώσεις, αποφόρτιση
μπαταρίας και φωτιά. Για την ασφά-
λεια σας, μη χρησιμοποιείτε μη
εξουσιοδοτημένες ηλεκτρονικές
συσκευές.

Προφυλάξεις από τα καυσαέρια
κινητήρα 
(μονοξείδιο του άνθρακα)
• Στα καυσαέρια μπορεί να υπάρχει

παρουσία μονοξειδίου του άνθρα-
κα. Για το λόγο αυτό, αν μυρίσετε
καυσαέρια οποιουδήποτε είδους
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας,
θα πρέπει να το ελέγξετε και να το
επισκευάσετε αμέσως. Αν υποψιά-
ζεστε οποιαδήποτε στιγμή παρου-
σία καυσαερίων στο αυτοκίνητό σας,
θα πρέπει να οδηγείτε με ανοιχτά
τελείως όλα τα παράθυρα. Ελέγξτε
και επισκευάστε το αυτοκίνητό σας
αμέσως.

• Μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε
περιορισμένους χώρους (όπως
γκαράζ) περισσότερο από όσο
είναι απαραίτητο για να κινήσετε το

αυτοκίνητο μέσα ή έξω από το
χώρο

• Όταν το αυτοκίνητο είναι σταμα-
τημένο σε ανοιχτό χώρο για περισ-
σότερο διάστημα με τον κινητήρα
σε λειτουργία, ρυθμίστε το σύστη-
μα εξαερισμού (εφόσον απαιτεί-
ται) για να εισάγετε εξωτερικό αέρα
μέσα στο αυτοκίνητο.

• Μην κάθεστε ποτέ σε ένα παρκα-
ρισμένο ή σταματημένο αυτοκίνητο
για παρατεταμένο χρονικό διάστη-
μα με τον κινητήρα σε λειτουργία.

• Όταν ο κινητήρας κάνει διακοπές ή
δεν μπορεί να εκκινηθεί, οι παρατε-
ταμένες προσπάθειες για επανεκ-
κίνηση του κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει ζημια στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών.

Τα καυσαέρια του κινητήρα πε-
ριέχουν μονοξείδιο του άνθρακα
(CO). Αν και άχρωμο και άοσμο,
είναι επικίνδυνο και μπορεί να
προκαλέσει θάνατο αν εισπνευ-
θεί. Ακολουθείτε τις οδηγίες σε
αυτήν τη σελίδα για την αποφυ-
γή δηλητηρίασης από CO.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Προφυλάξεις λειτουργίας για
καταλυτικούς μετατροπείς 
(αν έχει τοποθετηθεί)

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο
με συσκευή ελέγχου εκπομπών
καταλυτικού μετατροπέα.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τη-
ρούνται οι παρακάτω προφυλάξεις:

• Χρησιμοποιείτε μόνο ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ για βενζινοκινητήρες.

• Μη λειτουργείτε το αυτοκίνητο όταν
υπάρχουν σημάδια δυσλειτουργίας
του κινητήρα, όπως διακοπές ή
σημαντική απώλεια απόδοσης

• Μην κάνετε κακή χρήση του κινη-
τήρα. Παραδείγματα κακής χρήσης
είναι η κύλιση του αυτοκινήτου με
σβηστή ανάφλεξη και οι απότομες
κλίσεις με ταχύτητα στο κιβώτιο τα-
χυτήτων με την ανάφλεξη κλειστή.

• Μη λειτουργείτε τον κινητήρα με
υψηλό ρελαντί για μεγάλα διαστή-
ματα (5 λεπτά ή περισσότερο).

• Μην κάνετε μετατροπές ή μη σκα-
λίζετε οποιοδήποτε εξάρτημα του
κινητήρα ή του συστήματος ελέγ-
χου εκπομπών. Όλοι οι έλεγχοι και
ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται σε
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευα-
στή HYUNDAI.

