EESS싙NA
Hea klient!
T쌹name, et valisite uue Kia s쎵iduki!
Globaalse autotootjana, kes keskendub erakordse v쌹쌹rtusega kvaliteetsete s쎵idukite
tootmisele, on Kia p쏗hendunud teie ootusi 쏗letava klienditeeninduse pakkumisele.
Kui vajate tehnilist tuge, p쎨쎨rduge ametliku Kia esinduse poole, kus tehase koolitatud
tehnikud saavad spetsiaalsete t쎨쎨riistade abil aidata leida teie probleemidele lahendusi.
See kasutusjuhend tutvustab teile s쎵iduki standard- v쎵i valikulise varustuse funktsioone ja seadmeid ning selle s쎵iduki hooldusvajadusi. Seega v쎵ite leida m쎵ne kirjelduse ja illustratsiooni, mis ei ole teie s쎵idukile kohaldatav. Soovitame selle juhendi
hoolikalt l쌹bi lugeda ning juhiseid ja soovitusi j쌹rgida. Hoidke alati see juhend enda ja
j쌹rgmiste omanike jaoks s쎵idukis.
Kogu selles kasutusjuhendis olev teave oli avaldamise ajal t쌹pne. Kuna Kia aga j쌹tkab
oma toodete t쌹iustamist, j쌹tab ettev쎵te endale 쎵iguse teha selles juhendis v쎵i s쎵idukites ette teatamata ja kohustusi v쎵tmata mis tahes ajal muudatusi.
S쎵itke turvaliselt ja nautige oma Kia s쎵idukit!
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K쎵ik 쎵igused on kaitstud. T쌹ielik v쎵i osaline paljundamine v쎵i t쎵lkimine pole ettev쎵tte Kia Corporation loata
lubatud.
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Juhendi kasutamine
Soovime, et saaksite oma autoga s쎵itmist alati t쌹ielikult nautida. Teie omaniku
k쌹siraamat on teile mitmeti abiks.
Soovitame k쌹siraamatu kindlasti tervenisti l쌹bi lugeda. Lugege kindlasti l쌹bi
k쌹siraamatu need l쎵igud, mis on t쌹histatud pealkirjadega 씮HOIATUS“ ja 씮ETTEVAATUST“, et oskaksite v쌹ltida t쎵siseid
v쎵i surmavaid kehavigastusi.
Kasutusjuhendi teksti t쌹iendavad illustratsioonid, mis aitavad s쎵iduki nautimist
paremini selgitada. Juhendi lugemisel
saate teavet funktsioo씪nide kohta, olulist
ohutusalast teavet ja n쌹pun쌹iteid eri tingimustes s쎵itmiseks.
K쌹siraamatu 쏗lesehitus on 쌹ra toodud
sisukorras. Kasutage sisukorda kindla
ala v쎵i teema otsimisel, selles on kogu
teie juhendis leiduv teave t쌹hestikulises
loendis.
Peat쏗kid: sellel kasutusjuhendil on
쏗heksa peat쏗kki ja sisukord. Iga peat쏗kk
algab l쏗hikese sisuloendiga, nii et saate
kohe aru, kas see peat쏗kk sisaldab soovitud teavet.
Leiate sellest juhendist mitmesuguseid
HOIATUSI, ETTEVAATUSABIN싙USID ja
M쉁RKUSEID. Need HOIATUSED on loodud teie isikliku turvalisuse t쎵stmiseks.
Lugege t쌹helepanelikult ja j쌹rgige K싙IKI
HOIATUSTES, ETTEVAATUSABIN싙UDES JA M쉁RKUSTES kirjeldatud toiminguid ja soovitusi.

HOIATUS
HOIATUS viitab olukorrale, kus hoiatuse
eiramine v쎵ib p쎵hjustada raskeid kehavigastusi v쎵i surma.

ETTEVAATUST
ETTEVAATUST viitab olukorrale, kus
ettevaatusabin쎵u eiramisel v쎵ib tekkida
s쎵iduki kahjustus.

M쉁RKUS
M쉁RKUS viitab huvitavale v쎵i kasulikule
teabele.
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Aku teave

Elektris쎵iduki 쏗levaade

S쎵iduk koosneb k쎵rgepingeakust, mis
juhib mootorit ja kliimaseadet ning mis
laeb lisaakut (12 V), mis juhib k쎵iki teisi
12 V s쏗steeme.
Lisaakut laetakse automaatselt, kui s쎵iduk on READY (T싋싋VALMIS) re쏹iimis
v쎵i siis, kui k쎵rgepingeakut laetakse.

Elektriautot juhitakse aku ja elektrimootori abil. Kui tavalised autod kasutavad
k쏗tusena sisep쎵lemismootorit ja bensiini, siis elektriautod kasutavad elektrienergiat, mida laaditakse ja talletatakse
k쎵rgepinge aku sees.
Selle tulemusel on elektriautod keskkonnas쎵bralikud, kuna nad ei vaja k쏗tust
ega eralda heitgaase.

Elektriautode omadused
S쎵iduki juhtimiseks kasutatakse elektrienergiat, mida laaditakse ja talletatakse
k쎵rgepingeaku sees. See meetod v쌹ldib
쎵husaastet, kuna k쏗tust, nagu n쌹iteks
bensiini, ei n쎵uta, v쌹hendades heitgaaside eraldumist.
S쎵idukis kasutatakse ka suure j쎵udlusega elektrimootorit. V쎵rreldes tavaliste
sisep쎵lemismootoriga autodega on
mootori m쏗ra ja vibratsioon s쎵ites palju
minimaalsemad.
Aeglustamisel v쎵i allam쌹ge s쎵ites kasutatakse k쎵rgepinge aku laadimiseks
regeneratiivpidurdust. See v쌹hendab
energiakadu ja suurendab vahemaad
t쏗hjenemiseni.
Kui aku pole piisavalt laetud, on saadaval vahelduvvoolu laadimine (L2-Normal), alalisvoolu laadimine ja n쎵rk
laadimine (L1-Trickle). (Vt l쎵iku "Elektris쎵iduki laadimist쏗쏗bid" lehek쏗ljel 1-17.)
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M쉁RKUS
Mida teeb regeneratiivpidurdamine?
See kasutab aeglustamisel elektrimootorit ning muundab kineetilise energia
elektrienergiaks, laadides niiviisi k쎵rgepingeakut.
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Elektris쎵iduki p쎵hikomponendid
僅 Autolaadija (OBC): Integreeritud laadija (OBC): muundab k쎵rgepingeaku
laadimise eesm쌹rgil vahelduvvoolu
alalisvooluks
僅 Muundur: muundab mootori toiteallikas alalisvoolu vahelduvvooluks ja
k쎵rgepingeaku laadimiseks vahelduvvoolu alalisvooluks.
僅 LDC: LDC: muundab k쎵rgepingeaku
toite madalpingeks (12 V), et anda s쎵idukile toidet (DC-DC).
僅 VCU: t쎨쎨tab elektris쎵idukit kontrolliva
juhina
僅 Mootor: kasutab s쎵iduki juhtimiseks
k쎵rgepingeaku sees talletatud elektrienergiat (t쎨쎨tab nagu tavalise s쎵iduki
mootor).
僅 Aeglustav 쏗lekanne: tagab mootori
p쎨쎨rlemisj쎵u abil rehvidele sobiva kiiruse ja p쎨쎨rdemomendi.
僅 K쎵rgepingeaku (liitium-ioonpol쏗meer): talletab ja annab elektris쎵iduki t쎨쎨ks vajalikku energiat (12 V
lisaaku tagab energia s쎵iduki funktsioonidele, n쌹iteks tuledele ja klaasipuhastitele).
* OBC: autolaadija
* LDC: madalpinge alalisvoolu muundur
* VCU: s쎵iduki juhtseade

K쎵rgepingeaku (liitium-ioonpol쏗meer)
K쎵rgepingeaku tagab s쎵iduki ja v쌹lisseadmete toite.
Kui s쎵idukit ei kasutata ega laeta, v쎵ib
k쎵rgepingeaku laadimisaste j쌹rk-j쌹rgult
v쌹heneda.
K쎵rgepingeaku mahtuvus v쎵ib aja jooksul j쌹rk-j쌹rgult v쌹heneda, kui s쎵idukit
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hoitakse k쎵rgel temperatuuril ja ajutiselt
madalal temperatuuril.
T쏗hjenemise vahemik v쎵ib s쎵ltuvalt s쎵idutingimustest (pagas, vihm, lumi, tuul,
teekate) erineda isegi siis, kui laadimisaste on sama. K쎵rgel kiirusel v쎵i
쏗lesm쌹ge s쎵ites v쎵ib k쎵rgepingeaku
rohkem energiat kulutada. Need toimingud v쎵ivad v쌹hendada vahemaad t쏗hjenemiseni.
K쎵rgepingeakut kasutatakse kliimaseadme/k쏗tteseadme ja/v쎵i eeltingimuste t쌹itmiseks enne lahkumist. See
v쎵ib v쌹hendada vahemaad t쏗hjenemiseni. Kliimaseadme / k쏗tteseadme kasutamisel seadke kindlasti m쎵쎵dukas
temperatuur.
S쎵ltuvalt s쎵iduki kasutusaastast ja/v쎵i
laadimists쏗klite arvust v쎵ib toimuda k쎵rgepingeaku seisukorra loomulik halvenemine. See v쌹hendab aja jooksul
t쏗hjenemise vahemikku.
Kui laadimismaht ja t쏗hjenemise vahemik j쌹tkavad langust, soovitame 쏗levaatuse ja hoolduse jaoks p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja/hoolduspartneri
poole.
Kui autot pikema aja jooksul ei kasutata,
laadige k쎵rgepinge aku 쏗ks kord kolme
kuu jooksul t쌹is. Samuti, kui laadimismahust ei piisa, laadige kohe t쌹is ja pange
auto hoiule.
K쎵rgepingeaku optimaalses seisundis
s쌹ilitamiseks on soovitatav vahelduvvooluga laadimine (L2-Normal).
Kui k쎵rgepingeaku on ainult 80% laetud
ja minimeerite alalisvooluga kiirlaadimiste arvu, on v쎵imalik s쌹ilitada k쎵rgepingeaku optimaalne j쎵udlus. (vs
k쎵rgepingeaku laadimine 100% ulatuses v쎵i iga s쎵iduts쏗kli ajal laadimine.)
K쎵rgepingeaku laetuse tase v쎵ib olenevalt laadimistingimustest (laadija seisu-

Elektris쎵iduki juhend

kord, v쌹listemperatuur, aku temperatuur
jne) muutuda. Aku t쌹ielikult t쌹is laadimise eesm쌹rgil v쌹hendatakse j쌹rk-j쌹rgult k쎵rgepingeaku voolu, et tagada aku
kestvus ja ohutus.

K쎵rgepingeaku soojenduss쏗steem
K쎵rgepingeaku soojenduss쏗steem hoiab
쌹ra aku v쌹ljundi v쌹henemise, kui aku
temperatuur on madal. Kui laadimispistik on 쏗hendatud, t쎨쎨tab soojenduss쏗steem automaatselt aku temperatuuri
j쌹rgi.
K쎵rgepingeaku soojenduss쏗steemiga
autodel v쎵ib laadimisaeg olla l쏗hem
Kuid elektrienergiakulu v쎵ib k쎵rgepingeaku soojendi t쎨쎨tamisel suureneda.

HOIATUS
僅 쉁rge eemaldage ega demonteerige
k쎵rgepinge komponente ega k쎵rgepingeaku pistikuid ja/v쎵i juhtmeid
(oran쏹 kaabeldus). Samuti olge ettevaatlik, et mitte kahjustada k쎵rgepingekomponente ja k쎵rgepingeakut.
See v쎵ib p쎵hjustada raskeid vigastusi
ja m쎵jutada m쌹rkimisv쌹쌹rselt auto
j쎵udlust ja vastupidavust.
僅 Kui k쎵rgepingekomponentide ja k쎵rgepingeaku 쏗levaatus ja hooldus on
vajalik, laske s쎵iduk Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 쏗le vaadata.
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ETTEVAATUST
僅 Kasutage k쎵rgepinge aku laadimisel
kindlasti selleks ette n쌹htud laadijat.
Erinevat t쏗쏗pi laadijate kasutamine
v쎵ib s쎵iduki vastupidavust t쎵siselt
m쎵jutada.
僅 Veenduge, et k쎵rgepinge akulaadija
n쌹it ei oleks E (madal). Kui autot hoitakse pikka aega seisundis E (madal),
v쎵ib see k쎵rgepingeakut kahjustada
ja s쎵ltuvalt kahjustuse tasemest v쎵ib
osutuda vajalikuks k쎵rgepingeaku
v쌹lja vahetada.
僅 Kokkup쎵rke korral soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole, et kontrollida, kas
k쎵rgepingeaku on endiselt 쏗hendatud.
僅 Kui s쎵iduki olek on pikema aja v쌹ltel
ebapiisavalt laetud, v쎵ib see k쎵rgepingeakut kahjustada. V쎵imalik, et
aku seisukorra halvenemise t쎵ttu
peab selle v쌹lja vahetama.
僅 Kokkup쎵rke korral soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole, et kontrollida, kas
k쎵rgepingeaku on endiselt 쏗hendatud.
僅 V2L funktsiooni kasutamine v쎵ib
v쌹hendada l쌹bis쎵itu k쎵rge pingega
aku energia kasutamise t쎵ttu ja V2L
funktsiooni korduv kasutamine v쎵ib
v쌹hendada k쎵rge pingega aku eluiga.

M쉁RKUS
K쎵rgepingeaku soojenduss쏗steem t쎨쎨tab siis, kui laadimispistik on autoga
쏗hendatud.
Kuid soojendus ei pruugi t쎨쎨tada, kui
aku temperatuur langeb alla -35 °C (-95
°F).
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Elektris쎵iduki men쏗쏗
Kui valite multimeedias쏗steemi avakuval
EV (Elektris쎵iduki) men쏗쏗, on v쎵imalik
EV (Elektris쎵iduki) men쏗쏗 avada.

OSG2EVQ012041L

* K쌹esolevas juhendis kuvatav EV
(Elektris쎵iduki) men쏗쏗 ekraan v쎵ib
s쎵ltuvalt s쎵iduki spetsifikatsioonist ja
multimeedias쏗steemi tarkvara versioonist tegelikust ekraanist erineda.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.
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Elektris쎵iduki men쏗쏗

EV-re쏹iimi ekraan
1

OSG2EVQ012042L

A. Elektriauto
1 Energiateave
2 J쌹rgmine v쌹ljumine
3 Laadimine ja kliima
4 Laadimisseade (V2L)
5 L쌹hedal olevad jaamad
6 Elektris쎵iduki seaded
7 Men쏗쏗
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J쌹rgmine v쌹ljumine

Elektris쎵iduki men쏗쏗

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

OSG2EVQ012043L

A: Elektriauto
1 J쌹rgmine v쌹ljumine
Valige ekraanil EV (Elektris쎵iduk) →
Next departure (J쌹rgmine v쌹ljumine).
V쎵imalik on m쌹쌹rata aku laadimise kuup쌹eva ja kellaaega, kliimaseadme temperatuuri ja muid funktsioone.

V쌹ljumisaeg

OSG2EVQ012046L

A: J쌹rgmine v쌹ljumine
1 Esimese v쌹ljumise aeg
2 Teise v쌹ljumise aeg

OSG2EVQ012047L

A: Esimene v쌹ljumine
1 V쌹ljumisaeg
2 V쌹ljumise p쌹ev
1. M쌹쌹rake laadimise l쎵pp ja l쎵pp temperatuur eeldatavaks v쌹ljas쎵iduajaks.
2. Valige n쌹dalap쌹ev, mil aktiveeritakse
plaanitud laadimine ja v쌹ljumisajaks
soovitud temperatuur.
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Laadimine ja kliima

OSG2EVQ012077L

A: Elektriauto
1 Planeeritud laadimine ja sihttemperatuur
Valige ekraanil EV (Elektris쎵iduk) →
Charging and Climate (Laadimine ja
kliima).

M쉁RKUS
S쎵iduk peab olema enne planeeritud
laadimisaega laadimispistikuga 쏗hendatud.

OSG2EVQ012078L

A: Planeeritud laadimine ja sihttemperatuur
1 Planeeritud laadimine
2 Sihttemperatuur
Saate m쌹쌹rata aku laadimise kuup쌹eva
ja kellaaja, kliimaseade temperatuuri.
funktsioonid. Samuti v쎵ite laadimise
algusajaks valida tipptunniv쌹lise aja.

Elektris쎵iduki juhend

Tipptunniv쌹lised ajas쌹tted

Elektris쎵iduki men쏗쏗

s쎵idueelne soojendus elektriauto j쎵udlust t쎵sta, soojendades auto eelnevalt.

M쉁RKUS

OSG2EVQ012079L

A: Tipptunniv쌹lised tunnis쌹tted
1 Algusaeg
2 L쎵puaeg
3 Laadimisvalikud
1. Kui see on valitud, alustatakse laadimist ainult m쌹쌹ratud tipptunni v쌹lisel
ajal. Kui valik on t쏗histatud, alustatakse laadimist ainult planeeritud ajal.
2. M쌹쌹rake laadimise l쎵petamiseks
k쎵ige odavam aeg.
僅 Tiptunniv쌹lised tariifid prioriteetsed: kui see valik on tehtud, alustatakse laadimist tipptunniv쌹lisel ajal
(laadimine v쎵ib j쌹tkuda ka tipptunniv쌹lise aja m쎨쎨dumisel, et saavutada 100% laetavus).
僅 Ainult tipptunniv쌹lised tariifid:
kui see valik on tehtud, toimub laadimine ainult tipptunniv쌹lisel ajal (ei
pruugi saavutada 100% laetavust).

Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Laadimisseade (V2L)
V2L on s쏗steem, mis tagab vahelduvvoolutoite, kasutades mitmesuguste
elektroonikaseadmete k쌹itamiseks s쎵itmiseks m쎵eldud k쎵rgepingeakut.

OSG2EVQ012081L

A: Elektriauto
1 Elektris쎵iduki laadimise 쏗lekanne
Valige ekraanil EV (Elektris쎵iduk) → EV
Charge Transfer(Elektris쎵iduki laadimise 쏗lekanne).
S쎵idu jaoks saate m쌹쌹rata k쎵rgepinge
aku t쏗hjenemise piiri.

Sihttemperatuuri seaded

OSG2EVQ012052L
OSG2EVQ012080L

A: Sihttemperatuuri seaded
1 Sihttemperatuur
Kui m쌹쌹ratud temperatuur (1) on m쌹쌹ratud 쏗hendatud kaabliga, reguleeritakse
salongi temperatuur v쌹ljumisajal soovitud temperatuurini. K쏗lma ilmaga aitab

A: Elektris쎵iduki laadimise 쏗lekande
seaded
1 Laetuse sihtm쌹쌹r j쌹rgmise v쌹ljumise ajaks (%)
Kui s쎵iduk saavutab nimetatud piirangu, katkestatakse elektritoide automaatselt.
1
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M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Energiateave
Valige infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanil EV (Elektris쎵iduk) ja vaadake
s쎵iduki pilti.
Saate kontrollida aku t쏗hjenemise taset.

Kuidas 쏗hendada?
V쌹litingimustes (m쎵nel mudelil)

Elektris쎵iduki men쏗쏗

k쎵rgepinge aku praegused kogused, siis tuli (B) ei s쏗tti.
僅 Kontrollige, kas V2L pistiku tuli v쎵i
sisemine voolupesa l쏗litub sisse v쎵i
mitte.
僅 Kui n쌹idikuplokile ilmub V2L hoiatusteade, siis vaadake juhiseid l쎵igust "LCD-ekraani teated" lehek쏗ljel
1-11.
僅 Kui V2L ei t쎨쎨tanud varem m쎵ne
teise kodumasina 쏗hendamisel,
soovitame k쏗lastada Kia volitatud
edasim쏗쏗jat/hoolduspartnerit.
5. Vajutage tule (B) v쌹ljal쏗litamiseks l쏗litit (A). V2L l쏗litatakse v쌹lja. V2L pistikut on v쎵imalik lahti 쏗hendada, kui
tuli (B) l쏗litub v쌹lja v쎵i laadimisluugi
lukk l쏗litatakse v쌹lja, vajutades elektroonilisel v쎵tmel ukse avamise nuppu.

Sisetingimustes (m쎵nel mudelil)
1. Looge 쏗hendus tagaistme alumisel
osal asuva voolupesaga, kui elektris쎵iduki l쏗liti on AKTIIVSES asendis
(READY (VALMIS)).
2. Voolupesa kaane avamiseks kasutage
mehaanilist v쎵tit.
OCVQ011001L_4

1. Avage V2L pistiku kate.
2. P쌹rast kodumasinate ja elektroonikaseadmete vooluv쎵rku 쏗hendamist
pange kate tagasi.
3. 쌊hendage V2L pistik laadimisavasse.
4. Vajutage V2L pistiku l쏗litit (A) ja kontrollige, kas tuli (B) p쎵leb v쎵i mitte. Tuli
(B) ei pruugi tavap쌹raselt s쏗ttida, kui:
僅 Kui valida ekraanil men쏗쏗 Energy
consumption (Elektrikasutus), on
v쎵imalik vaadata s쎵itmiseks kasutatava k쎵rgepingeaku t쏗hjenemise
piirangut. Kui see on k쎵rgem kui

OCVQ011046

3. Kontrollige pistikupesa eesmisel n쌹idikul t쎨쎨seisundit.

OCVQ011047

1
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僅 Sinine: Ootel
僅 Punane: Punane: pistikupesa on
쏗hendatud, kuid toide puudub
僅 Roheline: tavap쌹rane toide pistikupesa tava쏗henduse kaudu.

Elektris쎵iduki men쏗쏗

V2L tingimused pole t쌹idetud
1

LCD-ekraani teated
OSG2EVQ012016L

V2L l쎵petatud. M쌹쌹ratud laetustase on saavutatud

OSG2EVQ012014L

A: V2L l쎵petatud. M쌹쌹ratud laetustase
on saavutatud
Kui k쎵rgepinge aku tase j쎵uab seatud
t쏗hjenemispiirini, seiskub V2L ja kuvatakse hoiatus. Kui soovite V2L-i pidevalt
kasutada, muutke seadistatud t쏗hjenemispiir madalamaks kui praegune aku
tase.

Energiatarve on liiga k쎵rge. V2L
on t쏗histatud

OSG2EVQ012015L

A: Energiatarve on liiga k쎵rge. V2L on
t쏗histatud
Kui kasutate elektriseadet, mis 쏗letab
s쎵iduki maksimaalset v쌹ljundv쎵imsust,
lakkab see t쎨쎨tamast ja kuvatakse hoiatusteade. Veenduge, et teie elektriseadme kogu energiatarve 쏗letaks V2L
maksimaalset v쌹ljundv쎵imsust.

A: V2L tingimused pole t쌹idetud
Kui V2L katkestatakse m쎵nel j쌹rgmistest
p쎵hjustest, kuvatakse hoiatusteade.
僅 V2L pistik l쏗litub v쌹lja
僅 V2L pistiku 쏗lekuumenemine
僅 Laadimisukse avamine V2L sisepistikupesa kasutamisel
Veenduge, et V2L-pistiku ja s쎵iduki siseruumide pistikupesaga pole probleeme.

HOIATUS
僅 V2L pistikut ei tohi s쎵iduki laadimisava terminalis puutuda.
僅 V2L pistikule v쎵i laadimisavale ei tohi
asetada metallist esemeid. See v쎵ib
p쎵hjustada elektril쎨쎨gi.
僅 V2L pistikut, laadimisava ega toitepistikut ei tohi m쌹rgade k쌹tega katsuda.
See v쎵ib p쎵hjustada elektril쎨쎨gi.
Seadmete k쌹sitsemisel peavad olema
k쌹ed alati kuivad.
僅 Enne 쏗hendamist kontrollige, kas V2L
pistikul, laadimisaval v쎵i toitepistikul
on v쎵쎵rkehi (nt vett v쎵i tolmu). Kui
쏗hendate pistiku v쎵쎵rkehade olemasolu korral, v쎵ib tagaj쌹rjeks olla tulekahju v쎵i elektril쎨쎨k.
僅 V2L pistiku kuju ei tohi muuta ega
seda osadeks v쎵tta. On tulekahju,
elektril쎨쎨gi v쎵i kehavigastuse tekkimise oht.
僅 V2L pistiku toitepistikuga 쏗hendamisel v쎵i lahti쏗hendamisel, V2L pistiku
katte avamisel v쎵i sulgemisel peab
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olema ettevaatlik, et oma k쌹si mitte
kriimustada.
僅 J쌹rgmistes tingimustes ei tohi seadmeid laadida. See v쎵ib p쎵hjustada
쎵nnetuse.
- Kui V2L pistik, laadimisava, toitepistik v쎵i kaabel on kahjustatud v쎵i
roostetanud.
- 쌊hendusdetail on kinnitamata.
僅 Kui kodumasina kaablikestad on kahjustatud v쎵i katkised, ei tohi neid
kasutada. On tulekahju, elektril쎨쎨gi
v쎵i kehavigastuse tekkimise oht.
僅 쉁rge kunagi kasutage s쎵idukis elektrilisi k쏗tteseadmeid, n쌹iteks triikrauda,
kohvikannu ja r쎨sterit. See v쎵ib p쎵hjustada tulekahju ja vigastusi.

ETTEVAATUST
僅 싙nnetuste v쌹ltimiseks tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
僅 쌊lekuumenemise korral blokeeritakse V2L seadme laadimisre쏹iim
automaatselt. (Kui t쏗hjakslaadimisre쏹iim on blokeeritud, kontrollige, et
V2L-pistik ega toitepistik m쌹쌹rdunud,
kulunud, korrodeerunud ega katki
poleks ning et kodulaadija mahtuvus
oleks 쏗le 16 A. Kui temperatuur langeb
p쌹rast seadme j쌹relevalveta j쌹tmist
uuesti n쎵uetekohasele tasemele, v쎵ite
kasutamist j쌹tkata. Kasutage sobivaid
kodumasinaid.)
僅 V2L pistiku kuju ei tohi muuta ega
seda osadeks v쎵tta. Garantii ei kata
rikkeid, mis tulenevad pistiku kuju
muutmisest v쎵i selle osadeks v쎵tmisest.
僅 V2L pistikut ei tohi maha pillata ega
tugevalt p쎵rutada.
僅 V2L pistikule ei tohi esemeid asetada.

1
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僅 P쌹rast V2L pistiku kasutamise l쎵petamist 쏗hendage V2L pistik s쎵iduki k쏗ljest lahti.
僅 Kui k쎵rgepingeaku saavutab kindlaks
m쌹쌹ratud t쏗hjenemise piirangu (%),
siis selle kasutamine l쎵petatakse ja
n쌹idikuplokil kuvatakse hoiatusteade.
Kui soovite j쌹tkata V2L seadme kasutamist, siis seadistage t쏗hjenemise piirang (%) praegusest laadimistasemest
madalamaks.
僅 Kui kasutate mitut elektriseadet, siis
peab nende k쌹itamiseks kasutama
s쎵iduki maksimaalsest elektriv쎵imsusest madalamat v쌹쌹rtust.
僅 Kui kasutate elektriseadet, mis 쏗letab
s쎵iduki maksimaalse elektriv쎵imsuse,
siis seadme kasutamine peatatakse ja
n쌹idikuplokil kuvatakse hoiatusteade.
Kontrollige, et kasutatava elektriseadme t쌹ielik energiatarbimine ei
쏗letaks V2L seadme maksimaalset
elektriv쎵imsust.
僅 M쎵ni elektriseade ei pruugi korralikult
t쎨쎨tada isegi siis, kui selline seade tarbib s쎵iduki maksimaalsest elektriv쎵imsusest v쌹hem elektrit.
- Elektriseadmed, mis n쎵uavad
esmakordse kasutamise ajal palju
v쎵imsust.
- M쎵쎵teseadmed, mida kasutatakse
t쌹psusandmete t쎨쎨tlemiseks.
- Elektriseadmed, mis on invertert쏗쏗pi vahelduvvooluga toitallika
suhtes tundlikud. (Inverter: seade,
mis muundab alalisvoolu vahelduvvooluks)
僅 Kasutada ei tohi tooteid, mis vajavad
pidevat elektritoidet (n쌹iteks meditsiiniseadmed). S쎵ltuvalt s쎵iduki seisukorrast v쎵ib elektritoide olla
katkendlik.