• Αποφύγετε την οδήγηση με πολύ
χαμηλή στάθμη καυσίμου. Αν μεί-
νετε απο βενζίνη, μπορεί να προ-
κληθούν διακοπές στον κινητήρα
με αποτέλεσμα υπερβολικό φορτίο
στον καταλύτη.

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις προφυλά-
ξεις, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι
ζημιά στον καταλύτη και το αυτοκί-
νητό σας.

Επιπρόσθετα, τέτοιες ενέργειες μπο-
ρούν να ακυρώσουν την εγγύησή σας.

• Ένα καυτό σύστημα καυσαε-
ρίων μπορεί να εναύσει εύφλε-
κτα υλικά κάτω από το αυτο-
κίνητο. Μην παρκάρετε το
αυτοκίνητο πάνω ή κοντά σε
εύφλεκτα υλικά, όπως γρασίδι,
βλάστηση, χαρτιά, φύλλα κ.λπ.

• Το σύστημα εξάτμισης και το
σύστημα καταλύτη είναι πολύ
καυτά καθώς λειτουργεί ο κινη-
τήρας ή αμέσως μόλις σβήσετε
τον κινητήρα. Κρατήστε από-
σταση από το σύστημα εξάτμι-
σης και τον καταλύτη, γιατί
μπορεί να καείτε. 
Επίσης, μην αφαιρέσετε την
ψήκτρα γύρω από το σύστημα
εξάτμισης, μη σφραγίσετε το κά-
τω μέρος του αυτοκινήτου και
μην επικαλύψετε το αυτοκίνητο
για έλεγχο διάβρωσης. Μπορεί
να υπάρξει κίνδυνος πυρκα-
γιάς υπό ορισμένες συνθήκες.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Προδιαγραφές και πληροφορίες καταναλωτή

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Είδη mm (in)

Ολικό μήκος 4335 (170.67)

Ολικό πλάτος
χωρίς εξωτερικούς καθρέφτες 1795 (70.66)

με εξωτερικούς καθρέφτες 2039 (80.27)

Ολικό ύψος 1451 (57.13)*1 / 1447 (56.97)*2

Μπροστινό μετατρόχιο
225/40R18 1557 (61.30)

235/35R19 1556 (61.26)

Πίσω μετατρόχιο
225/40R18 1566 (61.65)

235/35R19 1564 (61.57)

Μεταξόνιο 2650 (104.33)

*1 : ελαστικό 18 ιντσών

*2 : ελαστικό 19 ιντσών

Εκτόπισμα Διάμετρος x διαδρομή Σειρά πυροδότησης Αριθνός κυλίνδρων

1998 cc 

(121.9 cu. in)

86.0 X 86.0 mm

(3.39 x 3.39 in.)
1-3-4-2 4. In-line
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WATT ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Λαμπτήρες Τύπος Λαμπτήρα Watt

Μπροστά

Προβολέας
Μικρός LED LED

Μεγάλος LED LED

Φώτα θέσης LED LED

Φλας LED LED

Φως στατικής κλίσης (SBL) LED LED

Φώτα πορείας ημέρας LED LED

Πλαϊνό φλας LED LED

Πίσω

Φρένων/πίσω LED LED

Φλας PY21W 21

Βοηθητικό φως W16W 16

Πίσω προβολείς ομίχλης PY21W 21

Μεσαία φώτα LED LED

Φως πινακίδας κυκλοφορίας FESTOON 5

Εσωτερικά

Φως άρτη W10W 10

Εσωτερικό φως
Τύπος A FESTOON 8

Τύπος B LED LED

Φως στο σκίαστρο FESTOON 5

Φως στο ντουλαπάκι FESTOON 5

Φως χώρου αποσκευών FESTOON 10
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Προδιαγραφές και πληροφορίες καταναλωτή

Είδος
Διάσταση

ελαστικόυ

Διάσταση

ζάντας

Πίεση ελαστικών σε Bar (kPa, psi) Ροπή σύσφιξης

μπουλονιών

kgf·m (lbf·ft, N·m)