Elektris쎵iduki juhend

僅 Kasutada v쎵ib vaid kodumasinaid,
mille v쎵imsus on v쌹iksem kui 16 A.
僅 Asetage toitepistik t쌹ielikult kontakti
sisse ja kasutage sobivat pistikut, mis
vastab etten쌹htud standardile. Kulunud, roostetanud v쎵i katkiste pistikute
kasutamine v쎵ib p쎵hjustada rikkeid.
僅 Kasutage maandatud toitepistikut.
僅 Kasutada ei tohi suure v쎵imsusega
kodumasinaid, n쌹iteks kliimaseadet,
pesumasinat v쎵i -kuivatit.
僅 Kodumasinaid ei tohi juhtmele riputada.
僅 Erinevatest voolupesaga 쏗hendatavatest seadmetest v쎵ib kasutada vaid
riikliku ohutustunnistusega seadmeid. Kasutamise ja ettevaatusabin쎵ude jaoks vt seadme
kasutusjuhendit. (Elektriseadmed,
mitmekohalised voolupesad, pikendusjuhtmed jne).
僅 S쎵iduki v쌹lisosal kasutatavate seadmete puhul kasutage veekindlaid tooteid v쎵i kasutage tooteid veekindlas
keskkonnas. V쌹ltima peab vihma v쎵i
k쎵rge 쎵huniiskusega keskkonda.
(Elektriseadmed, mitmekohalised voolupesad, pikendusjuhtmed jne).
僅 Kui olemas on 쌹ikeseoht, ei tohi V2L
funktsiooni s쎵idukist v쌹ljaspool kasutada.
僅 쌊hendada ei tohi teisaldatavaid mitmekohalisi voolupesasid.
僅 Keerdunud v쎵i v쌹쌹ndunud pikendusjuhtme kasutamisega kaasneb tulekahju tekkimise oht. Kasutage
pikendusjuhet, mis ei oleks keerdus.
僅 Kui kasutate s쎵iduki v쌹list V2L pistikut, siis varustatakse elektriga ka s쎵iduki sisemist voolupesa. 쌊hendage
sisemisest voolupesast lahti elektriseadmed, mida ei kasutata.

Elektris쎵iduki men쏗쏗

僅 Kui kasutate V2L seadet, siis v쎵ib
mootoriruumi jahutusventilaator automaatselt k쌹ivituda isegi siis, kui s쎵iduk
on v쌹lja l쏗litatud. Kui V2L t쎨쎨tab, ei
tohi k쌹si jahutusventilaatori l쌹hedale
asetada.

M쉁RKUS
僅 쌊hendage V2L pistik laadimisavasse
60 sekundi jooksul p쌹rast laadimiskatte avamist. P쌹rast 쏗hendamist
rakendatakse varguse ennetamiseks
automaatlukustuse funktsioon, et
seda ei saaks eraldada.
僅 V2L-i kasutamisel t쏗histage plaanitud
kliimaseade. V2L ei pruugi olla kasutatav, kui konditsioneer graafiku alusel
sisse l쏗litatakse.
僅 V2L laadimisre쏹iim l쏗litatakse v쌹lja,
kui s쎵iduk l쏗litatakse v쌹lja siis, kui
kasutusel oli sisemine V2L seade.
僅 V2L laadimisre쏹iim l쏗litatakse v쌹lja,
kui avatakse laadimiskate v쎵i V2L pistik 쏗hendatakse laadimispesaga. Kui
soovite V2L funktsiooni samal ajal
kasutada sees ja v쌹ljas, siis esmalt
tuleb V2L pistik laadimispesaga 쏗hendada ja kasutada V2L seadet sees.
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L쌹hedal olevad jaamad

OSG2EVQ012082L

A: Elektriauto
Valige EV (Elektris쎵iduk) ja vaadake
kaarti infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanil. Otsitakse praeguse asukoha
쏗mber asuvaid jaamu.

Elektris쎵iduki men쏗쏗

Elektris쎵iduki seaded

OSG2EVQ012056L

A: Elektriauto
Valige ekraanil esitatud ikoon. V쎵imalik
on m쌹쌹rata laadimispiirang, laadimisvool, talvine re쏹iim ja utiliidi re쏹iimi
funktsioonid.

Laadimispiirang

OSG2EVQ012053L

A: Elektriauto
Valige ekraanil esitatud ikoon.
Otsitakse huvipakkuvaid elektris쎵iduki
laadimisjaamu v쎵i laadimisjaamu marsruudi, praeguse asukoha v쎵i valitud sihtkoha 쏗mbruses. Kui valite elektris쎵iduki
laadimisjaama, esitatakse 쏗ksikasjalik
teave.

OSG2EVQ012057L

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Laadimispiirang
2 Alalisvoolul t쎨쎨tav laadija

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.
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OSG2EVQ012058L

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Laadimispiirang
2 Vahelduvvoolul t쎨쎨tav laadija
僅 V쎵imalik on valida laadimistaseme
eesm쌹rk, kui laadimiseks kasutatakse
vahelduvvoolu v쎵i alalisvooluga laadijat.
僅 Laadimistaset saab muuta 10%.
僅 Kui soovitav aku laetuse tase on
madalam kui k쎵rgepinge aku laetuse
tase, siis aku ei lae.

Elektris쎵iduki juhend

M쉁RKUS

Elektris쎵iduki men쏗쏗

Akutaastere쏹iim (m쎵nel mudelil)

Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

1

OSG2EVQ012060L

Laadimisvool

OSG2EVQ012059L

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Laadimisvool
2 Vahelduvvoolul t쎨쎨tav laadija
3 Maksimaalne
4 V쌹hendatud
5 Minimaalne
僅 Saate reguleerida vahelduvvoolu laadija laadimisvoolu. Valige sobiv laadimisvool.
僅 Juhul kui laadimistoiming ei alga v쎵i
peatub 쌹kitselt laadimise ajal, valige
m쎵ni muu sobiv vool ja proovige s쎵idukit uuesti laadida.
僅 Laadimisaeg varieerub s쎵ltuvalt sellest, milline laadimisvool on valitud.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Akutaastere쏹iim
2 Akutaastere쏹iim
僅 Akutaastere쏹iim on efektiivne talvisel
ajal, kui k쎵rgepingeaku temperatuur
on madal. Seda re쏹iimi soovitatakse
kasutade juhitavuse parandamiseks ja
alalisvoolul laadimiseks talvepeioodil.
S쎵idukaugust v쎵ib siiski v쌹hendada,
kuna aku temperatuuri t쎵stmiseks on
vaja energiat.
僅 Kui aku temperatuur on s쎵idu ajal
madal t쎵stab akutaastee쏹iim temperatuuri vajalikule tasemele. Kui aku
temperatuur on s쎵idu ajal madal v쎵i
kui aktiveeritud 쎵hukonditsioneer/
k쏗tteseade on aktiveeritud, kasutatakse seda re쏹iimi s쎵iduomaduste
parandamiseks. Re쏹iimi ei kasutata
s쎵idukauguse tagamiseks, kui aku
tase on madal.
僅 Kui seate akutaastere쏹iimis sihtkohaks alalisvoolu laadimisjaama, v쎵ite
laadimisaja v쌹hendamiseks aku temperatuuri saabumisajaks piisavale
tasemele t쎵sta.
僅 Akutaastere쏹iimi t쎨쎨tamise ajal s쏗ttib
akutaastere쏹iimi m쌹rgutuli.

1
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M쉁RKUS
僅 See re쏹iim on saadaval aku soojendusega varustatud autodes.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.

Utiliidi re쏹iim
Auto mugavusfunktsioonide kasutamisel
kasutatakse 12V lisaaku asemel k쎵rgepingeakut. Kui s쎵itmine pole vajalik, n쌹iteks telkimise ajal v쎵i auto pikemaks
ajaks peatamisel, on pikka aega v쎵imalik
kasutada elektriseadmeid (heli, tuled,
kliimaseade, soojendi jne).

Elektris쎵iduki men쏗쏗

duki seaded) → Utility mode (Utiliidi
re쏹iim)“.

S쏗steemi aktiveerimine
S쏗steem hakkab t쎨쎨le, kui:
僅 N쌹idikuplokil kustub m쌹rgutuli
READY (T싋싋VALMIS) ja s쏗ttib UTIL
(UTILIIT) m쌹rgutuli ning rakendatakse elektrooniline seisupidur (EPB).
僅 K쎵ik elektriseadmed on kasutatavad,
kuid autoga ei saa s쎵ita.
僅 Elektroonilise seisupiduri (EPB) v쌹ljal쏗litamiseks vajutage EPB l쏗litit.
P-k쌹iku (parkimisasend) ei saa v쌹lja l쏗litada. K쌹iguvahetuskatse korral kuvatakse infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanil hoiatusteade.

S쏗steemi deaktiveerimine

OSG2EVQ012061L

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Utiliidi re쏹iim
2 Utiliidi re쏹iimi k쌹ivitamine

S쏗steemi seaded ja k쌹ivitumine
S쏗steemi seaded
Ajam saab aktiveerida Utiliidi re쏹iimi
funktsiooni, kui t쌹idetud on j쌹rgmised
tingimused.
僅 S쎵iduk on re쏹iimis READY (T싋싋VALMIS) ja sees on parkimisk쌹ik P.
僅 EPB (elektrooniline parkimispidur) ei
ole rikkeline.
僅 Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil
on valitud 씮EV settings (Elektris쎵i-
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Utiliidi re쏹iimi deaktiveerimiseks vajutage elektris쎵iduki l쏗liti asendisse OFF
(V쌹ljas). Funktsiooni ei saa EV settings
(Elektris쎵iduki seadete) jaotise alt
deaktiveerida.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵iduki laadimist쏗쏗bid

Elektris쎵iduki laadimist쏗쏗bid
Laadimise teave
僅 Vahelduvvooluga laadimine: elektriautot laaditakse teie koju paigaldatud v쎵i
avalikku laadimisjaama vahelduvvoolu laadijaga. (Lisateavet vt l쎵igust "AC laadimine" lehek쏗ljel 1-23.)
僅 Alalisvoolu laadimine: Avalikes laadimisjaamades saate kiiresti laadida. Vaadake
vastava ettev쎵tte juhendit, mis on saadaval iga alalisvoolu laadija t쏗쏗bi kohta. Alalisvoolulaadija pideva kasutamise korral v쎵ib aku j쎵udlus ja vastupidavus halveneda.
Alalisvoolu laadimise kasutamist tuleks k쎵rgepingeaku kasutusea pikendamiseks
minimeerida.
僅 Kaasaskantav laadija: elektris쎵idukit saab laadida majapidamises kasutatava
elektri abil. Teie kodu elektripistik peab vastama eeskirjadele ja kaasaskantavale
laadijale m쌹rgitud pinge/voolu (amprid) ning toite (vatid) v쎵imsusele.

Laadimisaja teave
Laadimise t쏗쏗p
AC laadimine

Laadimisaja teave

7 kW v쎵i samav쌹쌹rne

10%st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 9 tundi ja 25 minutit.

11 kW v쎵i samav쌹쌹rne

10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 6 tundi ja 20 minutit.

DC laadimine

350 kW laadija

Alates 10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 43 minutit.
Saab laadida 100% -ni.

100 kW laadija

Alates 10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 45 minutit.
Saab laadida 100% -ni.

50 kW laadija

Alates 10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 65 minutit.
Saab laadida 100% -ni.

Kaasaskantav laadija

10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 27 tundi ja 30 minutit.

M쉁RKUS
S쎵ltuvalt k쎵rgepinge aku seisundist ja
vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning 쎵hutemperatuurist v쎵ib k쎵rgepingeaku laadimiseks vajalik aeg
varieeruda.

1
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Elektris쎵iduki laadimist쏗쏗bid

Laadimise t쏗쏗bid
Kategooria

AC laadimine

DC laadimine

Kaasaskantav laadija

OSG2EVQ012001L

OSG2EVQ012002L

OSG2EVQ012001L

OCVQ011005L

OCVQ011006L

OCVQ011005L

OCVQ011008L

OCVQ011009L

Laadimissisend (auto)

Laadimisliides

Laadimisv쌹ljund
OCVQ011007L

Kuidas laadida

Kasutage kodust v쎵i avaliku
laadimisjaama vahelduvvoolu
laadijat

Kasutage avaliku laadimisjaama alalisvoolu laadijat laadi- Kasutage majapidamisvoolu
misjaamas

僅 Laadija tegelik v쌹limus ja laadimisviis v쎵ivad olenevalt laadija tootjast erineda.
僅 V쎵idakse lisada max 3 min diagnostikaaega, et kontrollida laadimise ajal aku seisundit.

1
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Elektris쎵iduki laadimisindikaator

Elektris쎵iduki laadimisindikaator

Laadimispistiku lukk
Laadimiskaabli lukustamine

Laadimisolek

1

K쎵rgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida v쌹ljaspool autot.
Elektrilaadimise luuk
OSG2EVQ012083L

OSG2EVQ012003L

M쌹rgutule olek

V쌹rvus

Aku SOC-n쌹idik [%]

Kollane

0~19

Roheline

20~34

Roheline

35~64

Roheline

65

A: Elektris쎵iduki seaded
1 Laadimispistiku lukustusre쏹iim
2 Lukusta alati
3 Lukusta laadimisel
V쎵ite valida, millal laadimispistikut saab
laadimissisendid lukustada ja lukust
avada.
Valige infomeelelahutuskuval EV →
s쌹tete ikoon → Laadimispistiku lukustuse쏹iim.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Kui laadimispistik on lukustatud
Kategooria

Punane

Laadimine nurjus

Lukusta laadimisel

Lukusta alati

Enne laadimist

X

O

Laadimise ajal

O

O

L쎵petatud laadimine

X

O

* Laadimise ajal vilgub m쌹rgutuli iga uue
aku laetustaseme saavutamisel.
* Laadimise nurjumise korral vilgub
punane m쌹rgutuli.

1
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Always lock (Alati lukustamise)
re쏹iim
Liides lukustub, kui laadimisliides on laadimispesasse 쏗hendatud. Liides on
lukustatud, kuni juht avab lukust k쎵ik
uksed. Seda re쏹iimi saab kasutada laadimise ajal kaabli varguse 쌹rahoidmiseks.
僅 Kui laadimispistik on k쎵igi uste avamisel lukust lahti, kuid laadimiskaablit ei
lahutata 15 sekundi jooksul, lukustatakse pistik automaatselt uuesti.
僅 Kui laadimispistik ja uksed on lukustamata, kuid k쎵ik uksed lukustatakse
uuesti, lukustatakse pistik kohe automaatselt uuesti.

Lock while charging (Laadimise
ajal lukustamise) re쏹iim

Planeeritud laadimine

Planeeritud laadimine
S쎵iduki laadimisgraafiku saate seadistada infomeelelahutuse s쏗steemis v쎵i
rakendusega Kia Connect. 쌊ksikasjalikke juhiseid planeeritud laadimise seadistamiseks vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.
Planeeritud laadimist saab l쌹bi viia ainult
vahelduvvoolu laadija v쎵i kaasaskantava
laadijaga (ICCB: kaablisisene juhtplokk).
Kui planeeritud laadimine on m쌹쌹ratud
ja vahelduvvoolu laadija v쎵i kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtpult)
on laadimiseks 쏗hendatud, vilgub m쌹rgutuli umbes kolme minuti jooksul esimeselt tasemelt viimasele. See n쌹itab, et
planeeritud laadimine on m쌹쌹ratud.

Liides lukustub laadimise alustamisel Liides avatakse lukust, kui laadimine on
l쎵ppenud. Seda re쏹iimi saab kasutada
avalikus laadimisjaamas laadimisel.
OSG2EVQ012003L

Kui planeeritud laadimine on m쌹쌹ratud,
ei alustata laadimist kohe, kui vahelduvvoolu laadija v쎵i kaasaskantav laadija
(ICCB: kaablisisene juhtplokk) on 쏗hendatud.
Kui on tarvis viivitamatult laadida,
hoidke 2 sekundit all laadimisluugi laadimisnuppu v쎵i l쏗litage ajastatud laadimise seade v쌹lja kas teabe- ja
meelelahutuss쏗steemist v쎵i rakendusest
Kia Connect.

OSG2EVQ012069L

1
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Vaadake "AC laadimine" lehek쏗ljel 1-23
v쎵i "Kaasaskantav laadija" lehek쏗ljel 1-27
AC-laadija ja kaasaskantava laadija
쏗hendamise 쏗ksikasjade kohta (ICCB:
kaablisisene juhtplokk).

Elektris쎵iduki laadimine

Elektris쎵iduki laadimine
Laadimisluuk
1

Avage laadimisuks

OSG2EVQ011008

Kasutamine
僅 Vajutage laadimisukse parempoolsele keskmisele 쌹쌹rele.
僅 Laadimisuks pole avatud kui s쎵iduklukustatud on.

Laadimisluugi sulgemine

OSG2EVQ012009L

Kasutamine
僅 Sulgege laadimisuks vajutades laadimisukse tagumisele keskmisele
쌹쌹rele.

Ettevaatusabin쎵ud elektris쎵iduki
laadimisel
Vahelduvvoolul t쎨쎨tav laadija

OCVQ011007L

1
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Vahelduvvoolu laadimiskaabel (kui on
varustuses)

OCVQ011032L

Alalisvoolul t쎨쎨tav laadija

OCVQ011008L

* Laadija tegelik v쌹limus ja laadimisviis
v쎵ivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Laadimisluugi avamine h쌹daolukorras

OSG2EVQ011010

Kui laadimisluuk ei avane aku t쏗hjenemise ja elektrijuhtmete rikke t쎵ttu, avage
tagaluuk ja t쎵mmake kergelt avariikaablit, nagu 쏗lal n쌹idatud. Seej쌹rel laadimispistik avaneb.

1
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HOIATUS
僅 Laadija tekitatud elektromagnetilised
lained v쎵ivad t쎵siselt m쎵jutada meditsiinilisi elektriseadmeid, n쌹iteks implanteeritud s쏗damestimulaatorit.
Meditsiiniliste elektroonikaseadmete,
n쌹iteks siiratud s쏗damestimulaatori
kasutamisel k쏗sige kindlasti oma arstilt ja tootjalt, kas teie elektris쎵iduki
laadimine m쎵jutab meditsiiniliste
elektriseadmete, n쌹iteks siiratud
s쏗damestimulaatori t쎨쎨d.
僅 Enne laadijaga laadimissisendisse
쏗hendamist veenduge, et laadimiskaabli pistikul ja sisendis pole vett ega
tolmu. Kui laadimiskaabli pistikul v쎵i
sisendis on 쏗hendamise ajal vett v쎵i
tolmu, v쎵ib see p쎵hjustada tulekahju
v쎵i elektril쎨쎨gi.
僅 Kui 쏗hendate laadimisliidese juhtme
laadimispistiku ja s쎵iduki laadimissisendiga, ei tohi laadimisliidest, laadimispistikut ega laadimissisendit
puudutada.
僅 Laadimisel elektril쎨쎨gi v쌹ltimiseks j쌹lgige j쌹rgmist:
- Kasutage veekindlat laadijat.
- Olge laadimisliidese ja laadimispistiku m쌹rgade k쌹tega puudutamisel
v쎵i laadimiskaabli 쏗hendamise ajal
vees v쎵i lumes seismisel ettevaatlik.
- Olge 쌹ikese ajal ettevaatlik.
- Olge ettevaatlik, kui laadimisliides
ja pistik on m쌹rjad.
僅 Kui m쌹rkate midagi ebaharilikku (nt
l쎵hn, suits), peab laadimise viivitamatult l쎵petama.
僅 Vahetage elektril쎨쎨gi v쌹ltimiseks laadimiskaabel, kui kaabli kate on kahjustatud, v쌹lja.

Elektris쎵iduki juhend

僅 Laadimiskaabli 쏗hendamisel v쎵i
eemaldamisel hoidke kindlasti laadimisliidese k쌹epidemest kinni.
僅 Kasutage ainult Kia poolt kinnitatud
laadimiskaablit (kui on varustuses).
Kui kasutate eraldi pikenduskaablit,
n쌹iteks kaablirullit, v쎵i kinnitamata
kaablit, v쎵ib see p쎵hjustada pistikupesade h쌹lbeid, mis v쎵ib p쎵hjustada
tulekahju v쎵i plahvatuse.
僅 Kaablist t쎵mmates (ilma k쌹epidet
kasutamata), v쎵ivad sisemised juhtmed lahti tulla v쎵i viga saada. See
v쎵ib p쎵hjustada elektril쎨쎨gi v쎵i tulekahju.
僅 S쎵iduki laadimisluuki ei tohi lahti j쌹tta.
Avatud laadimisluuk v쎵ib viidata sellele, et s쎵iduki uks on lukustamata,
mille tulemuseks v쎵ib olla s쎵iduki vargus.

ETTEVAATUST
僅 Hoidke laadimisliides ja -pistik alati
puhta ja kuivana. Hoidke laadimiskaablit kindlasti tingimustes, kus pole
vett ega niiskust.
僅 Kasutage elektris쎵iduki laadimiseks
kindlasti selleks etten쌹htud laadijat.
Mis tahes muu laadija kasutamine
v쎵ib p쎵hjustada t쎵rkeid.
僅 Enne aku laadimist l쏗litage auto v쌹lja
[OFF].
僅 Kui auto laadimise ajal v쌹lja l쏗litatakse
[OFF], v쎵ib mootoriruumis asuv jahutusventilaator automaatselt t쎨쎨le
hakata. 쉁rge jahutusventilaatorit laadimise ajal puudutage.
僅 쉁rge laske laadimisliidesel maha kukkuda. Laadimisliides v쎵ib viga saada.
僅 N쎵rga laadija (L1-Trickle) korral EI
TOHI pikendusjuhet kasutada, sest

Elektris쎵iduki laadimine

see v쎵ib 쏗le kuumeneda ja/v쎵i kahjustusi p쎵hjustada.

1

M쉁RKUS
K쎵rgepingeakuga laadimise ajal v쎵i
kohe p쌹rast laadimist kasutatakse k쎵rgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks ja jahutamiseks kliimaseadme
s쏗steemi.
Sellisel juhul v쎵ib kostuda kliimaseadme
kompressorist ja jahutusventilaatorist
m쏗ra, kuid see k쌹ib seadmete tavap쌹rase t쎨쎨 juurde.

AC laadimine

OCVQ011007L

* Laadija tegelik v쌹limus ja laadimisviis
v쎵ivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Vahelduvvoolu laadija 쏗hendamine
1. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
2. L쏗litage k쎵ik l쏗litid v쌹lja, l쏗litage asendisse P (parkimine) ja l쏗litage auto
v쌹lja. Kui laadimine k쌹ivitatakse ilma
P k쌹iku (parkimisasend) sisse l쏗litamata, algab laadimine automaatselt
p쌹rast seda, kui k쌹ik l쏗litatakse P k쌹igule (parkimisasendisse).

1
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3. Avage laadimisuks.

OSG2EVQ011008

Lisateavet vt l쎵igust "Laadimisluuk"
lehek쏗ljel 1-21.
4. Kontrollige, ega laadimisliidesel ja sisendil pole tolmu.
5. Hoidke laadimisliidest k쌹epidemest ja
쏗hendage see auto laadimissisendisse. Kui laadimisliides ja laadimisterminal pole korralikult 쏗hendatud, v쎵ib
tekkida tulekahju.
Lisateavet vt l쎵igust "Laadimisolek"
lehek쏗ljel 1-19.
6. Laadimise alustamiseks 쏗hendage
laadimisliides vahelduvvoolu laadimisjaama pistikupessa.
7. Kontrollige, kas armatuurlaual p쎵leb
( ) k쎵rgepingeaku laadimise m쌹rgutuli. Laadimine ei k쌹i, kui laadimise
m쌹rgutuli ( ) ei p쎵le. Kui laadimiss쏗steem ja laadimispistik ei ole 쎵igesti
쏗hendatud, 쏗hendage laadimise alustamiseks laadimisjuhe uuesti.

OSG2EVQ011018

1
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8. P쌹rast laadimise alustamist kuvatakse
n쌹idikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg.
Kui avate laadimise ajal juhiukse,
kuvatakse n쌹idikuplokis samuti
umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui m쌹쌹ratud on planeeritud
laadimine v쎵i kliimaseadme/k쏗tteseadme kasutamine, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kui "--".

OSG2EVQ012019L

A: J쌹relej쌹쌹nud aeg

Laadimisoleku kontrollimine
K쎵rgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida v쌹ljaspool autot.
Lisateavet vt l쎵igust "Elektris쎵iduki laadimisindikaator" lehek쏗ljel 1-19.

Kuidas vahelduvvoolu laadijat
lahti 쏗hendada
1. Kui laadimine on l쎵ppenud, eemaldage laadimispistik vahelduvvoolu
laadimisjaama pistikupesast.

OCVQ011007L

Elektris쎵iduki juhend

2. Hoidke laadimisliidest k쌹epidemest ja
t쎵mmake see v쌹lja.

OSG2EVQ012075L

3. Sulgege laadimisluuk t쌹ielikult.
4. Sulgege laadimisliidese ja laadimispistiku kaitsekatted, et kaitsta neid v쎵쎵rkehade eest.
5. Kui kasutate isiklikku laadimisliidest,
hoidke seda juhtmelaekas all.

M쉁RKUS
僅 Kui te ei saa k쏗lmunud laadimisluuki
avada, koputage sellele kergelt v쎵i
eemaldage laadimisluugi 쏗mbrusest
j쌹쌹. 쉁rge kasutage laadimisluugi avamiseks j쎵udu. Kui avate selle j쎵udu
kasutades, v쎵ite laadimisluuki kahjustada.
僅 Valige infomeelelahutuskuval EV →
s쌹tete ikoon → Laadimispistiku
lukustuse쏹iim. Laadimisliides lukustatakse sisendisse erineval perioodil
vastavalt sellele, milline re쏹iim on valitud.
- Re쏹iim Always lock (Alati lukus):
Liides lukustub, kui laadimisliides
on laadimispesasse 쏗hendatud.
- Re쏹iim Lock while charging (Laadimise ajal lukustamise): Liides
lukustub laadimise alustamisel
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.
僅 Ehkki laadimine on v쎵imalik, kui EVl쏗liti on asendis ON/START, alustage

Elektris쎵iduki laadimine

oma turvalisuse huvides laadimist, kui
EV-l쏗liti on asendis OFF ja s쎵iduk on
parkimisasendis P. P쌹rast laadimise
alustamist saate kasutada elektrilisi
komponente, n쌹iteks raadiot, vajutades EV-l쏗liti asendisse ACC v쎵i ON.
僅 Vahelduvvoolu laadimise ajal v쎵ib
raadio vastuv쎵tt olla halb.
僅 Laadimise ajal ei saa k쌹iku P-lt (parkimisasendist) 쏗helegi teisele k쌹igule
쏗mber l쏗litada.
僅 S쎵ltuvalt k쎵rgepingeaku seisundist ja
vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning 쎵hutemperatuurist
v쎵ib k쎵rgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.

DC laadimine

OCVQ011008L

Avalikes laadimisjaamades saate kiiresti
laadida. Vaadake vastava ettev쎵tte
juhendit, mis on saadaval iga alalisvoolu
laadija t쏗쏗bi kohta.
Alalisvoolulaadija pideva kasutamise
korral v쎵ib aku j쎵udlus ja vastupidavus
halveneda.
Alalisvoolu laadimise kasutamist tuleks
k쎵rgepingeaku kasutusea pikendamiseks minimeerida.
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Laadija tegelik v쌹limus ja laadimisviis
v쎵ivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Elektris쎵iduki laadimine

dimise ajal juhiukse, kuvatakse
n쌹idikuplokis samuti umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg.