Κανονικό φορτίο Μέγιστο φορτίο

Μπροστά Πίσω Μπροστά Πίσω

Ελαστικό πλήρους

διάστασης

225/40 R18 7.5J X 18
250 

(2.5, 36)

230 

(2.3, 33)

250 

(2.5, 36)

230 

(2.3, 33)

11~13 

(79~94, 107~127)
235/35 R19 8.0J X 19

260 

(2.6, 38)

240 

(2.4, 35)

290

(2.9, 42)

270

(2.7, 39)

Συμπαγές εφεδρικό

ελαστικό
T125/70 R18 4.0T X 18 420 (4.2, 60)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ

Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστικά, χρησιμοποιήστε το ίδιο μέγεθος που παρέχεται αρχικά με το αυτοκίνητο. Η χρήση ελα-
στικών διαφορετικού μεγέθους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτημένα τμήματα ή να τα κάνει να λειτουργούν λάθος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Επιτρέπεται η προσθήκη 20 kPa (3 psi) στην κανονική πίεση ελαστικών βάση προδιαγραφών, αν περιμένετε σύντομα χαμηλό-
τερες θερμοκρασίες. Τα ελαστικά τυπικά χάνουν 7 kPa (1 psi) για κάθε πτώση θερμοκρασίας 7° C (12 ° F). Αν περιμένετε
ακραίες αλλαγές στη θερμοκρασία, ξαναελέγξτε την πίεση των ελαστικών σας για να τα έχετε σωστά φουσκωμένα.

• Η πίεση του αέρα γενικά μειώνεται καθώς οδηγείτε σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι, αν σκο-
πεύετε να οδηγήσετε σε μεγάλο υψόμετρο, ελέγξτε τις πιέσεις των ελαστικών εκ των προτέρων. Αν είναι απαραίτητο, φου-
σκώστε τα στο κατάλληλο επίπεδο (Πίεση ανά υψόμετρο: +10kPa/1 km (+2,4psi/1 μίλι)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το αυτοκίνητο σας δεν είναι εξοπλισμένο με ένα συμπαγές εφεδρικό ελαστικό, θα είναι εξοπλισμένο με ένα Κιτ
Επισκευής Τροχού.
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*1 LI  : ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

*2 SS : ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Είδος
Διάσταση 

ελαστικού

Διάσταση

ζάντας

Ωφέλιμο Φορτίο Ικανότητα ταχύτητας

LI *1 kg SS *2 km/h

Ελαστικό πλήρους

διάστασης

225/40 R18 7.5J X 18 92 630 Y 300

235/35 R19 8.0J X 19 91 615 Y 300

ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Είδη Βάρος του όγκου Ταξινόμηση

Ψυκτικό g (oz.) 475 ~525 (16.76 ~ 18.52)
R-1234yf (Για Ευρώπη)

R-134a (Εκτός Ευρώπης) 

Λιπαντικό συμπιεστή g (oz.) 100 ~ 120 (3.52 ~ 4.23) PAG

Επικοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή HYUNDAI για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΒΑΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Μικτό βάρος αυτοκινήτου kg (lbs.)
Όγκος αποσκευών l (cu ft.)

Min. Max.

1950 (4299) 395 (13.95) / 381 (13.45)*1 1301 (45.94) / 1287 (45.45)*1

*1 : Αυτοκίνητα με οπίσθια μπάρα ακαμψίας

Min : Πίσω από το πίσω κάθισμα ως την πάνω άκρη του καθίσματος.

Max : Πίσω από το μπροστινό κάθισμα μέχρι την οροφή.
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Προδιαγραφές και πληροφορίες καταναλωτή

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Για να επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση και ανθεκτικότητα του κινητήρα και του κιβωτίου, χρησιμοποιήστε μόνο λιπα-
ντικά κατάλληλης ποιότητας. Τα σωστά λιπαντικά συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη απόδοση του κινητήρα, με απο-
τέλεσμα τη βελτίωση της οικονομίας  καυσίμου. Τα παρακάτω λιπαντικά και υγρά συνιστώνται για χρήση στο αυτο-
κινητό σας.

Λιπαντικό Χωρητικότητα Ταξινόμηση

Λάδι μηχανής *1
*2

(Αποστράγγιση και ξαναγέμισμα) 4.8 l (5.07 US qt.) ACEA C2 ή παραπάνω / 0W-30

Υγρό μηχανικού κιβωτίου
1.8 ~ 1.9 l

(1.9 ~ 2.0 US qt.)

HK SYN MTF 70W (SK)

SPIRAX S6 GHME 70W MTF  (H.K.SHELL)

GS MTF HD 70W (GS CALTEX)

(API GL-4, SAE 70W)

Ψυκτικό 8.5 l (9.0 US qt.)

Μείγμα αντιψυκτικού και απεσταγμένου νερού

(Ψυκτικό με βάση την φωσφορική αιθυλενογλυκόλη για

ψυγείο αλουμινίου)

Υγρό φρένων/συμπλέκτη
0.7 ~ 0.8 l

(0.7 ~ 0.8 US qt.)
FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Καύσιμα 50 l (13.21 US gal.) Ανατρέξτε στις "Απαιτήσεις καυσίμου" στο εισαγωγικό κεφάλαιο.

*1 : Ανατρέξτε στους συνιστώμενους αριθμούς ιξώδους SAE στην σελίδα 7.

*2 : Πλέον είναι διαθέσιμα λάδια με την ετικέτα ”Λάδια Εξοικονόμησης Ενέργειας”. Παράλληλα με άλλα επιπρόσθετα οφέλη, συμβάλλουν στην εξοι-

κονόμηση καυσίμου, μειώνοντας την ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για να ξεπεραστούν οι τριβές του κινητήρα. Συχνά αυτές οι βελτιώσεις

είναι δύσκολο να μετρηθούν στην καθημερινή οδήγηση, αλλά σε ετήσια βάση, μπορούν να προσφέρουν σημαντικό κόστος και εξοικονόμηση

ενέργειας.
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Συνιστώμενος αριθμός ιξώ-
δους SAE

Πάντα να καθαρίζετε την πε-
ριοχή γύρω από κάθε τάπα
πλήρωσης, τάπα αποστράγγι-
σης, ή τον δείκτη μέτρησης
πριν από τον έλεγχο ή απο-
στράγγιση οποιουδήποτε λιπα-
ντικού. Αυτό είναι Ιδιαίτερα ση-
μαντικό σε περιοχές με σκόνη ή
αμμώδεις και όταν το αυτο-
κίνητο χρησιμοποιείται σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Καθαρίζοντας τις περιοχές γύ-
ρω από την τάπα και το δείκτη
μέτρησης, αποτρέπεται η είσο-
δος βρωμιάς και χαλικιού στον
κινητήρα και άλλους μηχανι-
σμούς που θα μπορούσαν να
πάθουν ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εύρος θερμοκρασίας Αριθμών Ιξώδους SAE

Θερμοκρασία

Για όλες τις χώρες *1

°C

(°F)

-30     -20     -10     0     10     20     30     40     50

-10     0      20     40 60 80  100    120

20W-50

10W-30

15W-40

0/5W-30, 5W-40

Το ιξώδες του λαδιού κινητήρα (πυκνότητα) έχει επίδραση στην οικονομία
καυσίμου και τη λειτουργία σε κρύο καιρό (εκκίνηση κινητήρα και ροή
λαδιού). Λάδια κινητήρα χαμηλότερου ιξώδους μπορούν να παρέχουν
καλύτερη οικονομία καυσίμου και απόδοση σε κρύο καιρό, ωστόσο, λάδια
υψηλότερου ιξώδους απαιτούνται για ικανοποιητική λίπανση σε ζεστό καιρό.
Χρησιμοποιώντας λάδια οποιουδήποτε ιξώδους εκτός από τα συνιστώμενα
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα.