Kuidas vahelduvvoolu laadijat
쏗hendada?
1. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
2. L쏗litage v쌹lja k쎵ik l쏗litid, rakendage
parkimisk쌹ik P ja l쏗litage s쎵iduk v쌹lja.
3. Avage laadimisuks.
Lisateavet vt l쎵igust "Laadimisluuk"
lehek쏗ljel 1-21.
4. Kontrollige, ega laadimisliideses ja
laadimissisendis pole tolmu ega v쎵쎵rkehi.
5. Hoidke laadimisliidest k쌹epidemest ja
쏗hendage see auto laadimissisendisse. Kui laadimisliides ja laadimisterminal pole korralikult 쏗hendatud, v쎵ib
tekkida tulekahju. Laadimise ja eemaldamise kohta lugege juhendist iga
alalisvoolulaadija t쏗쏗bi kohta.
6. Kontrollige, kas armatuurlaual p쎵leb
( ) k쎵rgepingeaku laadimise m쌹rgutuli. Laadimine ei k쌹i, kui laadimise
m쌹rgutuli ( ) ei p쎵le.
Kui laadimisliides ja laadimispistik
pole korralikult 쏗hendatud, 쏗hendage
laadimiskaabel uuesti.
K쏗lma ilmaga ei pruugi alalisvooluga
laadimine k쎵rgepingeaku halvenemise t쎵ttu olla.

OSG2EVQ011018

7. P쌹rast laadimise alustamist kuvatakse
n쌹idikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui avate laa1
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A: J쌹relej쌹쌹nud aeg

Laadimisoleku kontrollimine
K쎵rgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida v쌹ljaspool autot.
Lisateavet vt l쎵igust "Elektris쎵iduki laadimisindikaator" lehek쏗ljel 1-19.

Kuidas alalisvoolu laadijat lahti
쏗hendada?
1. Eemaldage laadimisliides, kui alalisvoolu laadimine on l쎵pule j쎵udnud v쎵i
p쌹rast alalisvoolu laadija kasutamise
l쎵petamist. Lisateavet laadimisliidese
lahti쏗hendamise kohta leiate vastava
alalisvoolu laadija juhenditest.
2. Sulgege laadimisluuk t쌹ielikult.

M쉁RKUS
僅 Kui kasutate alalisvoolu laadijat, kui
auto on juba t쌹ielikult laetud, saadavad m쎵ned alalisvoolu laadijad veateate. Kui auto on t쌹ielikult laetud,
쌹rge autot laadige.
僅 Kui te ei saa k쏗lmunud laadimisluuki
avada, koputage sellele kergelt v쎵i
eemaldage laadimisluugi 쏗mbrusest
j쌹쌹. 쉁rge kasutage laadimisluugi avamiseks j쎵udu.
僅 K쎵rgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks laadimise ajal kasutatakse
쎵hukonditsioneeri aku jahutamiseks,
mis v쎵ib tekitada 쎵hukonditsioneeri

Elektris쎵iduki juhend

kompressori ja jahutusventilaatori
m쏗ra.
Samuti v쎵ib kliimaseadme j쎵udlus
suve jooksul k쎵rgepingeaku jahutuss쏗steemi t쎨쎨 t쎵ttu halveneda.
僅 Ehkki laadimine on v쎵imalik, kui EVl쏗liti on asendis ON/START, alustage
oma turvalisuse huvides laadimist, kui
EV-l쏗liti on asendis OFF ja s쎵iduk on
parkimisasendis P. P쌹rast laadimise
alustamist saate kasutada elektrilisi
komponente, n쌹iteks raadiot, vajutades EV-l쏗liti asendisse ACC v쎵i ON.
Laadimise ajal ei saa k쌹iku P-lt (parkimisasendist) 쏗helegi teisele k쌹igule
쏗mber l쏗litada.
僅 S쎵ltuvalt k쎵rgepingeaku seisundist ja
vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning 쎵hutemperatuurist
v쎵ib k쎵rgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.

Kaasaskantav laadija

OCVQ011020L

1 Kood ja pistik (koodikomplekt)
2 Juhtkarp
3 Laadimiskaabel ja laadimisliides
Kaasaskantavat laadijat saab kasutada
juhul, kui vahelduvvoolu v쎵i alalisvoolu
laadimine pole majapidamises kasutatava elektri abil v쎵imalik.

Elektris쎵iduki laadimine

Kaasaskantava laadija laadimistaseme seadistamine
1

OCVQ011022L

僅 A: pistik
僅 B: pistikupesa
1. Enne pistiku 쏗hendamist pistikupesaga kontrollige elektripistiku nimivoolu.
2. 쌊hendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.
3. Kontrollige juhtpaneelil kuvatavat
akent.
4. Laadimistaseme reguleerimiseks vajutage juhtploki taga asuvat nuppu (1)
쏗le 2-8 sekundit. (Laadimistaseme
seadistamiseks vaadake laadimiskaabli t쏗쏗pi ja n쌹idet.)

OCVQ011021L

5. Juhtploki ekraaniaknas olev laadimistase muutub iga kord, kui nupule
vajutate (1).
6. Kui laadimistase on m쌹쌹ratud, alustage laadimist vastavalt kaasaskantavale laadija laadimisprotseduurile.

1
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Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵iduki laadimine

* ICCB laadimistaseme m쌹쌹ramise n쌹ide.
* N쌹ide on ainult viiteks ja v쎵ib erineda s쎵ltuvalt 쏗mbritsevast keskkonnast.
V쌹ljundi vool

ICCB laadimistase

14-16 A

12A

13-12 A

10A

11-10 A

8A

9-8 A

6A

Juhtploki kuvamisaken

OCVQ011023L

ETTEVAATUST
Kaitsme l쌹bip쎵lemise v쌹ltimiseks veenduge, et laadimistaseme valik vastaks
kaitsel쏗liti v쎵imsusele.

1
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Elektris쎵iduki juhend

Kuidas 쏗hendada kaasaskantav
laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk)

Elektris쎵iduki laadimine

8. Laadimine algab automaatselt (laadimistuli s쏗ttib).

1

1. 쌊hendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.

OCVQ011025

OCVQ011022L

僅 A: pistik
僅 B: pistikupesa
2. Kontrollige, kas toite m쌹rgutuli (roheline) juhtpaneelil p쎵leb.

9. Kontrollige, kas armatuurlaual p쎵leb
( ) k쎵rgepingeaku laadimise m쌹rgutuli. Laadimine ei k쌹i, kui laadimise
m쌹rgutuli ( ) ei p쎵le. Kui laadimisliides ja laadimispistik pole korralikult
쏗hendatud, 쏗hendage laadimiskaabel
uuesti.

OSG2EVQ011018
OCVQ011024

3. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
4. L쏗litage k쎵ik l쏗litid v쌹lja, l쏗litage asendisse P (parkimine) ja l쏗litage auto
v쌹lja. Kui laadimine k쌹ivitatakse ilma
P k쌹iku (parkimisasend) sisse l쏗litamata, algab laadimine automaatselt
p쌹rast seda, kui k쌹ik l쏗litatakse P k쌹igule (parkimisasendisse).
5. Avage laadimisuks.
Lisateavet vt l쎵igust "Laadimisluuk"
lehek쏗ljel 1-21.
6. Avage laadimisliidese ja laadimispistiku kaitsekatted. Kontrollige, et olemas poleks v쎵쎵rkehasid ega tolmu.
7. Hoidke laadimisliidest k쌹epidemest ja
쏗hendage see auto laadimissisendisse. Kui laadimisliides ja laadimisterminal pole korralikult 쏗hendatud, v쎵ib
tekkida tulekahju.

10.P쌹rast laadimise alustamist kuvatakse n쌹idikuplokis umbes 1 minutiks
hinnanguline laadimisaeg.

OSG2EVQ012019L

A: J쌹relej쌹쌹nud aeg
Kui avate laadimise ajal juhiukse,
kuvatakse n쌹idikuplokis samuti
umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui m쌹쌹ratud on planeeritud
laadimine v쎵i kliimaseadme/k쏗tteseadme kasutamine, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kui "--".

1
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Elektris쎵iduki juhend

Laadimisoleku kontrollimine
K쎵rgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida v쌹ljaspool autot.
Lisateavet vt l쎵igust "Elektris쎵iduki laadimisindikaator" lehek쏗ljel 1-19.

M쉁RKUS
僅 Kui te ei saa k쏗lmunud laadimisluuki
avada, koputage sellele kergelt v쎵i
eemaldage laadimisluugi 쏗mbrusest
j쌹쌹. 쉁rge kasutage laadimisluugi avamiseks j쎵udu.
僅 Valige infomeelelahutuskuval EV →
s쌹tete ikoon → Laadimispistiku
lukustuse쏹iim. Laadimisliides lukustatakse sisendisse erineval perioodil
vastavalt sellele, milline re쏹iim on valitud.
- Re쏹iim Always lock (Alati lukus):
Liides lukustub, kui laadimisliides
on laadimispesasse 쏗hendatud.
- Re쏹iim Lock while charging (Laadimise ajal lukustamise): Liides
lukustub laadimise alustamisel
Lisateavet vt l쎵igust "Laadimispistiku
lukk" lehek쏗ljel 1-19.
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.
僅 Ehkki laadimine on v쎵imalik, kui EVl쏗liti on asendis ON/START, alustage
oma turvalisuse huvides laadimist, kui
EV-l쏗liti on asendis OFF ja s쎵iduk on
parkimisasendis P. P쌹rast laadimise
alustamist saate kasutada elektrilisi
komponente, n쌹iteks raadiot, vajutades EV-l쏗liti asendisse START v쎵i ON.
Laadimise ajal ei saa k쌹iku P-lt (parkimisasendist) 쏗helegi teisele k쌹igule
쏗mber l쏗litada.
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Elektris쎵iduki laadimine

僅 S쎵ltuvalt k쎵rgepingeaku seisundist ja
vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning 쎵hutemperatuurist
v쎵ib k쎵rgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.

Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵iduki laadimine

Laadimise oleku m쌹rgutuli kaasaskantava laadija jaoks
1

OCVQ011026L

Indikaator

쌊ksikasjad

V싙IMSUS

P쎵leb: toide on sees
P쎵leb: Laadimistuli vilgub: voolutugevuse piir k쎵rge pistiku temperatuuri v쎵i k쎵rge
sisetemperatuuri t쎵ttu

LAADIMINE
VIGA

Vilgub: laadimist쎵rge
12

12 A

10

10 A

08

8A

06

6A

Laadimisvool muutub kui nuppu (1) vajutatakse v쌹hem kui sekundiks, kui laadija on 쏗hendatud vooluv쎵rku,
kuid mitte autoga.
Laadimistase

Juhtkarp

OCVQ011021L

1
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Elektris쎵iduki juhend

Olek/diagnoos/vastumeede

Elektris쎵iduki laadimine

S쎵idukiga 쏗hendatud (POWER
(TOITE) m쌹rgutuli on roheline,
FAULT (VEA) m쌹rgutuli vilgub
punaselt)

OCVQ011024

僅 Laadimispistik on s쎵idukiga 쏗hendatud (POWER (TOITE) m쌹rgutuli on
roheline)
僅 Pistik on pistikupesaga 쏗hendatud
(POWER (TOITE) m쌹rgutuli on roheline)

Laadimise ajal

OCVQ011027L

僅 Seadme diagnostiline rike
僅 Vooluleke
僅 Ebanormaalne temperatuur

Lekkevoolu rike (POWER (TOITE)
m쌹rgutuli on roheline, FAULT
(VEA) m쌹rgutuli vilgub punaselt)

OCVQ011025

僅 Laadimise m쌹rgutuli (POWER
(TOITE) m쌹rgutuli on roheline /
CHARGE (LAADIMISE) m쌹rgutuli on
sinine)
僅 Laadimisvool

Enne laadimispistiku s쎵idukiga
쏗hendamist (POWER (TOITE)
m쌹rgutuli on roheline, FAULT
(VEA) m쌹rgutuli vilgub punaselt)

OCVQ011028L

僅 Toitepistiku lahutamisel ja uuesti
쏗hendamisel kaob t쎵rge nupu vajutamisel kaheks sekundiks v쎵i kauemaks.

Energias쌹쌹sture쏹iim

OCVQ011029L

OCVQ011027L

僅 Ebanormaalne temperatuur
僅 ICCB (kaablisisene juhtpuldi) t쎵rge
1
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僅 Laadimistaseme m쌹rgutuli l쏗litatakse
v쌹lja, kui olek 쏗he minuti jooksul ei
muutu.

Elektris쎵iduki juhend

Kuidas 쏗hendada lahti kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk)
1. Hoidke laadimisliidest k쌹epidemest ja
t쎵mmake see v쌹lja.

OSG2EVQ012075L

2. Sulgege laadimisluuk t쌹ielikult.
3. 쌊hendage pistik majapidamise pistikupesast lahti. Pistiku lahti쏗hendamisel 쌹rge t쎵mmake kaablist.

OCVQ011030L

A: pistik
B: pistikupesa
4. Sulgege laadimisliidese ja laadimispistiku kaitsekatted, et kaitsta neid v쎵쎵rkehade eest.
5. Kui kasutate isiklikku laadimisliidest,
hoidke seda juhtmelaekas all.

Ettevaatusabin쎵ud kaasaskantava laadija (ICCB: kaablisisene
juhtplokk)
僅 Kasutage Kia volitatud edasim쏗쏗ja/
hoolduspartneri poolt heaks kiidetud
kaasaskantavat laadijat.
僅 쉁rge proovige kaasaskantavat laadijat
remontida, lahti v쎵tta ega reguleerida.
僅 쉁rge kasutage pikendusjuhet ega
adapterit.
僅 Rikke ilmnemisel, l쎵petage kohe
seadme kasutamine.

Elektris쎵iduki laadimine

僅 쉁rge puudutage pistikut ja laadimisliidest m쌹rgade k쌹tega.
僅 쉁rge puudutage vahelduvvoolu laadimisliidese klemmi ja autos asuvat
vahelduvvoolu laadimissisendit.
僅 쉁rge 쏗hendage laadimisliidest pingega, mis ei vasta eeskirjadele.
僅 쉁rge kasutage kaasaskantavat laadijat, kui see on kulunud, avatud v쎵i kui
kaasaskantav laadija on mingil viisil
kahjustatud.
僅 Kui ICCB korpus ja vahelduvvoolu laadimisliides on kahjustatud, pragunenud v쎵i juhtmed mingil viisil
paljastatud, 쌹rge kaasaskantavat laadijat kasutage.
僅 쉁rge laske lastel kaasaskantavat laadijat kasutada ega puudutada.
僅 Hoidke juhtplokk veevabana.
僅 Hoidke tavaline laadimisliides v쎵i pistikterminal v쎵쎵rastest ainetest vaba.
僅 쉁rge astuge kaabli v쎵i juhtme peale.
쉁rge t쎵mmake kaablit v쎵i juhet ega
v쌹쌹nake ega painutage seda.
僅 쉁rge laadige 쌹ikese ajal.
僅 쉁rge kukutage juhtplokki maha ega
asetage sellele raskeid esemeid.
僅 쉁rge asetage laadimise ajal l쌹hedusse
midagi, mis v쎵ib tekitada k쎵rge temperatuuri.
僅 Kulumine v쎵i kahjustatud majapidamise pistikupesaga laadimine v쎵ib
p쎵hjustada elektril쎨쎨gi riski. Kui kahtlete koduse elektripistiku seisukorras,
laske seda kontrollida litsentseeritud
elektrikul.
僅 Kui majapidamises kasutatav elektripistik v쎵i m쎵ni selle osa on 쏗lekuumenenud v쎵i tunnete p쎵lemisl쎵hna,
l쎵petage kohe kaasaskantava laadija
kasutamine.

1
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Elektris쎵iduki juhend

M쉁RKUS
Laadimiskaabli varguse 쌹rahoidmiseks
ei saa laadimisliidest pistikupesast lahti
쏗hendada, kui uksed on lukus v쎵i kui
laadimisliides on Always lock (Alati
lukustamise) re쏹iimis. Laadimisliidese
sisendist lahti 쏗hendamiseks avage k쎵ik
uksed.
Kui s쎵iduk on Lock while charging
(Laadimise ajal lukustamise) re쏹iimis ja
laadimisliidesega 쏗hendatud, avatakse
laadimisliides p쌹rast laadimise l쎵petamist laadimissisendist automaatselt.
Kui laadimisliides 쏗hendatakse lahti
vabastusnuppu vajutamata, v쎵ib see liidest ja sisendit kahjustada.
Lisateavet vt l쎵igust "Laadimispistiku
lukk" lehek쏗ljel 1-19.
Kui vabastusnupp ei t쎨쎨ta isegi p쌹rast
k쎵ikide uste avamist, t쎵mmake mootoriruumi avariikaablit ja pistiku s쎵idukist
lahti쏗hendamiseks vajutage selle vabastusnuppu. Kui vabastusnupp ei t쎨쎨ta
endiselt, soovitame k쏗lastada Kia volitatud edasim쏗쏗jat/hoolduspartnerit.

1
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Elektris쎵iduki laadimine (j쌹rsk peatumine)

Elektris쎵iduki laadimine (j쌹rsk
peatumine)
Laadimiseks ettev쎵etud toimingud
peatuvad j쌹rsult
Kui k쎵rgepingeaku ei lae, kontrollige
j쌹rgmist:
僅 Kontrollige auto laadimisseadet. Vt
l쎵iku "Elektris쎵iduki seaded" lehek쏗ljel 1-14 (nt kui planeeritud laadimine
on m쌹쌹ratud, ei alustata laadimist
kohe, kui vahelduvvoolu laadija v쎵i
kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk) 쏗hendatakse.)
僅 Kontrollige vahelduvvoolu laadija,
kaasaskantava laadija ja alalisvoolu
laadija t쎨쎨olekut. (Vt l쎵iku "Laadimisolek" lehek쏗ljel 1-19)
* Laadimisoleku n쌹itamise tegelik viis
v쎵ib olenevalt laadija tootjast erineda.
僅 Kui auto ei lae ja n쌹idikuplokki ilmub
hoiatusteade, kontrollige vastavat teadet. Vt l쎵iku "LCD-ekraani teated"
lehek쏗ljel 1-40.
僅 Kui autot saab teise normaalselt t쎨쎨tava laadijaga korralikult laadida,
p쎨쎨rduge laadija tootja poole.
僅 Kui s쎵iduk ei laadi, kui seda laaditakse
m쎵ne teise tavaliselt t쎨쎨tava laadijaga, soovitame p쎨쎨rduda kontrollimiseks Kia volitatud edasim쏗쏗ja/
hoolduspartneri poole.
僅 Kui laadimine nurjub ja n쌹idikuplokil
s쏗ttib hoolduse hoiatustuli (
), soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

S쎵iduki peatamine

K쌹esolevas jaotises kirjeldatakse, kuidas
s쎵idukit k쌹ivitada ja peatada; millised
andmed on esitatud erinevatel n쌹idikutel
ja LCD-ekraanil jne.

1. Kui auto on pargitud, hoidke piduripedaali all.
2. L쏗litage asendisse P (parkimine).
3. Rakendage seisupidur.
4. Vajutage EV-l쏗litit ja l쏗litage s쎵iduk
v쌹lja.
5. Kontrollige, kas READY (T싋싋VALMIS) m쌹rgutuli on n쌹idikuplokil kustunud. Kui READY (T싋싋VALMIS)
m쌹rgutuli on sees ja k쌹igukang on
muus kui parkimisasendis P, v쎵ib juht
gaasipedaali kogemata alla vajutada,
p쎵hjustades s쎵iduki ootamatu liikumise.

S쎵iduki k쌹ivitamine
1. Hoidke nutiv쎵tit ja istuge juhiistmele.
2. Enne auto k쌹ivitamist kinnitage turvav쎨쎨.
3. Rakendage kindlasti seisupidur.
4. Kontrollige parema jalaga gaasi- ja
piduripedaali asendit ning liikumisruumi.
5. Vajutage kindlasti piduripedaali ja
hoidke seda all.
6. Piduripedaali allhoides l쏗litage sisse P
k쌹ik (parkimisasend).
7. Vajutage piduripedaali ja hoidke seda
all ning vajutage samal ajal EV-l쏗litit.
8. Kui READY (T싋싋VALMIS) m쌹rgutuli
p쎵leb, on s쎵itmine lubatud. Kui
READY (T싋싋VALMIS) m쌹rgutuli ei
p쎵le, pole s쎵itmine lubatud. Taask쌹ivitage s쎵iduk.
S쎵iduki olek on ON (SEES) → READY
(T싋싋VALMIS) (roheline m쌹rgutuli)

OSG2EVQ011022

9. Vajutage piduripedaal alla ja l쏗litage
k쌹ik soovitud asendisse
10.Vabastage seisupidur ja vabastage
piduripedaal aeglaselt. Kontrollige,
kas auto liigub aeglaselt edasi, seej쌹rel vajutage gaasipedaal alla.

S쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud

OSG2EVQ011023

Virtuaalne mootori helis쏗steem
(VESS)
Virtuaalne mootori helis쏗steem (VESS)
genereerib mootori heli, et jalak쌹ijad
kuuleksid s쎵idukit, sest elektris쎵iduki
(EV) t쎨쎨tamise puhul puudub mootoriheli.
Kui k쌹ivitatud on s쎵iduki t쎨쎨valmis
re쏹iim ja k쌹ik ei ole parkimisasendis P,
hakkab virtuaalne mootori helis쏗steem
(VESS) t쎨쎨le.
Kui sisse pannakse tagasik쌹ik R, kostub
t쌹iendav hoiatussignaal.

1
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Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

HOIATUS
Helis쏗steemil on ainult t쌹iendav roll.
S쏗steem pole m쎵eldud hoolika s쎵iduviisi
asendamiseks. Juhid peavad s쎵itmise
ajal alati 쏗mbritsevate liiklusoludega
arvestama.

僅

ETTEVAATUST
僅 S쎵iduk ei tekita mootoriheli. Olge
teadlik oma juhtimiskeskkonnast ja
s쎵itke ohutult.
僅 Peale parkimist v쎵i valgusfoori taga
ootamist j쌹lgige, ega auto l쌹heduses
ei ole jalak쌹ijaid ega takistusi.
僅 Kontrollige, ega tagurdamisel ei j쌹쌹
midagi auto taha. Jalak쌹ijad ei pruugi
auto l쌹henemist kuulda.

僅

T쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa
n쌹idik
僅

OSG2EVQ012024L

Vahemaad paagi t쏗hjenemiseni kuvatakse s쎵ltuvalt s쎵idure쏹iimist erinevalt.
Lisateabe saamiseks vt l쎵iku "S쎵idure쏹iimiga integreeritud juhtimiss쏗steem"
lehek쏗ljel 6-34.

Kui sihtkohta pole m쌹쌹ratud
僅 Keskmine s쎵iduulatus on umbes 400
km.
僅 Teatud asjaoludel, kui konditsioneer/
k쏗tteseade on SEES, m쎵jutab see s쎵iduulatust, mille tulemuseks on v쎵imalik s쎵iduulatus 240–560 km. Kui
kasutate k쏗tteseadet k쏗lma ilmaga
v쎵i suurel kiirusel, kulutab k쎵rgepin1
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僅

geaku tunduvalt rohkem elektrit. See
v쎵ib oluliselt v쌹hendada vahemaad
t쏗hjenemiseni.
Kui kuvatakse 씮0 km“, peab s쎵idukit
viivitamatult laadima. S쎵iduk v쎵ib
s쎵ita t쌹iendavalt 3–8 km (2~5 miili)
s쎵ltuvalt s쎵idukiirusest, k쏗tteseadmest/kliimaseadmest, ilmast, s쎵idustiilist ja muudest teguritest. S쎵itke
umbes 50 km/h (30 mph) l쌹himasse
laadimisjaama.
P쌹rast laadimise l쎵petamist armatuurlaual kuvatav vahemaa v쎵ib s쎵ltuvalt
eelmistest kasutamismustrist erineda.
Kui eelnevad s쎵idumustrid h쎵lmavad
suure kiirusega s쎵itmist, mille tulemuseks on see, et k쎵rgepingeaku kasutab tavalisest rohkem elektrit,
v쌹heneb hinnanguline vahemaa t쏗hjenemiseni. Kui k쎵rgepingeaku kasutab ECO (keskkonnas쌹쌹stlikus)
re쏹iimis v쌹he elektrit, suureneb hinnanguline vahemik t쏗hjenemiseni.
Vahemaa t쏗hjenemiseni v쎵ib s쎵ltuda
paljudest teguritest, nagu k쎵rgepingeaku laadimisaste, ilm, temperatuur,
aku vastupidavus, geograafilised
omadused ja s쎵idustiil. Kui v쌹listemperatuur langeb, n쌹iteks talvel, v쎵ib
s쎵iduulatus aku j쎵udluse v쌹henemise
t쎵ttu l쏗heneda.
S쎵ltuvalt s쎵iduki kasutusaastast v쎵ib
k쎵rgepingeaku korral ilmne halvenemine toimuda. See v쎵ib v쌹hendada
vahemaad t쏗hjenemiseni.

Kui sihtkoht on m쌹쌹ratud
Kui sihtkoht on m쌹쌹ratud, v쎵ib vahemaa
t쏗hjenemiseni muutuda. Vahemaa t쏗hjenemiseni arvutatakse sihtkoha teabe
alusel 쏗mber. K쏗tusekulu ja paagi t쏗hjenemiseni l쌹bitava vahemaa v쌹쌹rtused
v쎵ivad s쎵idutingimustest, s쎵iduviisist ja

Elektris쎵iduki juhend

auto seisukorrast tulenevalt tugevalt k쎵ikuda.

N쎵uanded t쏗hjenemise vahemiku parandamiseks
僅 Kliimaseadme/k쏗tteseadmega liigsel
t쎨쎨tamisel kasutab auto liiga palju
elektrit. See v쎵ib v쌹hendada vahemaad t쏗hjenemiseni. Seet쎵ttu on soovitatav seada salongi temperatuuriks
AUTO (AUTOMAATSES) re쏹iimis 22
°C (72 °F). Erinevate hindamiste abil
kinnitatud seadistus, mis aitab s쌹ilitada optimaalse energiakulu ja sobivat temperatuuri hoida. L쏗litage
k쏗tteseade ja kliimaseade v쌹lja, kui te
neid ei vaja. Siiski pole soovitatav seda
pidevalt sisse ja v쌹lja l쏗litada.
僅 Kui k쏗tteseade v쎵i kliimaseade on
sisse l쏗litatud, v쌹heneb energiatarbimine, kui v쌹rske 쎵hu re쏹iimi valimise
asemel on valitud tsirkulatsioonire쏹iim. V쌹rske 쎵hu re쏹iim kulutab palju
energiatulu, kuna v쌹lis쎵hku tuleb
uuesti soojendada v쎵i jahutada.
僅 K쏗tte- v쎵i kliimaseadme kasutamisel
peab kasutama DRIVER ONLY
(AINULT JUHI) funktsiooni v쎵i planeeritud kliimaseadme/k쏗tteseadme
funktsiooni.
僅 Kiiruse hoidmiseks ja 쎨konoomseks
s쎵itmiseks hoidke kiirust ja s쎵itke
s쌹쌹stlikult.
僅 Vajutage kiirendamisel v쎵i aeglustamisel sujuvalt gaasipedaali ning
vabastage see.
僅 Hoidke alati etten쌹htud rehvir쎵hku.
僅 쉁rge kasutage s쎵idu ajal tarbetuid
elektrilisi komponente.
僅 쉁rge laadige autosse mittevajalikke
esemeid.

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

僅 쉁rge paigaldage tarvikuid, mis v쎵ivad
쎵hutakistust suurendada.

Keskkonnas쌹쌹stlik s쎵itmine

1

OSG2EVQ012084L

A: Elektriauto
1 Energiateave
Keskkonnas쌹쌹stliku s쎵iduajaloo kontrollimiseks valige ekraanil 씮Menu (Men쏗쏗)
→ ECO driving (Keskkonnas쌹쌹stlik
s쎵itmine)”.