Όταν επιλέγεται λάδια, σκεφτείτε το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο θα λει-
τουργεί το αυτοκινητό σας πριν από την επόμενη αλλαγή λαδιού. Προχωρή-
στε στην επιλογή του συνιστώμενου ιξώδους λαδιού από τον πίνακα.

*1 : Για καλύτερη οικονομία καυσίμου, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λάδι κινητήρα
με βαθμό ιξώδους SAE 5W-30. Ωστόσο, εάν το λάδι δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα
σας, επιλέξτε το κατάλληλο λάδι κινητήρα χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ιξώ-
δους λαδιών κινητήρα.
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Προδιαγραφές και πληροφορίες καταναλωτή

Ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου
(VIN) είναι ο αριθμός που χρησιμο-
ποιείται για την έκδοση άδειας κυκλο-
φορίας του αυτοκινήτου σας και σε
όλα τα νομικά ζητήματα που αφο-
ρούν την ιδιοκτησία του κλπ.   

Ο αριθμός είναι “χτυπημένος” στο
πάτωμα κάτω από το κάθισμα του
συνοδηγού. Για να ελέγξετε τον
αριθμό, ανοίξτε το κάλυμμα.

Ο VIN βρίσκεται επίσης σε ένα τα-
μπελάκι προσαρτημένο στη κορυφή
του ταμπλό. Ο αριθμός στο ταμπελά-
κι είναι εύκολα ορατός μέσω του
παρμπρίζ από το εξωτερικό μέρος.

Η ετικέτα πιστοποίησης του αυτοκινή-
του που είναι τοποθετημένη στη κε-
ντρική κολόνα στη πλευρά του οδηγού
(ή του συνοδηγού), δίνει τον αριθμό
πλαισίου του αυτοκινήτου (VIN).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (VIN) ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

OPD086002

n Ετικέτα VIN (Αν είναι εξοπλισμένο)

OPDE086007

OPD086001

n Αριθμός πλαισίου
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Τα ελαστικά που παρέχονται με το
καινούργιο σας αυτοκίνητο έχουν
επιλεγεί για να προσφέρουν την
καλύτερη απόδοση για κανονική
οδήγηση.

Η ετικέτα ελαστικών που βρίσκεται
στην κεντρική κολώνα της πλευράς
του οδηγού δίνει τις συνιστώμενες
πιέσεις των ελαστικών για το
αυτοκίνητο σας.

Ο αριθμός κινητήρα είναι “χτυπημέ-
νος” στο κορμό του κινητήρα όπως
φαίνεται στο σχέδιο.

Η ετικέτα συμπιεστή σας ενημερώνει
για τον τύπο του συμπιεστή που είναι
εξοπλισμένο το αυτοκίνητο σας,
όπως το μοντέλο, ο αριθμός εξαρτή-
ματος προμηθευτή, ο αριθμός παρα-
γωγής, το ψυκτικό (1) και το λάδι
ψυκτικού (2).  

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

OPD086007

OPDEN087012

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

OHC081001
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Προδιαγραφές και πληροφορίες καταναλωτή

Η ετικέτα ψυκτικού παρέχει πληρο-
φορίες όπως τον τύπο και την ποσό-
τητα του ψυκτικού.

Η ετικέτα βρίσκεται  κάτω από το
καπό.

Τα στοιχεία ραδιοσυχνότητας του
αυτοκινήτου πληρούν τις προδιαγρα-
φές και τις υπόλοιπες σχετικές διατά-
ξεις της Οδηγίας 1995/5 / EC.

Περισσότερες πληροφορίες, συμπε-
ριλαμβανομένης της δήλωσης
συμμόρφωσης του κατασκευαστή,
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
HYUNDAI:

http://service.hyundai-motor.com

ΕΤΙΚΕΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

OPDE086008

CE0678

n Παράδειγμα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ)
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