Elektrienergia s쌹쌹stu ajalugu

OSG2EVQ012062L

A: Energiateave
1 Energiakulu ajalugu
Elektrienergia s쌹쌹stu ajalugu on v쎵imalik
kontrollida eelmiste s쎵itude kuup쌹evade ja vahemaa abil. Ikoon kuvatakse
k쎵ige t쎵husama elektrienergia s쌹쌹stu
kirjel.

Energiakulu
S쎵iduki iga s쏗steemi jooksva elektritarbimise kontrollimiseks valige ekraanil
씮Menu (Men쏗쏗) → Energy consumption
(Energiakulu)“.

1
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僅 Aku temperatuur jahutamiseks
suvel aku 쏗lekuumenemise v쌹ltimiseks.

M쉁RKUS
OSG2EVQ012084L

A: Energiateave
1 Energiakulu

Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

V쎵imsuse/laadimise n쌹idik

OSG2EVQ012085L

A: Energiateave
1 Energiakulu
2 S쎵itmine
3 Kliimaseade
4 Elektroonika
5 Aku hooldus
1. Driving (S쎵itmine) n쌹itab mootori
ajami ja regeneratiivse energia koguv쎵imsust ning energiakulu.
2. Climate (Kliima) n쌹itab k쏗tteseadme
v쎵i kliimaseadme kasutatavat energiakulu.
3. Electronics (Elektroonika) n쌹itab
voolu- ja energiatarbimist, mida kasutavad s쎵idukis쏗steemid, sealhulgas
n쌹idikuplokk, infomeelelahutuss쏗steem (k쎵lar ja navigatsioon), esilatern,
s쎵iduki juhtseade jne.
4. Battery care (Aku hooldus) n쌹itab
hetke v쎵imsust ja energiakulu, mida
kasutatakse j쌹rgmistel juhtudel.
僅 Akutaastere쏹iimi kasutamine talvere쏹iimil aku temperatuuri t쎵stmiseks s쎵iduomaduste
parandamiseks.

1
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OSG2EVQ011025

V쎵imsuse/laadimise n쌹idik n쌹itab auto
energiakulu ja regeneratiivpidurduse
laadimise/t쏗hjenemise olekut.
僅 Toide: n쌹itab s쎵iduki energiakulu
m쌹est 쏗les s쎵ites v쎵i kiirendamisel.
Mida rohkem elektrienergiat kasutatakse, seda k쎵rgem on n쌹idiku tase.
僅 Laadimine: n쌹itab aku laadimisolekut
regeneratiivpidurdusel (aeglustades
v쎵i s쎵ites allam쌹ge). Mida rohkem
elektrienergiat kasutatakse, seda
madalam on n쌹idiku tase.

K쎵rgepingeaku laadimisoleku
n쌹idik (SOC)

OSG2EVQ012026L

SOC-n쌹idik n쌹itab k쎵rgepingeaku laadimisolekut.

Elektris쎵iduki juhend

Kui osuti on taseme 씮0 (madal)“ l쌹hedal,
pole k쎵rgepingeakul piisavalt energiat.
Kui n쌹idiku osuti on asendis 씮Full (t쌹is)“,
on aku t쌹ielikult laetud.
Enne maantees쎵itu kontrollige kindlast,
kas aku on selleks piisavalt laetud.

OSG2EVQ012027L

Kui aku laetuse tase on SOC-n쌹idikul
madalam kui 10%, s쏗ttib hoiatustuli ( ),
et teavitada teid aku laetuse tasemest.
Kui hoiatustuli ( ) ei p쎵le, v쎵ib s쎵iduk
s쎵ita t쌹iendavalt 25–35 km (15~20 miili)
s쎵ltuvalt s쎵idukiirusest, k쏗tteseadmest/
kliimaseadmest, ilmast, s쎵idustiilist ja
muudest teguritest. Laadimine on vajalik.

M쉁RKUS
Kui s쎵iduki aktiivne s쎵iduulatus on alla
25–35 km (15–20 miili), on s쎵iduki kiirus
piiratud ja l쎵puks l쏗litub s쎵iduk v쌹lja.
Laadige auto koheselt.

Hoiatus- ja m쌹rgutuled (elektris쎵idukiga seonduvad)
Valmisoleku m쌹rgutuli READY
(T싋싋VALMIS)
僅 See m쌹rgutuli kuvatakse,
kui auto on s쎵itmiseks valmis.
- P싙LEB: Tavas쎵it on v쎵imalik.
- EI P싙LE: Tavap쌹rane s쎵itmine pole
v쎵imalik v쎵i on tekkinud probleem.
- Vilgub: h쌹daolukorras s쎵itmine.
Kui valmisoleku m쌹rgutuli kustub v쎵i vilgub, on s쏗steemis probleem. Sellisel

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

juhul soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud
edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri poole.

1

Hoolduse hoiatustuli
See hoiatustuli p쎵leb j쌹rgmistel juhtudel:
僅 Kui EV-l쏗liti on asendis ON (sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekundiks ja seej쌹rel kustub.
僅 Kui on probleeme elektriauto juhtimiss쏗steemiga seotud osadega, n쌹iteks
anduritega jne.
Kui hoiatustuli s쏗ttib s쎵idu ajal v쎵i ei
kustu p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist, soovitame lasta s쎵iduki volitatud Kia edasim쏗쏗jal/hoolduspartneril 쏗le vaadata.

N쎵rga toite m쌹rgutuli
See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui EV-l쏗liti on asendis ON (sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekundiks ja seej쌹rel kustub.
僅 Kui toide on elektris쎵iduki suurev쎵imsuslike osade ohutuse tagamiseks piiratud. Toide on j쌹rgmistel p쎵hjustel
piiratud (kui hoolduse hoiatustuli ja
n쎵rga toite m쌹rgutuli ei p쎵le samal
ajal, siis pole tegu rikkega).
- K쎵rgepingeaku tase on liiga madal
v쎵i pinge v쌹heneb.
- K쎵rgepingeaku temperatuur on
liiga k쎵rge v쎵i liiga madal.
- Mootori temperatuur on k쎵rge.

M쉁RKUS
僅 쉁rge kiirendage ega k쌹ivitage autot
j쌹rsult, kui v쌹ljal쏗litamise hoiatustuli
p쎵leb.
僅 Kui elektris쎵iduki v쎵imsate osade
ohutuse huvides on v쎵imsus piiratud,
s쏗ttib v쌹ljal쏗litamise m쌹rgutuli. Teie
s쎵iduk ei tohi sissel쏗litatud m쌹rgutu1
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lega kallakul 쏗lesm쌹ge s쎵ita ega libiseda.

Laadimise m쌹rgutuli

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

LCD-ekraani teated
Laadimise alustamiseks l쏗litage
sisse P-k쌹ik

See hoiatustuli p쎵leb j쌹rgmistel juhtudel:
僅 Kui laadimispistik on 쏗hendatud k쎵rgepingeaku laadimiseks.

K쎵rgepingeaku taseme hoiatustuli
See hoiatustuli p쎵leb j쌹rgmistel juhtudel:
僅 K쎵rgepingeaku tase on madal.
僅 Hoiatustule sissel쏗litumisel laadige
aku koheselt.

Regeneratiivpidurite hoiatustuli (punane) (kollane)
See hoiatustuli p쎵leb j쌹rgmistel juhtudel:
僅 kui regeneratiivpidur ei t쎨쎨ta ja pidur
ei toimi h쌹sti. Seet쎵ttu p쎵levad samaaegselt nii piduri hoiatustuli (punane)
kui ka regeneratiivpiduri hoiatustuli
(kollane).
Sellisel juhul s쎵itke ettevaatlikult. Samuti
soovitame lasta s쎵iduki volitatud Kia
edasim쏗쏗jal/hoolduspartneril 쏗le vaadata.
Sel juhul tuleb piduripedaali tugevamini
vajutada ja pidurdusteekond on pikem.

1
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A: Laadimise alustamiseks l쏗litage
sisse P-k쌹ik
See teade kuvatakse siis, kui 쏗hendate
laadimiskaabli valimata k쌹iku P (parkimisasend).
Enne laadimiskaabli 쏗hendamist l쏗litage
sisse P-k쌹ik (parkimisasend).

Elektris쎵iduki aku t쏗hjeneb

OSG2EVQ012076L

A: Elektris쎵iduki aku t쏗hjeneb
Kui k쎵rgepingeaku tase langeb alla
umbes 15%, kuvatakse see hoiatusteade.
Koheselt s쏗ttib n쌹idikuploki m쌹rgutuli
( ). Laadige aku koheselt.

Elektris쎵iduki juhend

Laadige kohe. V쎵imsus piiratud

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

V쎵imsus piiratud
1

OSG2EVQ012029L

A: Laadige kohe. V쎵imsus piiratud
Kui k쎵rgepingeaku tase langeb alla
umbes 5%, kuvatakse see hoiatusteade.
Koheselt s쏗ttib n쌹idikuploki m쌹rgutuli
( ) ja n쎵rga toite m쌹rgutuli ( ).
Auto v쎵imsust v쌹hendatakse, et minimeerida k쎵rgepingeaku energiatarbimist. Laadige aku koheselt.

Kontrollige elektris쎵iduki s쏗steemi

OSG2EVQ012031L

A: V쎵imsus piiratud
J쌹rgmistel juhtudel kuvatakse see hoiatusteade, kui auto v쎵imsus on ohutuse
tagamiseks piiratud.
僅 Kui toide on elektris쎵iduki suurev쎵imsuslike osade ohutuse tagamiseks piiratud. V쎵imsus on piiratud j쌹rgmistel
p쎵hjustel: (Kui hoolduse hoiatustuli ja
n쎵rga toite m쌹rgutuli ei p쎵le samal
ajal, siis pole tegu rikkega).
僅 K쎵rgepingeaku tase on liiga madal v쎵i
pinge v쌹heneb.
僅 K쎵rgepingeaku temperatuur on liiga
k쎵rge v쎵i liiga madal.
僅 Mootori temperatuur on k쎵rge.

HOIATUS
OSG2EVQ012030L

A: Kontrollige elektris쎵iduki s쏗steemi
See hoiatusteadet kuvatakse juhul, kui
elektriauto juhtimiss쏗steemiga on probleeme.

HOIATUS
Hoiduge autoga s쎵itmisest, kui see hoiatusteade on ekraanil.
Sel juhul parkige ohutus kohas ja soovitame lasta auto pukseerida l쌹hima volitatud Kia edasim쏗쏗ja/esindaja juurde ja
lasta s쎵idukit kontrollida.

Selle hoiatusteade kuvamisel 쌹rge kiirendage ega k쌹ivitage autot j쌹rsult. Kui
k쎵rgepingeaku tasemest ei piisa, laadige
aku kohe.

M쉁RKUS
Kui elektris쎵iduki v쎵imsate osade ohutuse huvides on v쎵imsus piiratud, s쏗ttib
v쌹ljal쏗litamise m쌹rgutuli. Teie s쎵iduk ei
tohi sissel쏗litatud m쌹rgutulega kallakul
쏗lesm쌹ge s쎵ita ega libiseda.

1
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V쎵imsus on aku madala temperatuuri t쎵ttu piiratud. Laadige akut

OSG2EVQ012032L

A: V쎵imsus on aku madala temperatuuri t쎵ttu piiratud. Laadige akut
Elektris쎵iduki s쏗steemi kaitsmiseks
kuvatakse hoiatusteade, kui l쏗litate s쎵iduki v쌹lja ajal, mil v쌹listemperatuur on
madal. Kui k쎵rgepingeaku laadimistase
on madal ja pikka aega madalal temperatuuril pargitud, v쎵ib auto v쎵imsus olla
piiratud. Aku laadimine enne s쎵itmist
parandab aku temperatuuri ja aitab toidet t쌹iustada.

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

ETTEVAATUST
僅 Juhul kui k쎵nealust hoiatusteadet
kuvatakse ka piisava 쏗mbritseva temperatuuri korral, soovitame lasta s쎵iduki volitatud Kia edasim쏗쏗jal/
hoolduspartneril 쏗le vaadata.
僅 Kui aku on talvel v쌹ga k쏗lm, rakendub
tavalistes s쎵idutingimustes akutemperatuuri optimeerimisfunktsioon.
Optimeerimiseks kuluv aeg v쎵ib s쎵ltuda akutemperatuurist ja kaadimistingimustest.
僅 Kui k쎵rgepingeaku tase ja tamperatuur on liiga madalad, v쎵ib v쎵imsus
piiratud olla. Selle hoiatuss쎵numi
kuvamise korral tuleks s쎵idukit koheselt laadida.

OSG2EVQ012029L

A: Laadige kohe. V쎵imsus piiratud

OSG2EVQ012087L

A: V쎵imsus piiratud. Aku madal temperatuur

1
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Aku on 쏗le kuumenenud! Peatuge ohutult ja lahkuge s쎵idukist

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

K쌹ivitamiseks eemaldage s쎵iduk
vooluv쎵rgust
1

OSG2EVQ012033L

A: Aku on 쏗le kuumenenud! Peatuge
ohutult ja lahkuge s쎵idukist
See hoiatusteade kuvatakse aku ja auto
s쏗steemi kaitsmiseks, kui k쎵rgepinge
aku temperatuur on liiga k쎵rge.
L쏗litage elektris쎵iduki l쏗liti v쌹lja ja peatage s쎵iduk, et aku temperatuur langeks.

OSG2EVQ012035L

A: K쌹ivitamiseks eemaldage s쎵iduk
vooluv쎵rgust
K쎵nealune teade kuvatakse siis, kui k쌹ivitate s쎵iduki ilma laadimiskaablit lahti
쏗hendamata ja parkimisasendit muutmata. 쌊hendage laadimiskaabel lahti.

Laadimisluuk on lahti

HOIATUS
Juhul kui k쎵nealust hoiatust kuvatakse
ka p쌹rast TOITENUPU v쌹ljal쏗litamist piisava aja jooksul, hoiduge s쎵itmast ja
laske s쎵iduk volitatud Kia edasim쏗쏗jal/
hoolduspartneril 쏗le vaadata.

Peatuge turvaliselt ja kontrollige
toidet

OSG2EVQ012036L

A: Laadimisluuk on lahti
See teade kuvatakse siis, kui s쎵itmisel on
laadimisluuk avatud. Sulgege laadimisluuk.

J쌹relej쌹쌹nud aeg

OSG2PHQ012042L

A: Peatuge turvaliselt ja kontrollige
toidet
K쎵nealune hoiatusteade kuvatakse siis,
kui 12 V toites쏗steemis ilmub t쎵rge.
Sel juhul parkige ohutus kohas ja soovitame lasta auto pukseerida l쌹hima volitatud Kia edasim쏗쏗ja/esindaja juurde ja
lasta s쎵idukit kontrollida.

OSG2EVQ012020L

A: J쌹relej쌹쌹nud aeg
* LCD-pildil esitatud j쌹relej쌹쌹nud aeg
v쎵ib tegelikust laadimisajast erineda.
K쎵nealune teade kuvatakse aku laadimise j쌹relej쌹쌹nud ajast, aku laadimise
1
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sihttasemest ja laadimise pingetasemest teavitamise eesm쌹rgil.
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Laadimist쎵rge. Kontrollige kaabli
쏗hendust

Laadimist쎵rge. Kontrollige alalisvoolu laadijat

OSG2EVQ012071L

OSG2EVQ012038L

A: Laadimist쎵rge. Kontrollige alalisvoolu laadijat
See hoiatusteade kuvatakse siis, kui laadimine on j쌹rgmistel p쎵hjustel peatatud:
僅 V쌹lise vahelduvvoolu v쎵i alalisvoolu
laadijaga on probleem
僅 V쌹line vahelduvvoolu laadija l쎵petas
laadimise
僅 Laadimiskaabel on kahjustatud.
Sellisel juhul kontrollige, kas v쌹lise vahelduvvoolu v쎵i alalisvoolu laadija v쎵i laadimiskaabliga on probleeme.
Kui sama probleem ilmneb h쌹sti t쎨쎨tava
vahelduvvoolu v쌹lise laadijaga v쎵i Kia
ehtsa kaasaskantava laadijaga laadimisel, laske s쎵iduk volitatud Kia edasim쏗쏗jal/hoolduspartneril 쏗le vaadata.

A: Laadimist쎵rge. Kontrollige kaabli
쏗hendust
See hoiatusteade kuvatakse on j쌹rgmistel p쎵hjustel:
僅 Laadimispistik pole korralikult laadimispessa 쏗hendatud.
僅 Vajutatakse laadimispistiku lukustuse
vabastusnuppu.
Kui see juhtub, eraldage laadimispistik ja
쏗hendage see uuesti.
Kontrollige, et laadimisliideses ja laadimissisendis poleks tolmu ega v쎵쎵rkehi.
Kui sama probleem ilmneb auto tavap쌹raselt t쎨쎨tava vahelduvvoolu laadija v쎵i
kaasaskantava Kia laadijaga laadimisel,
soovitame lasta oma autot Kia volitatud
esindaja juures kontrollida.

씮Check regenerative brakes“
(Kontrollige regeneratiivpidureid)

OSG2EVQ012072L

A: 씮Check regenerative brakes“ (Kontrollige regeneratiivpidureid)
See hoiatusteade kuvatakse siis, kui
regeneratiivpiduris쏗steem ei t쎨쎨ta korralikult.
1
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Sellisel juhul soovitame p쎨쎨rduda Kia
volitatud edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri
poole.

Elektris쎵idukiga s쎵itmine

Jahutusvedeliku lisamine
1

Kontrollige tehisliku mootorim쏗ra
s쏗steem
OSG2EVQ012040L

OSG2PHQ012043L

A: Kontrollige tehisliku mootorim쏗ra
s쏗steem
See teade ilmub ekraanile, kui virtuaalne
mootori heli s쏗steem (VESS) ei t쎨쎨ta korralikult.
Sellisel juhul soovitame p쎨쎨rduda Kia
volitatud edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri
poole.

A: Jahutusvedeliku lisamine
Selline teade kuvatakse juhul, kui jahutusvedeliku tase on madal. Kui kuvatakse selline hoiatusteade, l쎵petage
s쎵itmine ja kontrollige jahutusvedeliku
taset. Pikaajaliselt madala jahutusvedeliku tasemega s쎵itmine v쎵ib p쎵hjustada
s쎵iduki elektriseadmetele t쎵siseid kahjustusi ja muuta tavap쌹rase s쎵itmise v쎵imatuks.

Kontrollige aktiiv쎵huklappide
s쏗steemi

OSG2PH052038L

A: Kontrollige aktiiv쎵huklappide s쏗steemi
Antud hoiatustuli hoiatab juhti j쌹rgnevatest olukordadest:
僅 klappide t쎨쎨s on tekkinud h쌹ire;
僅 aktiiv쎵huklappide juhtseadme t쎨쎨s on
tekkinud h쌹ire;
僅 쎵huklapid ei avane.
Kui k쎵ik eelnimetatud probleemid on
k쎵rvaldatud, siis see teade kaob.

1
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Elektris쎵iduki juhend

Elektris쎵iduki ohutusn쎵uded
Kui juhtub avarii
Kui vaja on pukseerida, kasutage s쎵iduki
pukseerimiseks transpordialuseid v쎵i
ratask쌹rusid, kui k쎵ik rattad on maapinnalt 쏗les t쎵stetud.

Elektris쎵iduki ohutusn쎵uded

僅 Enne juhiukse avamist oodake v쌹hemalt 3 minutit ja s쎵iduk j쌹쌹b ACCre쏹iimi ja neutraalasendisse N.
僅 Kui juhiuks avatakse 3-minutise
perioodi jooksul, liigub s쎵iduk automaatselt P (parkimisasendisse), s쎵iduk l쏗litub v쌹lja ja esirattad j쌹쌹vad
lukku.

K쎵rgepinge lahkl쏗liti

OSG2EVQ011013

K쎵rgepingeaku v쌹ljal쏗litamiseks t쎵mmake k쎵rgepinge lahkl쏗liti kollane hoob
alla.

OSG2EV061005

OSG2EV061006

OSG2EV061007

1 Ratask쌹rud
Kui pukseerida tuleb vaid kahel rattal,
siis t쎵stke 쏗les s쎵iduki tagarattad.
Kui on vaja s쎵iduk lamepuksiirile veeretada, toimige j쌹rgmiselt:
僅 Vajutage alla piduripedaal ja vabastage seisupidur.
1
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Elektriauto muud ohutusn쎵uded
僅 Avariij쌹rgsel auto v쌹rvimisel, kuumt쎨쎨tlemisel ja/v쎵i keevitamisel v쎵ib
k쎵rgepingeaku j쎵udlus v쌹heneda. Kui
on vaja sooritada kuumt쎨쎨tlust, laske
s쎵idukit Kia volitatud edasim쏗쏗jal/
hoolduspartneril hooldada ja eemaldage k쎵rgepingeaku enne remondit쎨쎨de tegemist.

Elektris쎵iduki juhend

HOIATUS
僅 Avarii korral viige auto turvalisse
kohta, l쏗litage auto v쌹lja ja eemaldage
lisaaku (12V) klemm , v쌹ltida k쎵rgepingevoolu.
僅 Kui autosisesed elektrijuhtmed on v쌹ljaspool autot, 쌹rge neid puudutage.
Samuti ei tohi puudutada k쎵rgepinge
elektrijuhet (oran쏹), pistikut v쎵i mis
tahes muid elektrilisi komponente ja
elektriseadmeid. See v쎵ib p쎵hjustada
elektril쎨쎨gi ja vigastusi.
僅 Kui avarii korral on k쎵rgepingeaku
kahjustatud, v쎵ivad lekkida ohtlikud
gaasid ja elektrol쏗쏗did. Ole ettevaatlik
ja 쌹rge lekkinud vedelikku puudutage.
Kui kahtlustate s쏗ttivate gaaside ja
muude kahjulike gaaside lekkimist,
avage aknad ja evakueeruge turvalisse kohta. Kui lekkinud vedeliku
silma v쎵i nahale sattumisel, puhastage koheselt kokkupuutunud koht
kraanivee v쎵i soolalahusega ja p쎨쎨rduge koheselt arsti poole.
僅 V쌹ikse ulatusega tulekahju korral
kasutage tulekustutit (ABC, BC), mis
on m쎵eldud elektriseadmete kustutamiseks. Kui tuld pole v쎵imalik varases
etapis kustutada, tuleb hoida s쎵idukiga ohutut kaugust ja helistada viivitamatult kohaliku tulet쎵rje numbril.
Samuti teatage neile, et tegemist on
elektriautoga.
Kui tuli levib k쎵rgepingeakuni, l쌹heb
tulekahju kustutamiseks vaja suurt
kogust vett. V쌹ikese veekoguse v쎵i
elektriseadmete p쎵lengu jaoks mitte
m쎵eldud tulekustutite kasutamisel
v쎵ib elektril쎨쎨k raskeid v쎵i eluohtlikke
kehavigastusi tekitada.

Elektris쎵iduki ohutusn쎵uded

僅 Kui te ei saa p쎵lengule kohe piiri
panna, v쎵ib k쎵rgepingeaku plahvatada. Evakueerige turvalisse kohta ja
쌹rge laske teistel inimestel kohale
l쌹heneda.
V쎵tke 쏗hendust p쌹쌹steametiga ja teavitage neid elektriauto tulekahjust.
Kui auto on veega 쏗leujutatud, l쏗litage auto kohe v쌹lja ja evakueerige
turvalisse kohta. Helistage tulet쎵rje
numbril v쎵i v쎵tke 쏗hendust Kia volitatud edasim쏗쏗ja/hoolduspartneriga.
僅 Kui s쎵idukit pukseeritakse nii, et esirattad puudutavad maad, v쎵ib s쎵iduki
mootoris tekkida elekter, mis v쎵ib
kahjustada mootori osi v쎵i p쎵hjustada
tulekahju.

OSG2EV061007

僅 Kui auto s쏗ttib aku t쎵ttu, on oht teiseks s쏗ttimiseks. S쎵iduki pukseerimisel p쎨쎨rduge kohalike tulet쎵rjujate
poole.
僅 쉁rge kasutage mootoriruumi puhastamisel pesemiseks k쎵rgesurvepesu.
See v쎵ib p쎵hjustada elektril쎨쎨gi k쎵rgepinge elektrienergia mahalaadimise
t쎵ttu v쎵i kahjustada auto elektris쏗steemi.
僅 K쎵rgepinge lahkl쏗liti v쎵ib lahti 쏗hendada vaid h쌹daolukorras. Tekkida v쎵ivad t쎵sised probleemid, n쌹iteks auto
ei k쌹ivitu.

1
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Elektris쎵iduki juhend

ETTEVAATUST
Kasutage, t쎨쎨delge ja paigaldage vaid
Kia originaalvaruosi v쎵i samav쌹쌹rse kvaliteediga varuosi. See v쎵ib kahjustada
elektris쏗steemi.

M쉁RKUS
L쏗liti hooval k쎵rgepingeaku v쌹ljal쏗litamise ajal 쏗lem쌹쌹rase j쎵u kasutamine
v쎵ib k쎵rgepinge lahti쏗hendamise l쏗litit
t쎵siselt kahjustada.

1
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Elektris쎵iduki ohutusn쎵uded
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Sissejuhatus

S쎵iduki muutmine

Sissejuhatus

S쎵iduki k쌹sitsemise juhised

S쎵iduki muutmine

Nagu teiste seda t쏗쏗pi s쎵idukite puhul,
v쎵ib ka k쌹esoleva s쎵iduki vale k쌹sitlemine l쎵ppeda kontrolli kaotamise, 쎵nnetuse v쎵i s쎵iduki 쏗mberminekuga.
Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, haarduvus jne)
annavad sellele s쎵idukile v쎵rreldes
muud t쏗쏗pi s쎵idukitega k쎵rgema raskuskeskme. Teisis쎵nu ei ole s쎵iduk ette
n쌹htud kurvide l쌹bimiseks sama kiirusega, kui seda teevad tavalised kaherattaveoga s쎵idukid.
V쌹ltige j쌹rske p쎨쎨rdeid ja muid 쌹kilisi
man쎨쎨vreid. Kordame, et k쌹esoleva s쎵iduki vale k쌹sitlemine v쎵ib l쎵ppeda kontrolli kaotamise, 쎵nnetuse v쎵i s쎵iduki
쏗mberminekuga.
Lugege kindlasti jaotist "쌊mberpaiskumisohu v쌹hendamine" lehek쏗ljel 6173.

Seda s쎵idukit ei tohi muuta. Teie auto
ehituse muutmine v쎵ib v쌹hendada selle
t쎨쎨v쎵imet, ohutust ja vastupidavust ning
auto ei pruugi seej쌹rel enam vastata riiklikele ohutust ja heitgaase puudutavatele normatiividele.
Lisaks ei pruugi ka garantii katta mis
tahes 쏗mberehitusest tulenevaid kahjustusi v쎵i t쎨쎨tamise probleeme.
僅 Heakskiitmata elektroonikaseadmete
kasutamise tagaj쌹rjeks v쎵ib olla s쎵iduki ebanormaalne t쎨쎨, juhtmete
kahjustumine, aku t쏗hjenemine v쎵i
tulekahju. 쉁rge kasutage ohutuse
huvides volitamata elektroonikaseadmeid.

2
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Avatud l쌹htekoodiga tarkvara m쌹rkus

Avatud l쌹htekoodiga tarkvara
m쌹rkus
See s쎵iduk sisaldab avatud l쌹htekoodiga
litsentsidega v쌹ljastatud tarkvara.
Avatud l쌹htekoodiga tarkvara teabe, sh
l쌹htekoodi, autori쎵iguste m쌹rkused ja
viidatud litsentsitingimused leiate veebisaidilt http://worldwide.kia.com/int/
opensource.
Kia Corporation annab avatud l쌹htekoodi teile andmekandjal, nt CD-ROM-il,
minimaalse tasu eest, mis katab levituskulud, kui avaldate selleks soovi e-posti
aadressil opensource@kia.com 3 aasta
jooksul alates toote ostukuup쌹evast.

2

2

3

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade 3

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

Kere 쏗levaade ................................................................................ 3-2
Salongi 쏗levaade ........................................................................... 3-4
N쌹idikupaneeli 쏗levaade .............................................................. 3-7
Mootoriruumi sahtel.................................................................... 3-10

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

Kere 쏗levaade

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade
Kere 쏗levaade
Eestvaade

OSG2EV011001

* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1. Kapott
5-30
2. Esituli
5-60, 8-35
3. Velg ja rehv
8-16, 9-5
4. V쌹line tahavaatepeegel
5-39
5. Katuseluuk
5-33
6. Esiklaasipuhastid
5-66, 8-12
7. Aknad
5-28
8. Eesmine ultraheliandur
6-143, 6-155
9. Esiradar
6-37
10.Esikaamera
6-37
3
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Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

Kere 쏗levaade

11.Eesmine udutuli
12.Pakiraam
13.Laadimisluuk

5-60, 8-35
5-93
5-32
Tahavaade

3
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* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1. Uksed
5-11
2. Kombineeritud tagatuli
8-36
3. K쎵rgel paiknev pidurituli
8-36
4. Tagaluuk
5-19
5. Antenn
5-95
6. 쌊mbritseva vaate tagumine kaamera
6-148
7. Tagumine ultraheliandur
6-140, 6-148
8. Tagumine klaasipuhasti
5-66, 8-12
9. Alumine kombineeritud tagatuli
8-36

3
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Salongi 쏗levaade

Salongi 쏗levaade
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

OSG2EV011003
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Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

Salongi 쏗levaade

Parempoolse rooliga s쎵iduk

3
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* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1. Ukse sisemine k쌹epide
5-13
2. Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem
5-17
3. V쌹lise tahavaatepeegli kokkuklappimise l쏗liti
5-39
4. V쌹liste tahavaatepeegli juhtl쏗liti
5-39
5. Uste kesklukustusl쏗liti
5-13
6. Elektrilise akende l쏗litid
5-28
7. Elektriakende lukk / elektroonilise lapseluku l쏗liti
5-16, 5-28
8. Rooli kalde ja s쏗gavuse reguleerimishoob
5-37
9. Rool
5-37
10.Esitulede reguleerimise l쏗liti
5-66
11.Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp
5-19
12.ESC OFF (elektroonilise stabiilsuskontrolli v쌹ljal쏗lituse) nupp
6-30
13.Kapoti avamishoob
5-30
3
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14.Armatuurlaua kaitse
15.Iste
16.Reduktor (k쌹iguvahetus)

3
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Salongi 쏗levaade

8-24
4-3
6-11

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

N쌹idikupaneeli 쏗levaade

N쌹idikupaneeli 쏗levaade
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

3
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Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

N쌹idikupaneeli 쏗levaade

Parempoolse rooliga s쎵iduk
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* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1. Heli kaugjuhtimise l쏗liti
5-95
2. Juhi eesmine turvapadi
4-41
3. Signaal
5-37
4. Juhiabis쏗steemi nupp
6-57
5. N쌹idikuplokk
5-41
6. Tulede juhtimise / suunatulede hoob, klaasipuhasti ja -pesuri juhthoob 5-60, 5-66
7. Klaasipuhasti ja pesuri juhthoob, tulede/suunatulete kang
5-60, 5-66
8. Infomeelelahutuse s쏗steem
5-94
9. Ohutulede l쏗liti
7-3
10.Infomeelelahutuse/kliima l쏗lituskontroller
5-94
11.EV-nupp
6-9
12.Esiistme soojendi ja istmetuulutuse nupp
5-87
13.Rooli soojenduse nupp
5-37
3
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N쌹idikupaneeli 쏗levaade

14.AUTO HOLD nupp
15.S쎵idure쏹iimi nupp
16.Parkimisohutuse l쏗liti
17.Parkimise/vaate nupp
18.EPB (seisupiduri) l쏗liti
19.Juhtmevaba laadimiss쏗steem
20.Keskkonsooli hoiulaegas
21.Kaasreisija eesmine turvapadi
22.Kindalaegas

6-28
6-34
6-140
6-129
6-24
5-91
5-84
4-41
5-84

3
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Mootoriruumi sahtel

Mootoriruumi sahtel
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* Auto mootoriruum v쎵ib tegelikkuses pildil kujutatud mootoriruumist erineda.
1. Jahutusvedeliku paak
2. Pidurivedeliku paak
* See osa asub parempoolse rooliga s쎵idukil vastask쏗ljel.
3. Klaasipesuvedeliku paak
4. Kaitsmete karp
5. Aku miinusklemm (–)
6. Aku plussklemm (+)
7. Kapoti pagasiruum

3
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8-9
8-9
8-10
8-23
8-14
8-14
5-31
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Iste
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* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
* Eespool esitatud pilt p쎵hineb vasakpoolse rooliga s쎵idukil. Parempoolse rooliga s쎵idukil toimub esiistme kasutamine vastaspoolel.

Esiiste
1 Ette- ja tahapoole
2 Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
3 Istmepadja k쎵rguse reguleerimine
4 Istmepadja kalle
5 Juhiistme nimmetugi
6 L쎵쎵gastusistme funktsioon

7 Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem
8 Peatugi

Teise istmerea iste
9 Seljatoe kokkuklappimine
10 K쌹etugi
11 Peatugi

4
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Nahkistmed
僅 Meie autode istmed on kaetud kunstja ehtsa naha kombinatsiooniga.
Ehtne nahk on valmistatud loomade
pealmisest nahakihist, mis on l쌹binud
spetsiaalse t쎨쎨tluse, et muuta see
kasutusk쎵lblikuks. Kuna tegemist on
loodusliku materjaliga, on iga osa
paksus ja tihedus erinevad. Samuti
v쎵ivad olenevalt temperatuurist ja
niiskuset tekkida kortsud.
僅 Istmekate on valmistatud venivast
materjalist, s쎵itjate parema mugavuse
tagamiseks.
僅 Kehaga kokkupuutuvad osad on
kumerad ning istujat k쏗lgedelt toetav
piirkond s쎵idumugavuse ja stabiilsuse
tagamiseks k쎵rgem.
僅 Kortsud tekivad kasutamisel loomulikult. See ei ole toote viga.

ETTEVAATUST
僅 Loomulikust kasutamisest tekkivad
kortsud v쎵i h쎵쎵rumised ei ole garantiiga kaetud.
僅 Metallpannaldega rihmad, t쎵mblukud
ja tagataskus hoitavad v쎵tmed v쎵ivad
istmekatteid kahjustada.
僅 쉁rge tehke istmekatteid mingil juhul
m쌹rjaks. See v쎵ib muuta nahka.
僅 Tumedat v쌹rvi teksad v쎵i muud r쎵ivad v쎵ivad v쌹rvi anda ja istmekatted
쌹ra m쌹쌹rida.

4

4

Iste

Infomeelelahutuse s쏗steem

OSG2EV032017L

A: S쎵iduki seaded
1 Iste
2 Istme muutmise hoiatus
3 Lihtsustatud ligip쌹쌹s istmetele
Valige S쌹tted → S쎵iduk → Iste infomeelelahutuss쏗teemilt, kasutada v쎵ib
mitmeid mugavusfunktsioone.
僅 Istme muutmise hoiatus: Istmeasendi muutmise korral esitatakse
muutmise 쏗ksikasjad koos istme pildiga.
僅 Lihtsustatud ligip쌹쌹s istmetele
- Lihtne juurdep쌹쌹s istmele:selle
kas iste liigub automaatselt juhi s쎵idukisse sisenemisel ja sealt v쌹ljumisel, saab ise valida.
* Esitatud teave v쎵ib erineda s쎵ltuvalt
sellest, millised funktsioonid teie s쎵iduki puhul kehtivad.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Teie s쎵iduki turvaomadused

Esiistme reguleerimine

Iste

Elektriline iste (m쎵nel mudelil)

Kasutamine
僅 Istet on v쎵imalik reguleerida istmepadja v쌹lisk쏗ljel asuvate hoobadega.

TEAVE
Reguleerige istet enne s쎵itmist ja veenduge, et iste on turvaliselt lukustunud,
p쏗쏗des seda hooba kasutamata liigutada. Kui iste liigub, ei ole see korralikult
lukustunud.
OSG2EV031010_2

Manuaalne iste

1 Edasi-/tagasisuunas
2 Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
3 Padja k쎵rgus
4 Padja kalle

4

Juhiistme nimmetugi (m쎵nel
mudelil)

OSG2H031040

1 Edasi-/tagasisuunas
2 Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
3 Padja k쎵rgus
OSG2H031004_2

1 Suurendage tuge
2 V쌹hendage tuge

M쉁RKUS
Nimmetoe k쌹itamist ei tohi j쌹tkata, kui
rakendatud on nimmetoe maksimaalne
tugi. Nimmetoe mootor v쎵ib kahjustuda.

4

5

Teie s쎵iduki turvaomadused

L쎵쎵gastusistme funktsioon (eesmisel k쎵rvalistmel) (m쎵nel mudelil)

Iste

L쎵쎵gastusistme funktsiooni kasutamine

OSG2EV031011
OSG2H031045

L쎵쎵gastusiste jaotab pikalt 쏗hes asendis
istumise t쎵ttu kindlatele kehaosadele
koondunud surve ja raskuse laiali. See
tagab optimaalse istumisasendi ja
v쌹hendab v쌹simust ning ebamugavustunnet.

ETTEVAATUST
L쎵쎵gastusistme rakendamiseks peab
kasutusele v쎵tma j쌹rgmised ohutusabin쎵ud:
僅 L쎵쎵gastusistet ei tohi kasutada s쎵iduki liikumise ajal. Kokkup쎵rke v쎵i
s쎵iduki 쌹kilise peatamise korral v쎵ib
mugavusistme kasutamine suurendada kehavigastuste ohtu.
僅 L쎵쎵gastusistet ei tohi kasutada s쎵iduki liikumise ajal. 싙larihm ei pruugi
kindlalt rindkere vastas p쏗sida.
僅 L쎵쎵gastusistet ei tohi kasutada, kui
tagaistmele on asetatud pagas v쎵i
muud esemed.
僅 쉁rge kasutage l쎵쎵gastusistet, kui
tagaistmed pole k쎵ige tagumises
asendis ja p쏗sti.

Kasutamine
1. Vajutage rohkem kui 쏗he sekundi
jooksul l쏗liti (A) tagumist osa.
2. Infomeelelahutuse ekraanile ilmub
hoiatus.
3. Vajutage l쏗litit (A) uuesti 1–5 sekundi
jooksul.
4. Kui l쎵쎵gastusistme funktsiooni kasutatakse samal ajal istme reguleerimise
l쏗litiga (tagasi n쎵jatumine (B), padja
k쎵rgus (C)), siis l쎵쎵gastusistme funktsiooni kasutamine peatatakse.
5. P쌹rast kasutamise l쎵petamist saab
seda rohkem reguleerida, kasutades
mugavama asendi seadmiseks istme
reguleerimise l쏗litit.

Kasutustingimus(ed)
僅 Toitenupp on asendis ACC, ON v쎵i
START/RUN
僅 Kaass쎵itja tagaistme turvav쎨쎨 ei ole
kinnitatud

L쎵쎵gastusistme funktsiooni
ennistamine
Kasutamine
Kui iste on l쎵쎵gastusistme asendis ja
vajutate rohkem kui 쏗he sekundi jooksul
l쏗liti (A) esiosa, liigub iste tagasi algasendisse.
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M쉁RKUS
Kui l쎵쎵gastusistme funktsiooni ei saa
kasutada, proovige integreeritud m쌹lus쏗steemi l쌹htestada. Kui l쎵쎵gastusistme
funktsioon ei t쎨쎨ta isegi p쌹rast integreeritud m쌹lus쏗steemi l쌹htestamist, soovitame p쎨쎨rduda volitatud Kia
edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri poole.

Seljatoe tasku (m쎵nel mudelil)

OSG2H031006

1 Seljatoe tasku
2 USB-laadija

HOIATUS
僅 Lahtised esemed juhi jalaruumis v쎵ivad segada pedaalide kasutamist, mis
v쎵ib p쎵hjustada 쎵nnetusi.
僅 Seljatoe tagasi p쏗stisesse asendisse
t쎵stmisel hoidke sellest kinni ja t쎵stke
seda ettevaatlikult ning veenduge, et
istme 쏗mber ei ole teisi s쎵itjaid. Kui
seljatuge t쎵stetakse p쏗sti sellest kinni
hoidmata ja seda juhtimata, v쎵ib seljatugi ette h쏗pata, p쎵hjustades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.
僅 S쎵idukiga s쎵itmine allalastud seljatoega v쎵ib 쎵nnetuse korral p쎵hjustada t쎵siseid v쎵i surmavaid vigastusi.
僅 Kui iste on 쎵nnetusjuhtumi ajal kallutatud, v쎵ivad s쎵itja puusad libiseda
turvav쎨쎨 s쏗leosa alla, rakendades
kaitsmata k쎵hule suurt j쎵udu. Tulemuseks v쎵ivad olla t쎵sised v쎵i surmavad sisemised vigastused. Juht peab
soovitama reisijatel hoida seljatuge
s쎵iduki liikumisel p쏗stises asendis.

Iste

僅 쉁rge kasutage istmepatja, mis v쌹hendab h쎵쎵rdumist istme ja kaass쎵itja
vahel. Kaass쎵itja puusad v쎵ivad 쎵nnetuse v쎵i 쌹kkpidurdamise korral turvav쎨쎨 s쏗leosa alla libiseda.
Tulemuseks v쎵ivad olla t쎵sised v쎵i
surmavad sisemised vigastused, kuna
turvav쎨쎨 ei saa normaalselt toimida.
僅 쉁rge p쏗쏗dke kunagi istet liikuvas s쎵idukis reguleerida. See v쎵ib p쎵hjustada juhitavuse kadumise ning
쎵nnetuse, p쎵hjustades surma, t쎵siseid
vigastusi v쎵i varalist kahju.
僅 쉁rge laske millelgi segada seljatoe
normaalset asendit. Esemete ladustamine seljatoe vastu v쎵i mis tahes
muul viisil seljatoe n쎵uetekohase
lukustamise segamine v쎵ib 쌹kkpidurdusel v쎵i kokkup쎵rkel p쎵hjustada
t쎵siseid v쎵i surmavaid vigastusi.
僅 S쎵itke alati seljatoega p쏗stises asendis ja nii, et turvav쎨쎨 s쏗leosa oleks liibuvalt ja madalalt 쏗le puusade. See
on parim asend teie kaitsmiseks
쎵nnetuse korral.
僅 V쌹ltimaks tarbetuid ja v쎵ib-olla ka
t쎵siseid 쎵nnetusi turvapatjadega,
istuge alati roolist v쎵imalikult kaugel,
s쎵iduki 쏗le mugavalt kontrolli s쌹ilitades. Soovitame, et teie rind oleks roolist v쌹hemalt 250 mm (10 tolli)
kaugusel.
僅 Tagumised seljatoed peavad olema
turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul
v쎵ivad reisijad v쎵i esemed 쌹kkpidurdamise v쎵i kokkup쎵rke korral ettepoole paiskuda, p쎵hjustades t쎵siseid
vigastusi v쎵i surma.
僅 Pagas ja muu kaup tuleb ladustada
lapiti pakiruumi. Kui esemed on suured, rasked v쎵i tuleb asetada teineteise otsa, tuleb need kinnitada.
Pagasit ei tohi mingil juhul kuhjata
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僅

僅

僅

僅

僅

僅

僅
僅

僅

4

k쎵rgemaks kui seljatoed. Nende hoiatuste eiramine v쎵ib 쌹kkpidurdamisel,
kokkup쎵rkel v쎵i 쏗mberpaiskumisel
p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i
surma.
쌊kski reisija ei tohi liikuvas s쎵idukis
s쎵ita pakiruumis ega istuda v쎵i
lamada kokkulapitud seljatugedel.
K쎵ik reisijad peavad s쎵idu ajal olema
n쎵uetekohaselt istmetel ja turvav쎨쎨ga
kinnitatud.
Veenduge seljatoe p쏗stisesse asendisse tagasitoomisel, et see on turvaliselt lukustunud, seda edasi ja tagasi
l쏗kates.
Kontrollige alati p쌹rast istme reguleerimist, et see on turvaliselt kohale
lukustunud, p쏗쏗des liigutada istet
edasi ja tagasi lukustushoova kasutamata. J쌹rsk v쎵i ootamatu juhiistme liikumine v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le
kontrolli kaotamise ja 쎵nnetuse.
쉁rge reguleerige istet turvav쎨쎨d kandes. Istmepadja ettepoole liigutamine
v쎵ib k쎵hule tugevat survet p쎵hjustada.
Olge v쌹ga ettevaatlik, et k쌹ed ega
muud esemed ei j쌹쌹ks istme liigutamisel selle mehhanismidesse.
쉁rge asetage p쎵randale ega istmele
v쌹lgumihklit. Istme reguleerimisel v쎵ib
gaas v쌹lgumihklist v쌹ljuda ja p쎵hjustada tulekahju.
Kui tagaistmetel on s쎵itjad, olge esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
Olge istme taha v쎵i vahele ja keskkonsooli kinnij쌹쌹nud v쌹ikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik.
V쎵ite end istme mehhanismi teravate
servadega vigastada.
Elektrilist istet saab k쌹itada siis, kui
EV-l쏗liti on asendis OFF (v쌹ljas).

8

Iste

Seega ei tohiks lapsi kunagi j쌹relevalveta autosse j쌹tta.
僅 쉁rge l쏗kake seljatoe taskutesse raskeid ega teravaid esemeid. 싙nnetuse
korral v쎵ivad need taskust lahti tulla ja
s쎵itjaid vigastada.

ETTEVAATUST
僅 Elektrilist istet juhib elektrimootor.
L쎵petage k쌹itamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne k쌹itamine v쎵ib
elektriseadmeid kahjustada.
僅 T쎨쎨tamise ajal tarbib elektriline iste
suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu
laadimiss쏗steemi t쏗hjendamise v쌹ltimiseks 쌹rge reguleerige elektrilist istet
v쌹ljal쏗litatud mootori puhul vajalikust
kauem.
僅 쉁rge k쌹itage samaaegselt kahte v쎵i
enamat elektrilise istme juhtl쏗litit. See
v쎵ib p쎵hjustada elektrilise istme mootori v쎵i elektriseadmete talitlush쌹ireid.
僅 Hoiustada ei tohi v쌹ikeseid v쎵i raskeid
esemeid. Need v쎵ivad liikuda ja vigastusi p쎵hjustada.

Tagaistme reguleerimine
Tagumise seljatoe kokkuklappimine

OSG2PH032016L

Kasutamine
1. Langetage tagumised peatoed madalaimasse asendisse.

Teie s쎵iduki turvaomadused

2. T쎵mmake v쌹lja istme seljatoe kokkuklappimishoob, seej쌹rel keerake seljatugi ettepoole maha.

Iste

僅

Tagumise seljatoe lahtiklappimine
僅

OSG2PH032017L

1. T쎵stke ja t쎵mmake seljatugi tahapoole, t쎵mmates samal ajal seljatoe
klappimishooba. T쎵mmake seljatuge
k쎵vasti, kuni see kohale kl쎵psatab.
2. Viige tagumine turvav쎨쎨 n쎵utud
kohale tagasi,
3. kui soovite tagumist seljatuge istme
seljatoe kokkuklappimise hoova t쎵mbamise ajal veidi enam kallutada ja
t쎵mmake tagumise seljatoe 쏗laosa
tahapoole. (m쎵nel mudelil)

僅

僅

HOIATUS
僅 Mitte kunagi ei tohi seadmeid reguleerida siis, kui auto liigub v쎵i kui
tagumine iste on h쎵ivatud, sest iste
v쎵ib j쌹rsult liikuda ning reisija v쎵ib
seet쎵ttu viga saada.
僅 Kokkupandavate tagumiste seljatugede eesm쌹rk on v쎵imaldada teil
vedada pikki esemeid, mida ei oleks
muidu v쎵imalik kaubaruumi 쌹ra
mahutada. 쉁rge kunagi lubage kellelgi kokkuklapitud seljatoel reisida.
See ei ole 쎵ige istumisasend ja turvav쎨쎨 kasutamine pole v쎵imalik. See
v쎵ib 쎵nnetuses v쎵i j쌹rsul pidurdusel
쏗liraskeid vigastusi p쎵hjustada. Allaklapitud seljatoel veetavad esemed ei
tohi olla k쎵rgemal esiistmete 쏗laosast.
Vastasel juhul v쎵ib pagas j쌹rsul pidur-

僅

僅

僅

damisel ettepoole paiskuda ning
esiistmetel istujaid ja autot vigastada.
쉁rge klappige tagaistmeid kokku, kui
tagaistmetel on reisijad, lemmikloomad v쎵i pagas. Nii v쎵ite reisijaid,
loomi v쎵i pagasit kahjustada.
Seljatoe tagasi p쏗stisesse asendisse
t쎵stmisel hoidke sellest kinni ja t쎵stke
seda ettevaatlikult. Kui seljatuge t쎵stetakse p쏗sti sellest kinni hoidmata,
v쎵ib seljatugi ette h쏗pata, p쎵hjustades sellega pihta saanud inimesele
vigastusi.
Pagas tuleks alati kinnitada, et see ei
saaks kokkup쎵rkel kohalt paiskuda ja
s쎵itjaid vigastada. 쉁rge pange 쏗htegi
eset tagaistmele, kuna neid pole v쎵imalik seal korralikult kohale kinnitada
ja avarii korral v쎵ivad need eesistujaid
tabada.
Kui pagasit auto peale panete v쎵i
maha v쎵tate, veenduge, et mootor
oleks v쌹lja l쏗litatud, automaatk쌹igukasti k쌹ik asendis P (parkimisasendis)
ja seisupidur oleks kindlalt rakendatud. Nende sammude eiramine v쎵ib
v쎵imaldada s쎵idukil liikuda, kui k쌹igukang tahtmatult teise asendisse liigutada.
Mitte kunagi ei tohi seadmeid reguleerida siis, kui auto liigub v쎵i kui
tagumine iste on h쎵ivatud, sest iste
v쎵ib j쌹rsult liikuda ning reisija v쎵ib
seet쎵ttu viga saada.
Istmete reguleerimisel peab olema
ettevaatlik, et k쌹ed ega s쎵rmed ei
j쌹쌹ks istme mehhanismide vahele.
Tagumiste seljatugede 쏗les t쎵stmisel
tooge tagumised turvav쎨쎨d nende
n쎵uetekohastele asenditele. Turvav쎨쎨 rihma suunamine l쌹bi
tagaistme turvav쎨쎨 juhiku aitab hoida
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turvav쎨id istmete taha v쎵i alla takerdumast.
僅 Paigaldage turvav쎨쎨pandlad enne
tagaistme seljatugede allap쎨쎨ramist
istmete vahele. Nii ei saa tagumiste
istmete seljatoed neid kahjustada.

Peatugi

Peatugi
Ohutuse ja mugavuse tagamiseks on istmetel peatoed.

ETTEVAATUST
僅 V쌹ltige suure j쎵u rakendamist
tagaistme seljatoe lahtivoltimisel.
僅 Suure j쎵u rakendamine istme lahtivoltimisel v쎵ib p쎵hjustada istme seljatoe
lukustumise 2. etapis. See on tavap쌹rane ja soovi korral saate seej쌹rel seljatoe asendit kohandada.

OSG2PH032002L

Peatoe reguleerimine
Eesmine

OSG2EV031013

Tagumine

OSG2PH032018L

Kasutamine
僅 Peatoe t쎵stmiseks t쎵mmake see 쏗les.
僅 Peatoe langetamiseks l쏗kake ja
hoidke vabastusnuppu (1) all.

(Esiistmete) peatoe ette- ja tahapoole reguleerimine

OSG2H031042

4

10

Teie s쎵iduki turvaomadused

Kasutamine

Peatugi

HOIATUS

僅 T쎵mmake peatugi t쌹ielikult ette ja
seej쌹rel vabastage see.

TEAVE
Peatuge saab ettepoole kolme erinevasse asendisse reguleerida, kui t쎵mbate peatuge ettepoole.

Peatoe eemaldamine/paigaldamine

僅 싙nnetuse korral maksimaalse t쎵hususe tagamiseks tuleb peatugi reguleerida nii, et peatoe keskosa oleks
s쎵itja pea raskuskesemega 쏗hel k쎵rgusel. 쌊ldiselt on enamiku inimeste
pea raskuskese silmade 쏗laosa k쎵rgusel. Reguleerige peatugi ka v쎵imalikult
pea l쌹hedale. Seet쎵ttu ei ole soovituslik kasutada sellist patja, mis hoiab
pea seljatoest eemal.

Eesmine

4
OCV031014L
OSG2EV031013

Tagumine

OSG2PH032018L

Kasutamine
僅 Laske seljatugi tagasi.
僅 T쎵stke peatugi nii k쎵rgele kui v쎵imalik.
僅 Peatoe 쏗lespoole t쎵mbamise ajal
vajutage ja hoidke vabastusnuppu (1)
all.
僅 Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises j쌹rjekorras.

僅 쉁rge kasutage s쎵idukit eemaldatud
v쎵i 쏗mber p쎨쎨ratud peatugedega,
kuna see v쎵ib 쎵nnetuse korral s쎵itjatele raskeid vigastusi tekitada. Peatoed v쎵ivad pakkuda kaitset
kaelavigastuste eest, kui need on
n쎵uetekohaselt reguleeritud.
僅 쉁rge reguleerige juhiistme peatoe
asendit liikuvas s쎵idukis.
僅 Veenduge s쎵itjate n쎵uetekohaseks
kaitsmiseks, et peatugi kl쎵psab p쌹rast
reguleerimist oma kohale.
僅 Mitte kunagi ei tohi lasta kellelgi s쎵ita
istmel, mille peatugi on eemaldatud.
僅 Veenduge alati, et peatugi oleks
p쌹rast selle asendi reguleerimist v쎵i
tagasi paigaldamist enda asendisse
korralikult fikseeritud.
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ETTEVAATUST
僅 Kui tagaistmetel ei ole s쎵itjad, seadke
peatugi k쎵ige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi v쎵ib tahavaadet segada.

K쌹etugi

Turvav쎨쎨d
Turvav쎨쎨d on kavandatud luustikku
arvestades ning neid tuleks kanda
madalal vaagna, rindkere ja 쎵lgade
esiosas.

HOIATUS

OSG2H031061

僅 Kui esiistme istmepadi ja peatugi on
reguleeritud 쏗lemisse asendisse ning
te kallutate esiistme seljatuge ettepoole, v쎵ib peatugi vastu p쌹ikesesirmi
v쎵i muid autoosi puutuda.

K쌹etugi (m쎵nel mudelil)
K쌹etoe reguleerimine

OSG2H031008

Kasutamine
僅 P쎨쎨rake k쌹etugi alla.

4
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僅 Turvas쏗steemi maksimaalseks toimimiseks peavad turvav쎨쎨d s쎵iduki liikumise ajal alati kasutuses olema.
僅 Turvav쎨쎨d on k쎵ige t쎵husamad, kui
seljatoed on p쏗stises asendis.
僅 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. 쉁rge laske lastel
kunagi s쎵ita eesmise kaasreisija istmel. Kui 쏗le 13-aastane laps tuleb
panna eesmisele kaasreisija istmele,
tuleb tema turvav쎨쎨 korralikult kinnitada ja iste liigutada v쎵imalikult taha.
僅 쉁rge kandke 쎵larihma kunagi k쌹e alt
v쎵i selja taga. Valesti paigutatud 쎵larihm v쎵ib avarii korral t쎵siseid vigastusi p쎵hjustada. 싙larihm peab olema
paigutatud 쏗le 쎵la ja rangluu.
僅 쉁rge asetage kunagi turvav쎨쎨d 쏗le
쎵rnade esemete. Need v쎵ivad 쌹kilise
pidurdamisel v쎵i kokkup쎵rkel puruneda.
僅 V쌹ltige keerdunud turvav쎨쎨de kasutamist. Keerdunud turvav쎨쎨 ei tule
kaitsmisega piisavalt h쌹sti toime. Kokkup쎵rkel v쎵ib see isegi teisse l쎵ikuda.
Veenduge, et turvav쎨쎨 on sirge ja
pole keerdus.
僅 쉁rge kahjustage turvav쎨쎨 rihma ega
riistvara. Kui turvav쎨쎨 rihm v쎵i riistvara on kahjustatud, vahetage see
v쌹lja.
僅 Turvav쎨쎨d on m쎵eldud kandmiseks
meie keha luustikul ja seda tuleb
kanda madalalt 쏗le vaagna esiosa v쎵i
쏗le vaagna, rinna ja 쎵lgade; turvav쎨쎨

Teie s쎵iduki turvaomadused

僅

僅

僅

僅

s쏗leosa kandmist 쏗le k쎵hupiirkonna
tuleb v쌹ltida. Turvav쎨쎨d tuleb vastavalt mugavusele reguleerida nii pingule kui v쎵imalik, et tagada turvalisus,
milleks nad on m쎵eldud.
L쎵tv rihm v쌹hendab oluliselt kandja
kaitset.
Tuleb hoolitseda selle eest, et rihma ei
saastataks lakkide, 쎵lide ja kemikaalidega, eriti akuhappega. Puhastamisel
v쎵ib kasutada pehmet seepi ja vett.
V쎨쎨 tuleb v쌹lja vahetada, kui rihm on
kulunud, saastunud v쎵i kahjustunud.
Kui v쎨쎨d on kantud tugevas kokkup쎵rkes, tuleb kogu komplekt v쌹lja
vahetada, isegi kui komplekti kahjustus ei ole ilmne. V쎨쎨sid ei tohi kanda
keerdunud rihmadega. Igat v쎨쎨komplekti tohib kasutada vaid 쏗ks kasutaja;
ohtlik on panna v쎨쎨 쏗le s쎵itja s쏗les
oleva lapse.
Kasutaja ei tohi teha muudatusi ega
t쌹iendusi, mis takistavad turvav쎨쎨
reguleerimisseadmete toimimist l쎵tku
eemaldamiseks v쎵i turvav쎨쎨 komplekti reguleerimist l쎵tku eemaldamiseks.
Turvav쎨쎨 kinnitamisel olge ettevaatlik, et te ei kinnitaks turvav쎨쎨d teiste
istmete pandlasse. See on v쌹ga ohtlik
ja turvav쎨쎨 ei pruugi teid korralikult
kaitsta.
쉁rge avage turvav쎨쎨d ega kinnitage
ning avage seda korduvalt s쎵idu ajal.
See v쎵ib p쎵hjustada juhitavuse kadumise ning 쎵nnetuse, p쎵hjustades
surma, t쎵siseid vigastusi v쎵i varalist
kahju.
Veenduge turvav쎨쎨 kinnitamisel, et
see ei kata esemeid, mis on k쎵vad ja
v쎵ivad kergesti puruneda.

Turvav쎨쎨d

僅 Veenduge, et pandlas ei ole midagi.
Turvav쎨쎨 ei pruugi turvaliselt kinnituda.

Turvav쎨쎨de s쏗steem
Turvav쎨쎨de hoiatustuli
Esiistme turvav쎨쎨 hoiatustuli

OSG2EV031008

4
Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab
- Esiistme turvav쎨쎨 hoiatustuli s쏗ttib
umbes 3–6 sekundiks.
僅 Kui esiistme turvav쎨쎨 ei ole kinnitatud
- Juhiistme puhul kostub esiistme
turvav쎨쎨 hoiatusheli umbes 5
sekundi jooksul. (m쎵nel mudelil)
- Esiistme turvav쎨쎨 hoiatustuli j쌹쌹b
n쌹htavaks. (m쎵nel mudelil)
僅 Kui esiistme turvav쎨쎨 on s쎵itmise ajal
kinnitamata ja s쎵iduki kiirus on alla 20
km/h (12 mph)
- Esiistme turvav쎨쎨 hoiatustuli s쏗ttib
僅 Kui s쎵iduki kiirus on suurem kui 20
km/h (12 mph)
- Hoiatusheli k쎵lab umbes 100
sekundi jooksul.
- Esiistme turvav쎨쎨 hoiatustuli vilgub.
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatus s쏗ttib.

OSG2EV031009

僅 Tagaiste: (1) tagumine vasak, (2) keskmine, (3) tagumine parem

Kasutustingimus(ed)
Euroopas
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatustuli ilmub umbes 6 sekundiks.
僅 Kui turvav쎨쎨 on s쎵itmise ajal kinnitamata ja s쎵iduki kiirus on alla 20 km/h
(12 mph)
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatustuli j쌹쌹b n쌹htavaks.
僅 Kui s쎵iduki kiirus on suurem kui 20
km/h (12 mph)
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli k쎵lab umbes 35 sekundi
jooksul
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli vilgub.
僅 Kui s쎵idukit juhitakse ilma kinnitamata turvav쎨쎨ta v쎵i kui juht on turvav쎨쎨 eemaldanud siis, kui s쎵iduki
kiirus on suurem kui 20 km/h (12
mph)
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli k쎵lab umbes 35 sekundi
jooksul
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli vilgub.

4

14

Turvav쎨쎨d

V쌹ljaspool Euroopat
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatustuli ilmub umbes 6 sekundiks.
僅 Kui turvav쎨쎨 on s쎵itmise ajal kinnitamata ja s쎵iduki kiirus on alla 20 km/h
(12 mph)
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatustuli vilgub umbes 70
sekundi jooksul.
僅 Kui s쎵iduki kiirus on suurem kui 20
km/h (12 mph)
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli k쎵lab umbes 35 sekundi
jooksul
- Tagaistme kaass쎵itja turvav쎨쎨
hoiatusheli vilgub.

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Kui tagumine uks avatakse v쎵i suletakse ja s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h
(6 mph)
- Turvav쎨쎨 hoiatustuli ja turvav쎨쎨
hoiatusheli ei t쎨쎨ta isegi siis, kui
s쎵iduki kiirus on suurem kui 20 km/
h (12 mph).

HOIATUS
Vales asendis s쎵itmine m쎵jutab negatiivselt esiistme turvav쎨쎨 hoiatuss쏗steemi. Juht peab alati juhendama
kaass쎵itjat antud k쌹siraamatus 쌹ratoodud 쎵ige s쎵iduasendi osas.

M쉁RKUS
僅 Turvav쎨쎨 hoiatustuli vilgub v쎵i p쎵leb
6 sekundit isegi siis, kui kaass쎵itja istmel ei istu kedagi.

Teie s쎵iduki turvaomadused

僅 Turvav쎨쎨 hoiatus v쎵ib hakata t쎨쎨le ka
juhul, kui kaass쎵itja esiistmele on pandud pagas.

Turvav쎨쎨 kinnitamine ja vabastamine
Kolme punktiga s쏗steem h쌹daolukorras lukustuva t쎵mburiga

OSG2H031075

Kasutamine
僅 Turvav쎨쎨 kinnitamiseks sisestage
metallklamber kinnituspandlasse (2).
僅 Turvav쎨쎨 vabastamiseks vajutage
kinnituspandlal vabastusnuppu (1).

TEAVE
Klambri pandlasse lukustumisel kostub
kuuldav "kl쎵ps".

OSG2H031009

1 Tagumise parempoolse istme turvav쎨쎨lukk
2 Tagaistme keskmise turvav쎨쎨 kinnituspannal (millel on m쌹rk 씮CENTER“)
3 Tagumise vasakpoolse istme turvav쎨쎨lukk

Turvav쎨쎨d

HOIATUS
僅 V쎨쎨 s쏗leosa tuleb asetada v쎵imalikult
madalale ja liibuvalt 쏗le puusade,
mitte 쏗le v쎨쎨koha. Kui s쏗lev쎨쎨 asub
liiga k쎵rgel v쎨쎨kohal, v쎵ib see kokkup쎵rke korral suurendada vigastuse
ohtu. M쎵lemad k쌹ed ei tohi olla turvav쎨쎨 all v쎵i peal. 쌊ks peaks olema
turvav쎨쎨 peal ja teine turvav쎨쎨 all,
nagu pildil n쌹idatud. 쉁rge kunagi
kandke turvav쎨쎨d uksepoolse k쌹e all.
僅 Enne tagumiste turvav쎨쎨de kinnitamist veenduge, et turvav쎨쎨 kinnitus
sobiks turvav쎨쎨 pandlaga. Vasaku v쎵i
parema turvav쎨쎨 j쎵uline kinnitamine
keskmisele pandlale v쎵ib p쎵hjustada
vale kinnitumise, mis ei kaitse teid
쎵nnetuse korral.

ETTEVAATUST
쉁RGE klappige tagumise istme seljatoe
vasakpoolset osa alla, kui tagumine
keskmine turvav쎨쎨 on kinnitatud. Enne
tagumise istme seljatoe vasakpoolse osa
alla klappimist AVAGE ALATI tagumine
keskmine turvav쎨쎨. Kui tagumine keskmine turvav쎨쎨 on tagumise seljatoe
vasakpoolse osa alla p쎨쎨ramisel lukustatud, v쎵ivad seljatoe 쏗laosa ja turvav쎨쎨
kaunistused moonduda ja saada kahjustada, p쎵hjustades seljatoe lukustumist
alla p쎨쎨ratud asendis.

M쉁RKUS
僅 Turvav쎨쎨 tuleks paigutada v쎵imalikult
puusade l쌹hedale, mitte v쎨쎨kohale.
Kui turvav쎨쎨 on liiga pingul, v쎵ib see
suurendada vigastuste ohtu avarii
korral.
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Teie s쎵iduki turvaomadused

僅 Tagumise keskmise turvav쎨쎨 kasutamisel tuleb kasutada pannalt m쌹rgiga
씮CENTER”.

Turvav쎨쎨d

僅 Turvav쎨쎨d kandmiseks v쌹lja t쎵mmates tuleks keel aeglaselt turvav쎨쎨 juhikust v쌹lja t쎵mmata, nii et turvav쎨쎨
juhik ei tuleks istmekattest lahti.

싙larihma k쎵rguse reguleerimine
M쉁RKUS
Kui te ei saa v쎨쎨d pingutist v쌹lja t쎵mmata, t쎵mmake v쎨쎨st tugevalt ja seej쌹rel vabastage see. Seej쌹rel saate v쎨쎨
sujuvalt v쌹lja t쎵mmata.
OSG2H031059

Turvav쎨쎨 eelpinguti
Kasutamine
僅 T쎵mmake k쎵rguse reguleerija (1) 쏗les.
僅 Vajutage k쎵rguse reguleerija nuppu
(2) ja l쏗kake k쎵rguse reguleerija alla
(3).

Teie s쎵idukis on juhiistme ja kaass쎵itja
esiistme ning tagaistme kaasreisija turvav쎨쎨de eelpingutid.

HOIATUS
僅 P쌹rast kokkup쎵rget tuleb turvav쎨쎨s쏗steemi kontrollida veendumaks, et see toimib normaalselt.
Vahetage k쎵ik rihmad, mis ei t쎨쎨ta
n쎵uetekohaselt.
僅 Kinnitage, et 쎵larihma kinnituspunkt
on sobival k쎵rgusel lukustatud. 쉁rge
kunagi laske turvav쎨쎨l kaelale v쎵i
n쌹ole toetuda.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge suruga vasak- v쎵i parempoolse
istme turvav쎨쎨d j쎵uga keskmise istme
turvav쎨쎨lukku. Kinnitage keskmise
istme turvav쎨쎨 keskmise istme turvav쎨쎨lukku. Vastasel juhul ei taga
valesti kinnitatud turvav쎨쎨 piisavat
kaitset.
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OCV031022L

Turvav쎨쎨de eelpingutite s쏗steem koosneb j쌹rgmistest p쎵hikomponentidest.

OCV031023L

1 SRS turvapatjade m쌹rgutuli
2 Eesmise t쎵mburi eelpinguti komplekt
3 SRS-s쏗steemi juhtmoodul

Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk seiskub j쌹rsult v쎵i kui s쎵itja
p쏗쏗ab liiga kiiresti ettepoole kallutada, turvav쎨쎨 pinguti lukustub.
僅 Teatud eesmiste kokkup쎵rgete korral
eelpinguti aktiveerub ja t쎵mbab turvav쎨쎨 tihedamini s쎵itja 쏗mber kinni.

Teie s쎵iduki turvaomadused

僅 Kui s쏗steem tuvastab eelpingutite
rakendumisel liigse surve juhi v쎵i
kaass쎵itja turvav쎨쎨le, annab eelpingutisisene koormuse piiraja surve
v쌹hendamiseks vastavat turvav쎨쎨d
pisut j쌹rele.

HOIATUS
僅 Veenduge oma turvalisuse huvides, et
rihm ei narmenda ega ole keerdus
ning istuge alati n쎵uetekohaselt oma
istmel.
僅 Turvav쎨쎨de eelpingutuss쏗steem
koosneb j쌹rgmistest p쎵hikomponentidest.
1. Turvav쎨쎨 peab t쎨쎨tama 쎵igesti ja
olema reguleeritud sobivasse asendisse. Lugege ja j쌹rgige kogu selles
juhendis toodud olulist teavet ja
ettevaatusabin쎵usid teie s쎵iduki
turvaomaduste kohta, sealhulgas
turvav쎨쎨de ja turvapatjade kohta.
2. Veenduge, et teie ja reisijate turvav쎨쎨d on alati peal.
僅 Eelpingutid on m쎵eldud aktiveeruma
ainult 쏗he korra. P쌹rast aktiveerimist
peab turvav쎨쎨de eelpingutid v쌹lja
vahetama. K쎵ik turvav쎨쎨 t쏗쏗bid, mida
on kokkup쎵rkel kantud, tuleb alati
p쌹rast 쎵nnetust v쌹lja vahetada.
僅 Turvav쎨쎨de eelpingutite mehhanismid muutuvad aktiveerumisel kuumaks. 쉁rge puudutage turvav쎨쎨de
eelpingutite mehhanisme p쌹rast
nende t쎨쎨le rakendamist mitme
minuti jooksul.
僅 Turvav쎨쎨de eelpinguteid ei tohi ise
쏗le vaadata ega v쌹lja vahetada. Laske
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.

Turvav쎨쎨d

僅 Turvav쎨쎨de eelpingutite s쏗steemi ei
tohi mis tahes viisil hooldada v쎵i
parandada.
僅 Eelpingutiga turvav쎨쎨komplekti vale
k쌹sitsemine ja hoiatuste eiramine eelpingutiga turvav쎨쎨de l쎨쎨mise, muutmise, kontrollimise, asendamise,
hooldamise v쎵i parandamise kohta,
v쎵ib p쎵hjustada eba쎵ige t쎨쎨tamise
v쎵i tahtmatu aktiveerumise ja t쎵siseid
vigastusi.
僅 Kandke mootors쎵idukis s쎵ites alati
turvav쎨쎨d.
僅 Juhul, kui turvav쎨쎨 eelpinguti peab
autost eemaldama, v쎵tke 쏗hendust
kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja
poole.
僅 S쎵iduki esiosa keret쎨쎨d v쎵ivad eelpingutitega turvav쎨쎨de s쏗steemi kahjustada. Seet쎵ttu laske s쏗steemi
hooldada asjatundlikus t쎨쎨kojas. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

ETTEVAATUST
Kui turvav쎨쎨 eelpinguti ei toimi n쎵uetekohaselt, s쏗ttib SRS-hoiatustuli isegi siis,
kui SRS-turvapadjas ei esine talitlush쌹ireid. Kui SRS-turvapadja hoiatustuli ei
s쏗tti, kui s쎵iduk t쎨쎨tab, v쎵i kui see p쎵leb
p쌹rast valgustamist umbes 3–6 sekundit
v쎵i kui see p쎵leb auto juhtimise ajal,
laske s쏗steemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
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Teie s쎵iduki turvaomadused

M쉁RKUS
僅 Kui autol on k쏗ljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid ka
k쏗lgl쎨쎨gi korral.
僅 Kui turvav쎨쎨de eelpingutid on k쌹ivitatud, v쎵ite kuulda tugevat m쏗ra
(pauku) ja n쌹ha salongis peenikest
tolmu, mis v쎵ib tunduda suitsuna.
Need on harilikud t쎨쎨tingimused ega
pole ohtlikud.
僅 Kuigi see on kahjutu, v쎵ib peen tolm
nahka 쌹rritada ja seda ei tohi pikalt
sisse hingata. P쌹rast 쎵nnetust, mille
k쌹igus olid turvav쎨쎨 eelpingutid k쌹ivitatud, peske kogu katmata nahk korralikult puhtaks.
僅 Kuna SRS-turvapadja aktiveerimise
andur on 쏗hendatud turvav쎨쎨 eelpingutiga, s쏗ttib n쌹idikuplokil SRS-turvapadja hoiatustuli umbes 3–6
sekundiks p쌹rast seda, kui EV-l쏗liti on
keeratud asendisse ON (sees), p쌹rast
mida peaks see v쌹lja l쏗lituma.

Turvav쎨쎨de ettevaatusabin쎵ud
HOIATUS
K쎵ik autos viibijad peavad kogu aeg
kandma turvav쎨쎨d. Turvav쎨쎨d ja turvatoolid v쌹hendavad kokkup쎵rke v쎵i 쌹kilise pidurdamise korral t쎵siste v쎵i
surmavate vigastuste ohtu k쎵igile s쎵itjatele. Turvav쎨쎨ta v쎵ivad s쎵itjad nihkuda
liiga l쌹hedale aktiveeritud turvapadjale,
saada l쎨쎨gi sisestruktuurilt v쎵i viskuda
s쎵idukist v쌹lja. N쎵uetekohaselt kinnitatud turvav쎨쎨d v쌹hendavad neid ohte
tohutult. J쌹rgige alati selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabin쎵usid turvav쎨쎨de, turvapatjade ja s쎵itjate istmete
suhtes.
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Turvav쎨쎨d

Imik v쎵i v쌹ike laps
Peate teadma oma riigis kehtivaid erin쎵udeid. Turvatoolid tuleb n쎵uetekohaselt tagaistmele kinnitada.
Vt l쎵iku "Lapse turvas쏗steem (CRS)"
lehek쏗ljel 4-21.

HOIATUS
K쎵ik inimesed teie autos peavad olema
alati korralikult kinni, kaasa arvatud imikud ja lapsed. 쉁rge hoidke kunagi s쎵idu
ajal last s쏗les. Kokkup쎵rkel tekkivad
tugevad j쎵ud rebivad lapse teie k쌹test ja
paiskavad ta vastu auto sisemust. Kasutage alati oma lapse pikkuse ja kaaluga
sobivat turvatooli.

M쉁RKUS
V쌹ikelapsed on 쎵nnetusjuhtumi korral
vigastuste eest k쎵ige paremini kaitstud
tagaistmele n쎵uetekohaselt kinnitatud
turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutusstandardi n쎵uetele. Veenduge enne mis
tahes turvatooli ostmist, et sellel on etikett, mis t쎵endab selle vastavust teie
riigi ohutusn쎵uetele. Turvatool peab
sobima teie lapse pikkuse ja kaaluga.
Selle teabe saamiseks kontrollige lapse
turvaistme etiketti. Vt l쎵iku "Lapse turvas쏗steem (CRS)" lehek쏗ljel 4-21.

Suuremad lapsed
Lapsed, kes on turvatoolide jaoks liiga
suured, peavad alati istuma tagaistmel
ja kasutama saadaolevaid s쏗le-/쎵larihmu. S쏗leosa peab olema kinnitatud ja
liibuma v쎵imalikult madalalt 쏗le puusade. Kontrollige korrap쌹raselt, et turvav쎨쎨 on korralikult kinnitatud. Lapse
vingerdamisel v쎵ib v쎨쎨 쌹ra nihkuda.
싙nnetuse korral tagatakse lastele k쎵ige
suurem turvalisus, kui neid hoiab

Teie s쎵iduki turvaomadused

tagaistmel paigal korralik turvas쏗steem.
Kui suurem laps (쏗le 13-aastane) tuleb
panna esiistmele, peab ta olema saadaolevate s쏗le-/쎵larihmadega turvaliselt
kinnitatud ja iste tuleb seade k쎵ige tagumisse asendisse. 13-aastased ja nooremad lapsed tuleb turvaliselt tagaistmele
paigutada. Alla 13-aastased lapsed ei
tohi MITTE KUNAGI esiistmel istuda.
쉁rge seadke KUNAGI tahapoole vaatavat turvaistet auto esiistmele.
Kui turvav쎨쎨 쎵larihm riivab lapse kaela
v쎵i n쌹gu, siis p쏗쏗dke last auto keskjoone
suunas nihutada. Kui 쎵larihm puudutab
siiski nende n쌹gu v쎵i kaela, tuleb nad
seada tagasi turvatooli.

HOIATUS
僅 쉁rge laske kunagi 쎵larihmal olla 쏗henduses lapse kaela v쎵i n쌹oga, kui auto
liigub.
僅 Kui laste turvav쎨쎨d ei ole korralikult
reguleeritud, tekib surma v쎵i t쎵siste
vigastuste oht.

Rasedad naised
Turvav쎨쎨 kasutamine rasedatel naistel
on soovitatud, et v쌹hendada 쎵nnetuse
korral vigastuste v쎵imalust. Turvav쎨쎨
kasutamisel tuleb s쏗lerihma osa panna
nii madalale ja liibuvalt puusadele kui
v쎵imalik, mitte 쏗le k쎵hu. Konkreetsete
soovituste saamiseks p쎨쎨rduge arsti
poole.

HOIATUS
Rasedad naised ei tohi asetada turvav쎨쎨
s쏗leosa 쏗le k쎵hu, kus asub loode, ega
k쎵hu 쏗laosale, kus v쎨쎨 v쎵ib kokkup쎵rke
ajal loodet muljuda.

Turvav쎨쎨d

Vigastatud inimene
Vigastatud inimese transportimisel tuleb
kasutada turvav쎨쎨d. Vajaduse korral
pidage n쎵u arstiga.

쌊ks inimene v쎨쎨 kohta
Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end
kunagi kinnitada 쏗he turvav쎨쎨ga. See
v쎵ib 쎵nnetuse korral vigastusi hullemaks
muuta.

쉁rge heitke pikali
Et v쌹hendada 쎵nnetuses vigastuste t쎵en쌹osust ja tagada turvav쎨쎨de maksimaalne t쎵husus, peaksid k쎵ik s쎵itjad
istuma sirgelt ja toetuma p쏗stisesse
asendisse seatud seljatugedele. Kui reisija lamab tagaistmel v쎵i eesistuja kallutab oma seljatoe taha, ei kaitse turvav쎨쎨
teda t쎵husalt.

HOIATUS
S쎵itmine tahakallutatud seljatoega istmel suurendab avarii v쎵i 쌹kkpidurdamise korral raskete v쎵i surmavate
kehavigastuste v쎵imalust. Teie turvas쏗steemide (turvav쎨쎨de ja turvapatjade)
kaitsev쎵ime v쌹heneb allalastud istme
puhul oluliselt. Turvav쎨쎨de korralikuks
t쎨쎨tamiseks peavad need olema tihedalt
쏗mber istuja puusade ja rindkere. Mida
rohkem on seljatugi tahakallutatud, seda
suurema t쎵en쌹osusega libiseb s쎵itja turvav쎨쎨 alt l쌹bi ja vigastab t쎵siselt oma
siseelundeid. Juhid ja kaass쎵itjad peavad alati toetuma oma istmetele, turvav쎨쎨d kinnitatud ning seljatoed
p쏗stises asendis.
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Turvav쎨쎨d

Turvav쎨쎨de hooldus

Turvav쎨쎨de v쌹ljavahetamine

Turvav쎨쎨de s쏗steemi ei tohiks kunagi
lahti v쎵tta ega muuta. Lisaks peab j쌹lgima, et istmete hinged, uksed jms ei
kahjustaks turvav쎨id ega turvav쎨쎨de
komponente.

Kui s쎵iduk on 쎵nnetusse sattunud, tuleb
v쌹lja vahetada kogu turvav쎨쎨komplekt
v쎵i -komplektid. Seda tuleb teha ka siis,
kui kahjustused pole ilmsed. Sel juhul
laske s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal v쌹lja vahetada. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

HOIATUS
僅 Kui t쎵state tagumise seljatoe p쏗stisesse asendisse p쌹rast seda, kui tagumine iste oli kokkuklapitud, olge
ettevaatlik, et mitte kahjustada turvav쎨쎨 rihma ega pannalt. Veenduge,
et turvav쎨쎨 rihm ega pannal ei j쌹쌹
tagaistme vahele kinni. Kahjustatud
turvav쎨쎨 v쎵ib teid kokkup쎵rkel v쎵i
j쌹rsul pidurdusel alt vedada, tuues
kaasa raskeid vigastusi. Kui rihm v쎵i
pandlad on kahjustunud, vahetage
need kohe v쌹lja.
僅 Turvav쎨쎨d v쎵ivad p쌹ikeselise ilmaga
suletud autos v쌹ga kuumaks minna.
Need v쎵ivad lapsi p쎵letada.

Regulaarne kontroll
Soovitav on perioodiliselt kontrollida turvav쎨쎨de vigastusi ja kulumist. K쎵ik kahjustatud osad tuleks esimesel v쎵imalusel
v쌹lja vahetada.

Hoidke v쎨쎨d puhtad ja kuivad
M쌹쌹rdunud turvav쎨id saab puhastada
pehme seebi ja sooja vee lahusega. Valgendajaid, v쌹rvaineid ja tugevatoimelisi
puhastusvahendeid ei tohiks kasutada,
sest need v쎵ivad turvav쎨쎨de kangast
n쎵rgestada.
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Lapse turvas쏗steem (CRS)

Lapse turvas쏗steem (CRS)
Meie soovitus: lapsed peaksid
alati istuma tagaistmel
Imikud ja v쌹ikelapsed tuleb kinnitada
s쎵idu ajaks n쌹oga v쎵i seljaga s쎵idusuunas paigaldatud sobivat t쏗쏗pi turvaseadmesse, mis on eelnevalt
n쎵uetekohaselt autoistmele kinnitatud.
Lugege ja j쌹rgige alati turvaseadme valmistaja kasutusjuhiseid.
Alla 13-aastased lapsed peavad alati
tagaistmel istuma. Selleks et v쌹hendada
쎵nnetuste, 쌹kkpidurduste ja j쌹rskudel
man쎨쎨vrite puhul vigastuste t쎵en쌹osust,
peavad nad olema alati n쎵uetekohaselt
kinnitatud.
Liiklus쎵nnetuste statistika kohaselt on
lapsed paremini kaitstud, kui nad on korralikult tagaistme ja mitte esiistme k쏗lge
kinnitatud. Lapsed, kes on turvaseadme
kasutamiseks juba liiga suured, peavad
kasutama auto turvav쎨id.
Enamikes riikides on reeglid, mis n쎵uavad laste n쎵uetele vastavasse turvatooli
kinnitamist.
Seadused turvatoolide asemel turvav쎨쎨de kasutamise vanuse ja pikkuse/
kaalu piirangute kohta on riigiti erinevad, mist쎵ttu peaksite olema kursis enda
riigis kehtivate erin쎵uetega.
Lapse turvaseade tuleb s쎵idukiistmele
n쎵uetekohaselt kinnitada. Kasutage
kindlasti kaubandusv쎵rgus saadaolevat
turvavarustust, mis vastab teie riigi ohutusn쎵uetele.

HOIATUS
僅 Kinnitage lapsed alati s쎵idukis korralikult. Tagaiste on k쎵ige turvalisem
koht igas vanuses lapsele. 쉁rge
kunagi paigaldage seljaga s쎵idusuunda m쎵eldud lapse turvaseadet

僅
僅
僅

僅

juhi k쎵rvale esiistmele, kui turvapadi
ei ole v쌹lja l쏗litatud.
J쌹rgige alati turvatooli tootja juhiseid.
Kinnitage laps alati turvaseadmesse.
쉁rge kunagi kasutage turvah쌹lli v쎵i
turvatooli, mis kinnitub konksu abil
seljatoe k쏗lge. See ei kaitse last 쎵nnetuses piisavalt.
P쌹rast 쎵nnetust laske kvalifitseeritud
asjatundjal s쏗steemi kontrollida. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Lapse turvas쏗steemi (CRS) valimine

4

Kasutamine
僅 Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule
vastavat turvaseadet. Selle kindlaks
tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti v쎵i kasutusjuhiseid.
僅 Kontrollige, kas see sobib teie autos
istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata.

TEAVE
僅 Kontrollige 쏗le, kas turvaseadmel on
etikett, mis kinnitab vastavust teie riigis kehtivatele ohutusstandarditele.
Turvatooli v쎵ib paigaldada ainult siis,
kui sellel on ECE-R44 v쎵i ECE-R129
n쎵uetele vastav kinnitus.
僅 Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule
vastavat turvaseadet. Selle kindlaks
tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti v쎵i kasutusjuhiseid.
僅 Kontrollige, kas see sobib teie autos
istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata. Lapse turvas쏗steemi
jaoks sobivate istmete kohta vt l쎵igust
"Iga istme sobivus turvav쎨쎨ga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt
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쌊RO eeskirjadele Euroopa jaoks
(teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)" lehek쏗ljel 4-26.
僅 Lugege ja j쌹rgige alati turvaseadme
valmistaja juhiseid ja hoiatusi.

Lapse turvavarustuse t쏗쏗bid
Ette-/tahapoole suunatud laste
turvas쏗steemid

OSG2H031010_2

Seljaga s쎵idusuunas lapse turvas쏗steem
hoiab lapse seljatoe vastu istumispinda.
Rakmete s쏗steem hoiab last paigal ja
avarii korral turvatoolis ning v쌹hendab
pinget lapse 쎵rnale kaela ja selgroo piirkonnale.
Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati s쎵idutama seljaga s쎵idusuunas paiknevas
turvaseadmes. Laste seljaga s쎵idusuunas turvas쏗steeme on erinevaid: ainult
imikutele m쎵eldud lapse turvas쏗steemi
saab kasutada ainult seljaga s쎵idusuunas. Muudetavatel ja kolm-쏗hes lapse
turvas쏗steemidel on seljaga s쎵idusuunas asendile harilikult suuremad k쎵rguse- ja kaalupiirangud, mis v쎵imaldab
s쎵idutada last seljaga s쎵idusuunas
pikema aja jooksul.
S쎵idutage last seljaga s쎵idusuunas turvatoolis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse
ja kaalupiirangud seda lubavad.
N쌹oga s쎵idusuunas turvatool pakub
lapse kehale kaitset rihmade abil. S쎵idutage last n쌹oga s쎵idusuunas olevas rihmadega lapse turvas쏗steemis seni, kuni
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Lapse turvas쏗steem (CRS)

tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud
seda lubavad.
Kui laps on turvatoolist v쌹ljakasvanud,
kasutage turvav쎨쎨patja.

Istmek쎵rgendused
Istmek쎵rgendus on vahend, mis aitab
kaasa turvav쎨쎨 쎵igele kinnitamisele. Istmek쎵rgendus v쎵imaldab kinnitada turvav쎨쎨 selliselt, et see kulgeb 쏗le lapse
keha tugevamate kohtade. Kastutage
istmek쎵rgendust senikaua, kuni auto
turvav쎨쎨 j쌹쌹b 쏗mber lapse 쎵igesse
asendisse ka ilma selleta.
Et turvav쎨쎨 ilusti istuks, peab s쏗lerihm
olema mugavalt 쏗le reie 쏗laosa, mitte
쏗le k쎵hu. Turvav쎨쎨 쎵larihm peab
jooksma 쏗le 쎵la ja rindkere, mitte 쏗le
kaela v쎵i n쌹o. Alla 13-aastased lapsed
peavad alati tagaistmel istuma. Selleks
et v쌹hendada 쎵nnetuste, 쌹kkpidurduste
ja j쌹rskudel man쎨쎨vrite puhul vigastuste
t쎵en쌹osust, peavad nad olema alati
n쎵uetekohaselt kinnitatud.

Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Lapse turvas쏗steemi (CSR) paigaldamine

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Kasutamine

ISOFIX-kinnitused on autosse sisseehitatud metallvardad. Auto igal ISOFIX-istekohal on kaks alumist kinnituspunkti,
mille k쏗lge saab paigaldada 쏗he ISOFIXkinnitustega varustatud turvaseadme.

1. Kinnitage lapse turvas쏗steem kindlalt
s쎵iduki k쏗lge.
2. Veenduge, et lapse turvas쏗steem on
tugevalt kinnitatud.
3. Kinnitage laps turvas쏗steemi.

HOIATUS
僅 Enne lapse turvaseadme paigaldamist
J쌹rgige turvatooli valmistaja juhiseid.
Hoiatuste ja juhiste eiramine v쎵ib
kaasa tuua t쎵siseid v쎵i isegi surmaga
l쎵ppevaid vigastusi.
僅 Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava
peatoe asendit muutma v쎵i selle
eemaldama.

ETTEVAATUST
Suletud autos olev turvaseade v쎵ib
muutuda v쌹ga kuumaks. P쎵letuste v쌹ltimiseks veenduge enne lapse kinnitamist, et lapse turvas쏗steem ega pandlad
pole liiga kuumad.

4
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1 ISOFIX-kinnituse asendi m쌹rgutuli
2 ISOFIX-kinnitus
ISOFIX-kinnituspunktid asuvad tagumisel vasak- ja parempoolsel v쌹limisel istmel.

OSG2H031012

HOIATUS
쉁rge p쏗쏗dke kinnitada lapse turvas쏗steemi ISOFIX-kinnituspunktidega tagumisele keskmisele istmele. Sellel
istekohal puuduvad ISOFIX-kinnituspunktid. Kui kasutate lapse turvaseadme
tagaistme keskmisele istekohale kinnitamiseks tagaistme 쌹쌹rmiste istekohtade
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ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

ISOFIX-kinnituspunkte, v쎵ite neid kahjustada.

Lapse turvas쏗steemi kinnitamine
ISOFIX-kinnituss쏗steemiga
Kui ISOFIX-s쏗steemi ei kasutata, peab
turvaseadme tagaistmele turvav쎨쎨 쏗le
v쎨쎨 k쌹iva osaga.

Kasutamine
1. Liigutage turvav쎨쎨 pannal ISOFIX-kinnitusest v쎵imalikult kaugele.
2. Liigutage k쎵ik muud esemed kinnitustest eemale.
3. Asetage lapse turvaseade auto
tagaistmele ning 쏗hendage turvaiste
siis vastavalt selle tootja juhistele auto
ISOFIX-kinnituspunktidega.
4. Lapse turvaseadme ja auto ISOFIXkinnituspunktide vahelise 쏗henduse
korralikuks pingutamiseks ja reguleerimiseks j쌹rgige turvaseadmega kaasasolevaid juhiseid.

僅 쉁rge kinnitage 쏗he kinnituspunkti
k쏗lge KUNAGI mitu turvaseadet. ISOFIX-kinnitused v쎵ivad puruneda ning
turvaseade v쎵ib lahti p쌹쌹seda.
僅 Laske ISOFIX (i-Size) s쏗steem peale
avariid teeninduses 쏗le kontrollida.
Avarii v쎵ib ISOFIX-s쏗steemi vigastada ja takistada turvaseadme korrektset kinnitamist.

Lapse kinnituss쏗steemi paigaldamine 쏗lakinnitustega s쏗steemi
abil
T쏗쏗p A

OSG2H031011_2

T쏗쏗p B

HOIATUS
J쌹rgige ISOFIX-kinnituss쏗steemi kasutamisel j쌹rgmiseid ohutusabin쎵usid:
僅 Lugege ja j쌹rgige turvaseadme paigaldamisel k쎵iki selle valmistaja juhiseid.
僅 K쎵ik tagaistme turvav쎨쎨d, mida parajasti ei kasutata, tuleb pandlasse kinnitada ja turvav쎨쎨 rihmad lapse
turvaistme taha kokku kerida, et laps
sisse kerimata turvav쎨쎨dest kinni ei
saaks haarata. Lapsed v쎵ivad turvav쎨쎨 쏗mber kaela panna ja turvav쎨쎨
v쎵ib pingule t쎵mbununa lapse l쌹mmatada.
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Kasutamine
1. T쎵mmake turvaseadme 쏗lemine kinnitusrihm 쏗le istme seljatoe.
2. Paigaldage 쏗lakinnitus 쏗lemise kinnitusseadme k쏗lge.
3. Pingutage 쏗lemist kinnitust vastavalt
lapse kinnituss쏗steemi tootja juhistele.

Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

HOIATUS
J쌹rgige kinnitusrihma paigaldamisel alltoodud ohutusabin쎵usid.
僅 Lugege ja j쌹rgige turvaseadme paigaldamisel k쎵iki selle valmistaja juhiseid.
僅 쉁rge kinnitage 쏗lemise kinnitusrihma
jaoks m쎵eldud kinnituspunkti KUNAGI
mitut turvaseadet. Kinnituspunkt v쎵ib
puruneda ning kinnitusrihm v쎵ib lahti
p쌹쌹seda.
僅 Kinnitage 쏗lemine kinnitusrihm 쏗ksnes vastava istekoha seljatoe tagak쏗ljel asuva 쎵ige kinnituspunkti k쏗lge.
Vastasel juhul ei pruugi kinnitusrihm
쎵igesti t쎨쎨tada.
僅 Lapse turvas쏗steemi kinnituspunktid
taluvad ainult 쎵igesti paigaldatud turvaseadme koormust. 쉁rge mingil
juhul kasutage neid t쌹iskasvanute turvav쎨쎨de ega muu varustuse kinnitamiseks.

Turvaseadme kinnitamine turvav쎨쎨 v쎨쎨- ja 쎵larihmaga

OSG2H031058_2

Kasutamine
1. Asetage lapse turvas쏗steem tagaistmele ja pistke v쎨쎨-/쎵larihm lapse turvas쏗steemi 쏗mber v쎵i sellest l쌹bi.
2. L쏗kake turvav쎨쎨 keeleplaat pandlasse.
3. Reguleerige turvav쎨쎨 v쎵imalikult
tugevalt pingule, surudes turvaseadet
allapoole vastu tagaistet ja t쎵mmates
turvav쎨쎨 쎵larihma samal ajal 쏗les
tagasit쎵mbemehhanismi poole.
4. Liigutage lapse turvas쏗steemi edasitagasi veendumaks, et turvav쎨쎨 hoiab
seda kindlalt paigal.
5. Kui teie lapse turvas쏗steemi tootja
soovitab kasutada v쎨쎨-/쎵larihmaga
쏗lakinnitust, vaadake k쌹esoleva peat쏗ki jaotist 씮Lapse turvas쏗steemi kinnitamine 쏗lakinnituste abil”.
6. Turvatooli eemaldamiseks vajutage
turvav쎨쎨 vabastusnupule ja t쎵mmake seej쌹rel turvav쎨쎨 turvatoolist
v쌹lja ja laske turvav쎨쎨l t쌹ielikult tagasi
t쎵mbuda.
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ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Iga istme sobivus turvav쎨쎨ga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt 쌊RO eeskirjadele Euroopa jaoks (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)
僅
僅
僅
僅

Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
"-": pole kohaldatav
Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel kaass쎵itjale vastab istekoht nr 3.
N:: n쌹oga s쎵idusuunas
R: Seljaga s쎵idusuunas
Istekohad
Turvaseadme kategooriad

3
1, 2

Turvapadi
SEES

Turvapadi
V쌹ljas

4

5

6

Universaalsed rihmaga
lapse turvas쏗steemid

K쎵ik kaalugrupid

-

Ei

Jah*1
(N, S)

Jah
(N, S)

Jah*2
(N, S)

Jah
(N, S)

i-suuruses turvaseade

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R1, R2

-

Ei

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turvaseade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

ISOFIX-standard:
L1 L2

-

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(*: ISOFIX beebi turvah쌹ll)

ISOFIX-standard:
S1

-

Ei

Ei

Jah
(S)

Ei

Jah
(S)

ISOFIX-turvas쏗steem lastele
– v쌹ike

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R2, R2X

-

Ei

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

T쌹issuuruses ISOFIX-turvaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

ISOFIX-standard:
F3 R3

-

Ei

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

V쌹hendatud laiusega istmek쎵rgendus

ISO sert: B2

-

Ei

Ei

Jah

Ei

Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus

ISO sert: B3

-

Ei

Ei

Jah

Ei

Jah

* 1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida
sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige v쎵imalikku
k쎵rgust v쎵i p쏗stiasendit)
* 2. 쉁rge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga teise rea keskmisele istmele

4

26

Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Istme number

Asukoht autos

1

Ees vasakul

Istekohad

2

Ees keskel

3

Ees paremal

4

Teise istmerea vasakul

5

Teise istmerea keskel

6

Teise istmerea paremal

OSG2PH032004L

* Kui peatoed segavad turvaseadme korrektset paigaldamist, tuleb peatugede asendit muuta v쎵i need eemaldada.
* 쉁rge kunagi asetage tahapoole suunaga lapseturvas쏗steemi esiistme s쎵itjaistmele,
v쌹lja arvatud juhul, kui turvapadi on v쌹lja l쏗litatud.

Soovituslik laste turvavarustus s쎵idukile Euroopas vastavalt 쌊RO m쌹쌹rustele (teave s쎵iduki kasutajatele ja turvavarustuse tootjatele)
Lapse pikkuse v쎵i
kaalur쏗hm

CRS
Tootja

CRS
Mudeli nimi

Kinnituse t쏗쏗p

ECE
Kinnituse nr

40–83 cm

Britax R쎨mer

BABY-SAFE 3 i-SIZE LAPSE
TURVAS쌊STEEM koos FLEX
BASE i-SENSE seadmega

ISOFIX koos tugijalaga
(seljaga s쎵idusuunas)

E1*129R03/04*0060

76–105 cm

Britax R쎨mer

TRIFIX 2 i-SIZE

ISOFIX ja 쏗lemine kinnitusrihm

E1*129R02/06*0015

II r쏗hm

Britax R쎨mer

KidFix II R

ISOFIX ja s쎵iduki turvav쎨쎨, kasutades CRS
v쎨쎨rihma juhendit

R44/04 - E1 - 04301304

III r쏗hm

Graco

Junior III Booster Basic

S쎵iduki rihm

R44 E11-0444165

Lapse turvas쏗steemi tootja teave (Euroopas)
Britax: http://www.britax.com
Graco: http://www.gracobaby.com

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Iga istme sobivus turvav쎨쎨ga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt 쌊RO 쏗ldistele eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)
僅
僅
僅
僅

Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
"-": pole kohaldatav
Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel kaass쎵itjale vastab istekoht nr 3.
N:: n쌹oga s쎵idusuunas
R: Seljaga s쎵idusuunas
Istekohad
Turvaseadme kategooriad

5
1, 2

3

4

Kahepunkti- Kolmepunktiturvav쎨쎨d
turvav쎨쎨d

6

Universaalsed rihmaga
lapse turvas쏗steemid

K쎵ik kaalugrupid

-

Ei

Jah
(N, S)

Jah
(N)

Jah*2
(N, S)

Jah
(N, S)

i-suuruses turvaseade

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R1, R2

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Ei

Jah
(N, S)

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turvaseade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

ISOFIX-standard:
L1 L2

-

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(*: ISOFIX beebi turvah쌹ll)

ISOFIX-standard:
S1

-

Ei

Jah
(S)

Ei

Ei

Jah
(S)

ISOFIX-turvas쏗steem lastele
– v쌹ike

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R2, R2X

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Ei

Jah
(N, S)

T쌹issuuruses ISOFIX-turvaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

ISOFIX-standard:
F3 R3

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Ei

Jah
(N, S)

V쌹hendatud laiusega istmek쎵rgendus

ISO sert: B2

-

Ei

Jah

Ei

Ei

Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus

ISO sert: B3

-

Ei

Jah

Ei

Ei

Jah

* 1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida
sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige v쎵imalikku
k쎵rgust v쎵i p쏗stiasendit).
* 2. 쉁rge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga teise rea keskmisele istmele.

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Istme number

Asukoht autos

1

Ees vasakul

2

Ees keskel

3

Ees paremal

4

Teise istmerea vasakul

5

Teise istmerea keskel

6

Teise istmerea paremal

Istekohad

OSG2PH032004L

* Kui peatoed segavad turvaseadme korrektset paigaldamist, tuleb peatugede asendit muuta v쎵i need eemaldada.
* 쉁rge kunagi asetage tahapoole suunaga lapseturvas쏗steemi esiistme s쎵itjaistmele,
v쌹lja arvatud juhul, kui turvapadi on v쌹lja l쏗litatud.

4

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Iga istme sobivus turvav쎨쎨ga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt 쌊RO eeskirjadele Ladina-Ameerika jaoks (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)
僅
僅
僅
僅

Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
"-": pole kohaldatav
Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel kaass쎵itjale vastab istekoht nr 3.
N:: n쌹oga s쎵idusuunas
R: Seljaga s쎵idusuunas
Turvaseadme kategooriad

Istekohad
1, 2

3

4

5

6
*2

Universaalsed rihmaga
lapse turvas쏗steemid

K쎵ik kaalugrupid

-

Ei

Jah
(N, S)

Jah
(N, S)

Jah
(N, S)

i-suuruses turvaseade

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R1, R2

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turvaseade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

ISOFIX-standard:
L1 L2

-

Ei

Ei

Ei

Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(*: ISOFIX beebi turvah쌹ll)

ISOFIX-standard:
S1

-

Ei

Jah
(S)

Ei

Jah
(S)

ISOFIX-turvas쏗steem lastele
– v쌹ike

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R2, R2X

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

T쌹issuuruses ISOFIX-turvaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

ISOFIX-standard:
F3 R3

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

V쌹hendatud laiusega istmek쎵rgendus

ISO sert: B2

-

Ei

Jah

Ei

Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus

ISO sert: B3

-

Ei

Jah

Ei

Jah

* 1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida
sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige v쎵imalikku
k쎵rgust v쎵i p쏗stiasendit).
* 2. 쉁rge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga teise rea keskmisele istmele.

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Istme number

Asukoht autos

1

Ees vasakul

Istekohad

2

Ees keskel

3

Ees paremal

4

Teise istmerea vasakul

5

Teise istmerea keskel

6

Teise istmerea paremal

OSG2PH032004L

* Kui peatoed segavad turvaseadme korrektset paigaldamist, tuleb peatugede asendit muuta v쎵i need eemaldada.
* 쉁rge kunagi asetage tahapoole suunaga lapseturvas쏗steemi esiistme s쎵itjaistmele,
v쌹lja arvatud juhul, kui turvapadi on v쌹lja l쏗litatud.

Soovituslik laste turvavarustus s쎵idukile Ladina-Ameerikas vastavalt
쌊RO m쌹쌹rustele (teave s쎵iduki kasutajatele ja turvavarustuse tootjatele)
Kaalur쏗hm

CRS
Tootja

CRS
Mudeli nimi

Kinnituse t쏗쏗p

ECE
Kinnituse nr

grupp 0+/I/II/III

JOIE

JOIE SPIN 360

ISOFIX ja jalatoe t쏗쏗p
(n쌹oga taha- ja s쎵idusuunas)

E11-041621

4

Turvaseadmete valmistajate kodulehed (Ladina-Ameerikas)
JOIE: http://www.joiebaby.com

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Iga istme sobivus turvav쎨쎨ga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt 쌊RO eeskirjadele Austraalia jaoks (teave auto kasutajatele ja
turvatoolide tootjatele)
僅
僅
僅
僅

Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
"-": pole kohaldatav
Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel kaass쎵itjale vastab istekoht nr 3.
N:: n쌹oga s쎵idusuunas
R: Seljaga s쎵idusuunas
Turvaseadme kategooriad

Istekohad
1, 2

3

4

5

6
*2

Universaalsed rihmaga
lapse turvas쏗steemid

K쎵ik kaalugrupid

-

Ei

Jah
(N, S)

Jah
(N, S)

Jah
(N, S)

i-suuruses turvaseade

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R1, R2

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turvaseade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

ISOFIX-standard:
L1 L2

-

Ei

Ei

Ei

Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(*: ISOFIX beebi turvah쌹ll)

ISOFIX-standard:
S1

-

Ei

Jah
(S)

Ei

Jah
(S)

ISOFIX-turvas쏗steem lastele
– v쌹ike

ISOFIX-standard:
F2, F2X, R2, R2X

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

T쌹issuuruses ISOFIX-turvaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

ISOFIX-standard:
F3 R3

-

Ei

Jah
(N, S)

Ei

Jah
(N, S)

V쌹hendatud laiusega istmek쎵rgendus

ISO sert: B2

-

Ei

Jah

Ei

Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus

ISO sert: B3

-

Ei

Jah

Ei

Jah

* 1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida
sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige v쎵imalikku
k쎵rgust v쎵i p쏗stiasendit)
* 2. 쉁rge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga teise rea keskmisele istmele

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

ISOFIX-kinnituss쏗steem ja 쏗lakinnitusega kinnituss쏗steem
(ISOFIX-kinnituss쏗steem)

Istme number

Asukoht autos

1

Ees vasakul

2

Ees keskel

3

Ees paremal

4

Teise istmerea vasakul

5

Teise istmerea keskel

6

Teise istmerea paremal

Istekohad

OSG2PH032004L

* Kui peatoed segavad turvaseadme korrektset paigaldamist, tuleb peatugede asendit muuta v쎵i need eemaldada.
* 쉁rge kunagi asetage tahapoole suunaga lapseturvas쏗steemi esiistme s쎵itjaistmele,
v쌹lja arvatud juhul, kui turvapadi on v쌹lja l쏗litatud.

4

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Turvapadi – lisakaitses쏗steem
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

OSG2H031079

* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1 Kaasreisija eesmine turvapadi
2 Juhi eesmine turvapadi
3 K쏗lgmine turvapadi
4 Turvakardin
5 Juhi p쎵lvede 쎵hkpadi
6 Esiistme keskmine turvapadi

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Parempoolse rooliga s쎵iduk

4

OSG2EV032015R

* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1 Kaasreisija eesmine turvapadi
2 Juhi eesmine turvapadi
3 K쏗lgmine turvapadi
4 Turvakardin
5 Juhi p쎵lvede 쎵hkpadi
6 Esiistme keskmine turvapadi

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Kuidas turvapadjas쏗steem t쎨쎨tab?
僅 Turvapadjad aktiveeruvad (vajadusel
v쎵ivad t쌹ituda) ainult siis, kui EV-l쏗liti
on asendis ON (sees) ja neid saab
aktiveerida umbes kolme minuti jooksul p쌹rast s쎵iduki v쌹ljal쏗litamist.
僅 Turvapadjad t쌹ituvad tugeval laupkokkup쎵rkel v쎵i tugeva k쏗lgl쎨쎨gi korral momentaanselt (kui autol on
k쏗lgturvapadjad v쎵i turvakardinad),
et kaitsta s쎵itjaid raskete vigastuste
eest.
僅 쌊ldiselt t쌹ituvad turvapadjad olenevalt l쎨쎨gi tugevusest ja suunast jne.
Need tegurid m쌹쌹ravad kindlaks, kas
andurid saadavad signaali turvapatjade rakendamiseks/t쌹itmiseks.
僅 쌊ldiselt vallanduvad turvapadjad olenevalt l쎨쎨gi tugevusest ja suunast jne.
Turvapadjad ei vallandu iga avarii v쎵i
kokkup쎵rke korral.
僅 Esiturvapadjad t쌹ituvad ja t쏗hjenevad silmapilkselt. Turvapatjade vallandumist on praktiliselt v쎵imatu
쎵nnetuse hetkel m쌹rgata. T쎵en쌹oliselt
n쌹ete turvapatju p쌹rast kokkup쎵rget
oma kohtadel lebamas.
僅 Selleks, et raskes kokkup쎵rkes kaitse
tagada, peavad turvapadjad kiiresti
t쌹ituma. Turvapadja t쌹itumise suur
kiirus on tingitud 쌹쌹rmiselt l쏗hikesest
ajast, mille jooksul kokkup쎵rge aset
leiab, ning vajadusest luua pehmendus s쎵itja ja auto sisustuse vahele
enne, kui s쎵itja vastu sisustust paiskub. See t쌹itumiskiirus v쌹hendab
t쎵sistes kokkup쎵rgetes raskete ja eluohtlike vigastuste ohtu ning on seega
turvapatjade disaini oluline osa.
僅 Kuid turvapatjade t쌹itumine v쎵ib
samuti p쎵hjustada vigastusi, mille
hulka kuuluvad marrastused n쌹ol,
4
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Turvapadi – lisakaitses쏗steem

sinikad ja katkised luud, sest t쌹itumiskiirus paneb turvapadjad suure j쎵uga
avanema.
僅 On isegi olukordi, kus kokkupuude
rooli turvapadjaga v쎵ib p쎵hjustada
surmavaid vigastusi, eriti kui s쎵itja
asub roolile liiga l쌹hedal.

HOIATUS
僅 Isegi turvapatjadega s쎵idukites peate
teie ja kaasreisijad alati kandma turvav쎨쎨sid, et v쌹hendada kokkup쎵rkel
v쎵i enamikul 쏗mberpaiskumistel tekkivate vigastuste ohtu ja raskust.
僅 Turvapadjad ja eelpingutid sisaldavad plahvatusohtlikke kemikaale. S쎵iduki utiliseerimine eelpinguteid ja
turvapatju eemaldamata v쎵ib p쎵hjustada tulekahju. P쎨쎨rduge enne utiliseerimist kvalifitseeritud asjatundja
poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui
turvapadjas쏗steemi osad ei toimi vee
v쎵i muude vedelike t쎵ttu, v쎵ib see
p쎵hjustada tulekahju v쎵i t쎵siseid
vigastusi.
僅 V쌹ltimaks kokkup쎵rkel vallanduvatest turvapatjadest p쎵hjustatud kehalisi vigastusi v쎵i surma, peab s쎵itja
istuma roolist v쎵imalikult kaugel. Eesmised kaass쎵itjad peaksid alati liigutama oma tooli v쎵imalikult kaugele ja
istmel taha naalduma.
僅 Turvapadi vallandub kokkup쎵rkel viivitamata. Kui s쎵itjad ei istu 쎵igesti,
v쎵ib t쌹ituv turvapadi neid vigastada.
僅 Turvapatjade t쌹itumine v쎵ib p쎵hjustada vigastusi nagu marrastused n쌹ol
v쎵i kehal, vigastused purunenud prillidest v쎵i p쎵letused.

Teie s쎵iduki turvaomadused

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k쏗ljeturvapadjad ja turvakardinad, t쌹ituvad need ka auto 쏗mberpaiskumisel, et kaitsta s쎵itjaid raskete
vigastuste eest.

M쏗ra ja suits
Turvapadjad teevad t쌹itumisel valju
m쏗ra ja j쌹tavad 쎵hku suitsu ja pulbrit.
See on tingitud turvapadja vallandajas
sisalduva aine s쏗ttimisest ega anna p쎵hjust muretsemiseks. P쌹rast turvapadja
vallandumist v쎵ite kogeda hingamisraskusi, sest teie rind on kokku puutunud
turvav쎨쎨 ja turvapadjaga ning hingate
sisse suitsu ja pulbrit.
P쌹rast kokkup쎵rget avage esimesel
v쎵imalusel uksed ja/v쎵i aknad, et leevendada hingamisprobleeme ja v쌹ltida pikaajalist kokkupuudet suitsu ja
pulbriga.
Kuigi suits ja pulber ei ole m쏗rgised, v쎵ivad need p쎵hjustada 쌹rritusi silmades,
ninal, kurgus jne. Sellisel juhul peske ja
loputage kohe k쏗lma veega ning p쎨쎨rduge arsti poole, kui s쏗mptomid ei kao.

HOIATUS
僅 Turvapatjadega seotud osad rooliratta
keskel, n쌹idikuplokil ning laeservades
(esi- ja tagauste kohal) l쌹hevad turvapatjade vallandumisel v쌹ga kuumaks.
Vigastuste v쌹ltimiseks 쌹rge puudutage turvapatjade asukoha sisemisi
osi kohe p쌹rast seda, kui turvapadi on
t쌹itunud.
僅 쉁rge paigaldage mingeid lisatarvikuid
turvav쎨쎨de vallandumise piirkonda,
n쌹iteks n쌹idikuploki, akende, postide
ja laepaneelide l쌹hedusse.

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Turvapadja hoiatus ja m쌹rgutuli
Turvapadja hoiatustuli
Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab
- Turvapadja hoiatustuli peab s쏗ttima umbes 3–6 sekundiks ja kustub seej쌹rel.

Rike
僅 Turvapadja hoiatustuli ei l쌹he korraks
p쎵lema, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.
僅 P쌹rast s쏗ttimist j쌹쌹b turvapadja hoiatustuli umbes 3–6 sekundiks p쎵lema.
僅 Turvapadja hoiatustuli s쏗ttib s쎵iduki
liikumise ajal.

Eesmise kaasreisija turvapadja
SISSE/V쉁LJA s쌹tted (m쎵nel
mudelil)
Reisija eesmise 쎵hkpadja saab deaktiveerida LCD ekraanilt Kasutajas쌹tete
re쏹iimis, kui eesmisel reisijaistmel on lapsetool v쎵i kui eesmisel reisijaistmel inimest ei ole. Kui s쎵iduk on varustatud
infomeelelahutuss쏗steemiga, siis palun
vaadake eraldi kaasasolevat infomeelelahutuss쏗steemi kasutusjuhendit.

OSG2PH032005L

4
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Teie s쎵iduki turvaomadused

Kasutamine

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Esiistme kaass쎵itja turvapadja
ON/OFF m쌹rgutuli

OSG2EV032020L
OCV031033L_2

Kasutustingimus(ed)

OSG2EV032019L

OSG2PH032029L

A:S쎵iduki seaded
1 S쎵idumugavust lisavad seadistused
2 KAASS싙ITJA TURVAPADI
T쎨쎨tavas s쎵idukis vajutage S쌹tted →
Mugavus → REISIJA 싙HKPADI n쌹idikuplokil v쎵i S쌹tted → S쎵iduk → Mugavus - REISIJA 싙HKPADI
infomeelelahutuss쏗steemi ekraanil.

M쉁RKUS
僅 Oma lapse ohutuse tagamiseks peab
reisija eesmine 쎵hkpadi olema deaktiveeritud kui peaks olema vaja paigaldada eesmisele reisijaistmele
erandlikel tingimustel tahavaatav lapsetool.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.

4

38

僅 P쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist
- Esiistme kaass쎵itja turvapadja ON/
OFF n쌹idik s쏗ttib umbes neljaks
sekundiks.
僅 Kui PASSENGER AIR BAG men쏗쏗s
tehakse valik v쎵i see t쏗histatakse
- Eesmise kaasreisija 쎵hupadja
SISSE/V쉁LJA m쌹rgutuli s쏗ttib.

HOIATUS
僅 Reisija eesmise 쎵hkpadja saab sisse
v쎵i v쌹lja l쏗litada S쌹tetemen쏗쏗st. Kontrollige alati eesmise turvapadja ON/
OFF l쏗litit ja esiistme kaass쎵itja turvapadja ON/OFF m쌹rgutuld.
僅 Juht vastutab kaass쎵itja turvapadja
l쏗liti 쎵ige asendi eest.
僅 쉁rge paigaldage kunagi seljaga s쎵idusuunas olevat turvaistet eesmisele
kaass쎵itja istmele, kui selle turvapadi
ei ole inaktiveeritud. Imik v쎵i laps v쎵ib
쎵nnetuse korral vallanduva turvapadja t쎵ttu saada raskelt vigastada
v쎵i surma.
僅 Kuigi teie s쎵iduk on varustatud PASSENGER AIR BAG men쏗쏗ga, 쌹rge paigaldage esiistmele lapse
turvavarustust. Lapse turvas쏗steemi
ei tohi kunagi paigutada esiistmele.
Lapsed, kes on turvatoolide jaoks liiga
suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama saadaolevaid s쏗le-/
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쎵larihmu. 싙nnetuse korral tagatakse
lastele k쎵ige suurem turvalisus, kui
neid hoiab tagaistmel paigal korralik
turvas쏗steem.
僅 Kohe kui turvaiste ei ole enam eesmisel kaasreisija istmel kasutuses, aktiveerige uuesti eesmise kaass쎵itja
turvapadi.
僅 쉁rge asetage ega sisestage mis tahes
esemeid s쎵iduki istmetele kinnitatud
turvapatjade siltide l쌹hedale. Turvapadja vallandumisel v쎵ib see ese vallandumist m쎵jutada ning p쎵hjustada
ootamatu 쎵nnetuse v쎵i f쏗쏗silist kahju.
僅 Turvapadja moodulitele v쎵i nende
l쌹hedale roolirattale, n쌹idikupaneelile,
tuuleklaasile ja esiistme kaass쎵itja
paneelile kindalaeka kohal ei tohi paigutada esemeid (nagu turvapolstri
katteid, mobiiltelefoni hoidikuid, topsihoidikuid, l쎵hnastajaid ega kleebiseid). Sellised esemed v쎵ivad auto
turvapatjade vallandumiseks piisava
j쎵uga kokkup쎵rkel vigastusi tekitada.
쉁rge pange turvapatjadele ega enda
ja turvapadja vahele 쏗htegi eset.
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僅 Kui SRS-turvapatjade m쌹rgutuli vilgub
v쎵i ei s쏗tti siis, kui EV-l쏗liti on asendis
ON, v쎵i s쏗ttib s쎵idu ajal, laske s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

M쉁RKUS
僅 Reisija eesmise 쎵hkpadja ON/OFF
(sisse/v쌹lja) indikaator ilmub tavaliselt 4 sekundit p쌹rast s쎵iduki ON
(sees) asendisse panekut. Aga, kui
s쎵iduk on ON (sees) asendis 3 minutit
p쌹rast s쎵iduki v쌹lja l쏗litamist, siis indikaator ei ilmu.
僅 Kui PASSENGER AIR BAG men쏗쏗s on
valik tehtud, on kaass쎵itja eesmine
turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei
tohi paigutada lapse v쎵i imiku turvatooli.
僅 Kui PASSENGER AIR BAG men쏗쏗 valik
t쏗histatakse, l쏗litub kaass쎵itja eesmine turvapadi v쌹lja.

T쌹iendava turvavarustuse osad ja
funktsioonid

ETTEVAATUST
僅 Kui PASSENGER AIR BAG men쏗쏗 ei
toimi korralikult, s쏗ttib n쌹idikuplokil
turvapadja hoiatustuli. Ja kui reisija
eesmise 쎵hkpadja OFF (v쌹ljas) indikaator ( ) ei ilmu (s쏗ttib reisija eesmise 쎵hkpadja ON (sees) indikaatori),
siis reaktiveerib SRS kontrollmoodul
reisija eesmise 쎵hkpadja ning reisija
eesmine 쎵hkpadi l쌹heb eesmise kokkup쎵rke korral 쎵hku t쌹is isegi siis, kui
REISIJA 싙HKPADJA men쏗쏗 ona maha
v쎵etud ( ). Sel juhul laske s쏗steemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

OSG2PH032021L

* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud
piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval
olla.
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1
2
3
4
5
6

Juhi eesmise turvapadja moodul
Kaass쎵itja esiturvapadja moodul
K쏗lgmiste turvapatjade moodulid
Turvakardinate moodulid
Eelpinguti komplektid
Eesmise kaasreisija 쎵hkpadja SISSE/
V쉁LJA men쏗쏗*
7 SRS juhtmoodul (SRSCM) / 쏗mberpaiskumisandur*
8 Eesmised l쎨쎨giandurid
9 K쏗lgmised l쎨쎨giandurid
10 K쏗lgmised surveandurid
11 Eesmise kaasreisija 쎵hupadja SISSE/
V쉁LJA men쏗쏗*
12 Juhi keskmise turvapadja moodul
13 Juhi eesmise turvapadja moodul
*: kui on varustuses

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Juhi eesmine turvapadi (1)

OCV031036L

Juhi eesmine turvapadi (2)

OCV031037L

Juhi eesmine turvapadi (3)

Kasutustingimus(ed)
僅 EV-l쏗liti on asendis ON
- SRS-turvapadja hoiatustuli s쏗ttib
umbes kuueks sekundiks ja kustub
seej쌹rel.

OCV031038L

Kaasreisija eesmine turvapadi

HOIATUS
Kui ilmneb m쎵ni j쌹rgmistest tingimustest, n쌹itab see turvapatjade talitlush쌹iret. Sel juhul laske s쏗steemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 S쎵iduki sissel쏗litamise korral ei s쏗tti
tuli korraks p쎵lema.
僅 Tuli ei kustu p쌹rast ligikaudu 6-sekundilist p쎵lemist.
僅 Tuli s쏗ttib s쎵iduki liikumise ajal.
僅 Tuli vilgub, kui s쎵iduk on seatud asendisse ON (sees).
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OCV031039L

Turvapadja moodulid asuvad nii rooli
keskel kui ka eesmise kaass쎵itja paneelis kindalaeka kohal. Kui SRCM tuvastab
piisavalt tugeva kokkup쎵rke s쎵iduki
esiosas, vallandab see automaatselt eesmised turvapadjad.
Turvapadjakatete liitekohad purunevad
turvapatjade t쌹itumisest tingitud surve
m쎵jul. Katte edasine avamine v쎵imaldab
turvapatjade t쌹ielikku t쌹itumist.
T쌹ielikult t쌹itunud turvapadi koos n쎵uetekohaselt kinnitatud turvav쎨쎨ga aeg-
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lustavad juhi v쎵i kaass쎵itja
ettepaiskumist, v쌹hendades pea- ja kaelavigastuste ohtu.
Turvapadjad hakkavad kohe p쌹rast t쌹itumist t쏗hjenema, et mitte piirata juhi
vaatev쌹lja v쎵i juhtimisv쎵imet.

HOIATUS
僅 쉁rge paigaldage ega asetage tarvikuid (joogihoidja, CD hoidja, kleeps
jne) eesmise kaass쎵itja paneelile kindalaeka kohal s쎵idukis, mis on varustatud kaass쎵itja turvapadjaga. Sellised
esemed v쎵ivad muutuda ohtlikeks
lendkehadeks ja kaass쎵itja turvapadja
t쌹itumisel vigastusi p쎵hjustada.
僅 쉁rge asetage vedela 쎵huv쌹rskendaja
mahutit s쎵idukis n쌹idikuteploki l쌹hedale ega n쌹idikupaneeli pinnale.
See v쎵ib muutuda ohtlikuks lendkehaks ja kaass쎵itja turvapadja t쌹itumisel vigastusi p쎵hjustada.
僅 Turvapadja vallandumisel v쎵ib k쎵lada
valju m쏗ra, millele j쌹rgneb s쎵idukisse
lastud peen tolm. Need tingimused on
tavalised ja ei ole ohtlikud – turvapadjad on pakitud sellesse peenesse
pulbrisse. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm v쎵ib p쎵hjustada nahav쎵i silma쌹rritust ja m쎵nede inimeste
puhul astmat halvendama. P쌹rast
쎵nnetust, mis on p쎵hjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu
katmata nahk k쏗lma vee ja pehme
seebiga korralikult puhtaks.
僅 SRS saab toimida ainult siis, kui EVl쏗liti on asendis ON ja umbes kolme
minuti jooksul p쌹rast seda, kui s쎵iduk
on v쌹lja l쏗litatud. Kui SRS-turvapadja
hoiatustuli ei s쏗tti v쎵i p쎵leb pidevalt
umbes kuue sekundi jooksul p쌹rast
seda, kui EV-l쏗liti on seatud asendisse
ON, v쎵i s쏗ttib tuli p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist s쎵idu ajal, siis SRS ei t쎨쎨ta kor-
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ralikult. Sel juhul laske s쏗steemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 Enne kaitsme vahetamist v쎵i
akuklemmi lahti쏗hendamist vajutage
EV-l쏗liti asendisse OFF. 쉁rge kunagi
eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui
EV-l쏗liti on asendis ON. Selle hoiatuse
eiramine s쏗쏗tab turvapatjade hoiatustule.

Juhi ja kaass쎵itja eesmised turvapadjad

OSG2H031015_2

Juhi p쎵lvede turvapadi

OSG2H031035

S쏗steemi olemasolu indikaatorid on
s쎵nad AIR BAG (쎵hkpadI) roolil oleval
쎵hkpadja kattel, rooli allosas olevas p쎵lvepolstris ning reisijapoolsel esipaneelil
kindalaeka kohal.

HOIATUS
僅 Juhi k쌹ed peavad paiknema roolirattal
kella 9:00 ja 3:00 asendis. Kaass쎵itja
peaks oma k쌹si s쏗les hoidma.
僅 Kasutage alati turvav쎨id ja lapse turvas쏗steeme – igal reisil, iga kord, iga쏗ks! Turvapadjad t쌹ituvad suure
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j쎵uga ja 쏗he silmapilgutusega. Turvav쎨쎨d aitavad hoida s쎵itjad 쎵iges
asendis, et saavutada turvapadja
maksimaalne t쎵husus. Isegi turvapatjade olemasolul v쎵ivad turvav쎨쎨ga
halvasti kinni olevad v쎵i lahtise turvav쎨쎨ga s쎵itvad reisijad saada raskeid vigastusi, kui turvapadi t쌹itub.
J쌹rgige alati selles juhendis toodud
ettevaatusabin쎵usid turvav쎨쎨de, turvapatjade ja s쎵itjate ohutuse kohta.
僅 V쌹hendamaks raskete v쎵i surmavate
vigastuste ohtu ja turvas쏗steemi maksimaalse ohutuse 쌹rakasutamiseks
tehke j쌹rgmist.
- 쉁rge asetage kunagi last 쏗heski
turvatoolis ega istmek쎵rgendusel
esiistmele.
- Kinnitage alati laste turvav쎨쎨d
tagaistmel. Tagaiste on igas vanuses laste jaoks k쎵ige turvalisem
koht.
- Esi- v쎵i k쏗lgturvapadi v쎵ib valesti
istuvat juhti v쎵i kaass쎵itjat vigastada.
- Liigutage oma iste turvapatjadest
v쎵imalikult kaugele tagasi, s쌹ilitades kontrolli s쎵iduki 쏗le.
- Teie ja teie reisijad ei tohi kunagi
istuda ega kallutada turvapatjadele
ebavajalikult l쌹hedale. Vales asendis olevad juhid ja kaasreisijad v쎵ivad t쌹ituvate turvapatjadega
t쎵siseid vigastusi saada.
- 쉁rge toetuge kunagi vastu ust ega
keskkonsooli – istuge alati sirgelt.
- 쉁rge paigaldage mingeid esemeid
turvapadja moodulite kohale v쎵i
l쌹hedusse roolil, n쌹idikupaneelil ja
kaass쎵itja paneelil kindalaeka
kohal. Sellised esemed v쎵ivad auto
turvapatjade vallandumiseks pii-
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sava j쎵uga kokkup쎵rkel vigastusi
tekitada.
Kui turvapatjade m쌹rgutuli p쎵leb
s쎵idu ajal, siis soovitame lasta kvalifitseeritud asjatundjal s쏗steemi
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
Turvapatju saab kasutada vaid
korra – laske s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal v쌹lja vahetada.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
SRS on konstrueeritud vallandama
turvapadja piisavalt t쎵sise l쎨쎨gi
korral. Lisaks vallanduvad turvapadjad vaid 쏗he korra. Turvav쎨쎨d
tuleb kanda kogu aeg.
Eesmised turvapadjad ei ole m쎵eldud vallanduma k쏗lgmise kokkup쎵rke, tagumise kokkup쎵rke v쎵i
쏗mberpaiskumise korral. Lisaks ei
vallandu eesmised turvapadjad
eesmistel kokkup쎵rgetel, mis on
vallandumise l쌹vest kergemad.
Lapse turvas쏗steemi ei tohi kunagi
paigutada esiistmele. Imik v쎵i laps
v쎵ib 쎵nnetuse korral vallanduva
turvapadja t쎵ttu saada raskelt
vigastada v쎵i surma.
13-aastased ja nooremad lapsed
peavad alati olema tagaistmetel
korralikult kinnitatud. 쉁rge laske
lastel kunagi s쎵ita eesmise kaasreisija istmel. Kui 쏗le 13-aastane laps
tuleb panna eesmisele kaasreisija
istmele, tuleb tema turvav쎨쎨 korralikult kinnitada ja iste liigutada v쎵imalikult taha.
Maksimaalseks turvalisuseks mis
tahes avariide puhul peavad k쎵ik
s쎵itjad, sh juht, kandma alati turvav쎨쎨sid, olenemata sellest, kas
nende iste on varustatud turvapad-

Teie s쎵iduki turvaomadused

jaga, et v쌹hendada raskete vigastuste v쎵i surma ohtu. 쉁rge istuge
ega kallutage turvapadjale ebavajalikult l쌹hedale, kui s쎵iduk liigub.
- Valesti istumine v쎵ib avarii korral
p쎵hjustada t쎵siseid v쎵i surmavaid
vigastusi. K쎵ik s쎵itjad peavad
istuma sirgelt, seljatugi p쏗stises
asendis, istmepadja keskel ning
olema kinnitatud turvav쎨쎨ga. Jalad
peavad olema v쌹lja sirutatud ja
p쎵randal, kuni s쎵iduk on pargitud.
- T쌹iendava turvavarustuse turvapadjad peavad avarii korral turvalisuse tagamiseks vallanduma v쌹ga
kiiresti. Kui s쎵itja on vales asendis,
sest ta ei kanna turvav쎨쎨d, v쎵ib
turvapadi j쎵uliselt vastu s쎵itjat paisata, p쎵hjustades raskeid v쎵i surmavaid vigastusi.

K쏗lgmine turvapadi ja eesmine
keskmine turvapadi
M쎵lema eesistme kohta on s쎵idukis
k쏗lgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi.

OSG2H031016

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel
n쌹idatust erineda.
Turvapadja eesm쌹rk on pakkuda juhile
ja/v쎵i esiistme kaass쎵itjale lisaks turvav쎨쎨le t쌹iendavat kaitset.
K쏗lgmised turvapadjad ja eesmine keskmine turvapadi vallanduvad teatava
k쏗lgl쎨쎨gi korral ning s쎵ltuvalt l쎨쎨gi tugevusest. K쏗lgturvapadjad ja juhi keskmine
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turvapadi ei vallandu iga k쏗lgl쎨쎨gi korral.

OSG2H031044

OSG2H031036

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel
n쌹idatust erineda.

HOIATUS
僅 쉁rge lubage s쎵itjatel toetada p쌹id v쎵i
kehi ustele, asetada k쌹si ustele, sirutada k쌹si aknast v쌹lja ega asetada
esemeid ukse ja s쎵itjate vahele, kui
nad istuvad k쏗lgturvapadja ja/v쎵i turvakardinatega varustatud istmetel.
僅 K쏗lgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi on m쎵eldud t쌹ienduseks juhi ja kaass쎵itja
turvav쎨쎨s쏗steemidele ega asenda
neid. Seega tuleb s쎵iduki liikumisel
alati kanda turvav쎨쎨d. K쏗lgturvapadjad vallanduvad ainult teatava k쏗lgl쎨쎨gi korral v쎵i auto
쏗mberpaiskumisel (kui autol on
쏗mberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et s쎵itjaid m쌹rkimisv쌹쌹rselt vigastada.
僅 K쏗lgturvapatjadelt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste v쌹ltimiseks peavad
m쎵lemad eesistujad istuma sirgelt ja
kasutama 쎵igesti turvav쎨쎨d.
僅 쉁rge kasutage istmekatteid.
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僅 Istmekatete kasutamine v쎵ib v쌹hendada v쎵i takistada s쏗steemi t쎵husust.
僅 Selleks, et ennetada k쏗lgmise turvapadja ja juhi keskmise turvapadja
ootamatut vallandumist, mis v쎵ib
kaasa tuua vigastusi, v쌹ltige l쎨쎨ke
vastu k쏗lgl쎨쎨giandureid siis, kui EVl쏗liti on asendis ON umbes kolme
minuti jooksul p쌹rast s쎵iduki v쌹ljal쏗litamist.
僅 Istme v쎵i istmekatte vigastamise korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 쉁rge pange turvapatjadele ega enda
ja turvapadja vahele 쏗htegi eset.
Samuti 쌹rge paigaldage 쏗htegi eset
turvapatjade vallandumisteele ustel,
k쏗lgakendel, esi- v쎵i tagaukse paneelidel.
僅 쉁rge pange 쏗htegi eset ukse ja istme
vahele. Sellised esemed v쎵ivad k쏗lgmise turvapadja t쌹itumisel kohalt
paiskuda.
僅 쉁rge paigaldage k쏗ljele v쎵i k쏗lgmiste
turvapatjade l쌹hedusse lisavarustust.

M쉁RKUS
僅 쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k쏗ljeturvapadjad ja turvakardinad, t쌹ituvad need ka auto
쏗mberpaiskumisel, et kaitsta s쎵itjaid
raskete vigastuste eest.
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Turvakardin

OSG2H031018

OSG2H031017

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel
n쌹idatust erineda.
Turvakardinad asuvad laeservades, esija tagauste kohal.
Turvakardinad kaitsevad teatava k쏗lgl쎨쎨gi korral eesistujate ja tagaistme v쌹limistel istekohtadel istujate p쌹id.
Turvakardinad vallanduvad teatava
k쏗lgl쎨쎨gi korral, olenedes l쎨쎨gi tugevusest. Turvakardinad ei vallandu k쎵igi
k쏗lgl쎨쎨kide, laup- ja tagantkokkup쎵rke
korral ega enamikul 쏗mberpaiskumise
juhtudel.

HOIATUS
僅 쌊laltoodud juhiste mittej쌹rgmine v쎵ib
쎵nnetuse korral p쎵hjustada s쎵itjate
vigastusi v쎵i surma.
- Ohutuse m쎵ttes 쌹rge riputage raskeid esemeid riidekonksudele.
- K쏗lgturvapatjadelt ja turvakardinalt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud
vigastuste v쌹ltimiseks peaksid
m쎵lemad eesistujad istuma sirgelt
ja kasutama 쎵igesti turvav쎨쎨d.
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Lapsed peavad istuma n쎵uetekohases lapse turvavarustuses
tagaistmel.
- Kui lapsed istuvad tagumistel v쌹limistel istmetel, peavad nad olema
n쎵uetekohases lapse turvavarustuses.
Seadke lapse turvavarustus uksest
v쎵imalikult kaugele ja kinnitage
lapse turvavarustus lukustatud
asendisse.
- 쉁rge lubage s쎵itjatel toetada p쌹id
v쎵i kehi ustele, asetada k쌹si ustele,
sirutada k쌹si aknast v쌹lja ega asetada esemeid ukse ja s쎵itjate
vahele, kui nad istuvad k쏗lgturvapadja ja/v쎵i turvakardinatega
varustatud istmetel.
- 쉁rge p쏗쏗dke kunagi avada ega
parandada turvakardina s쏗steemi
osi. Vajaduse korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 쉁rge asetage esemeid 쏗le turvapadja.
Samuti 쌹rge paigaldage mingeid esemeid turvapatjade vallandumisteele
ustel, k쏗lgakendel, esi- v쎵i taga uksepaneelidel, katuseraamidel.
僅 쉁rge riputage riidenagide k쏗lge raskeid ega purunevaid esemeid.

4

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k쏗ljeturvapadjad ja turvakardinad, t쌹ituvad need ka auto 쏗mberpaiskumisel, et kaitsta s쎵itjaid raskete
vigastuste eest.

4
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Lisakaitses쏗steemi andurid

OSG2EV031001

1

2

OSG2H031020

3

OSG2EV031002

4

OSG2H031022

OSG2H031023

* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1 T쌹iendava turvass쏗steemi (SRS) juhtmoodul/쏗mberminekuandur
2 Eesmine l쎨쎨giandur
3 K쏗lgsurveandur (esiuks)
4 K쏗lgl쎨쎨giandur (B-sammas)

4
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HOIATUS
僅 쉁rge l쎨쎨ge ega laske esemetel p쎵rutada kohti, kus asuvad turvapadjad
v쎵i l쎨쎨giandurid.
See v쎵ib p쎵hjustada turvapadja ootamatu vallandumise, mis v쎵ib p쎵hjustada raskeid vigastusi v쎵i surma.
僅 Andurite paigaldusasukoha v쎵i nurga
muutmisel v쎵ivad turvapadjad vallanduda juhuslikult v쎵i ei pruugi vallanduda, kui peaksid, p쎵hjustades
raskeid vigastusi v쎵i surma.
쉁rge seega p쏗쏗dke hooldada turvapadja andureid ega nende 쏗mbrust.
Laske s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Anduri paigaldusnurkade muutmisel
eesmise kaitseraua, kere v쎵i B-piilari
deformeerumisel, kus asuvad k쏗lgkokkup쎵rke andurid, v쎵ivad tekkida
probleemid. Rikke korral laske s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja/teenusepartneri
poole.
僅 Teie s쎵iduk on ette n쌹htud l쎨쎨kide
m쎵ju v쌹hendamiseks ja turvapatjade
vallandamiseks teatud kokkup쎵rgetel.
Kasutage kaitseraudade paigaldamiseks v쎵i p쎵rkeraua vahetamisel ainult
Kia originaalosi v쎵i samav쌹쌹rseid osi.
Vastasel korral v쎵ib v쌹heneda teie
s쎵iduki ohutus kokkup쎵rkel ja turvapatjade vallandumisel.
僅 쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui s쎵idukil on k쏗lgmised turvapadjad
ja turvakardinad, vajutage EV-l쏗liti
asendisse OFF ja oodake enne s쎵iduki
pukseerimist kolm minutit.
K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad vallanduvad siis, kui EV-l쏗liti ase-
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tatakse kolme minuti jooksul
asendisse ON v쎵i OFF ning 쏗mberminekuandur tuvastab olukorra 쏗mberminekuna.

Olukorrad, kus turvapadjad t쌹ituvad
* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel n쌹idatust erineda.
Olukorrad, kus turvapadjad t쌹ituvad

OSG2EV031003

Esiturvapadjad vallanduvad
laupkokkup쎵rkel, olenevalt
l쎨쎨gi tugevusest, s쎵idukiirusest v쎵i l쎨쎨ginurgast.

4
OSG2H031017

K쏗lgturvapadjad ja/v쎵i turvakardinad t쌹ituvad k쏗lgl쎨쎨gi
korral, olenevalt l쎨쎨gi tugevusest, s쎵idukiirusest ja kokkup쎵rke suunast.

OSG2EV031006

TEAVE
K쏗lgturvapadjad ja turvakardinad
K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad
t쌹ituvad, kui 쏗mberminekuandurid
tuvastavad auto 쏗mbermineku.
Kuigi esiturvapadjad (juhi ja eesmise
kaass쎵itja turvapadjad) peaksid vallanduma ainult laupkokkup쎵rkel, v쎵ivad
need t쌹ituda ka muudel juhtudel, kui
eesmise kokkup쎵rke andurid tuvastavad
piisava l쎨쎨gi. K쏗lgturvapadjad (k쏗lgturvapadjad ja/v쎵i turvakardinad) on m쎵eldud t쌹ituma ainult k쏗lgmiste
kokkup쎵rgete korral, kuid need v쎵ivad
vallanduda ka muudes kokkup쎵rgetes,
kui k쏗lgmise kokkup쎵rke andurid tuvastavad piisava l쎨쎨gi.
N쌹iteks v쎵ib k쏗lgmine turvapadi ja turvakardinad t쌹ituda, kui 쏗mberminekuandurid osutavad 쏗mbermineku
v쎵imalusele (isegi kui seda tegelikult
pole) v쎵i muudes olukordades, sealhul4

47

Teie s쎵iduki turvaomadused

gas juhul, kui s쎵idukit kallutatakse pukseerimise ajal. Isegi kui k쏗lgturvapadi ja/
v쎵i turvakardin ei paku 쏗mbermineku
korral l쎨쎨gikaitset, siis need k쌹ivituvad,
et v쌹ltida s쎵itjate (eriti nende, kes pole
turvav쎨쎨dega kinnitatud) v쌹lja kukkumist.
Juhul, kui auto 쏃assii saab halvas seisundis teekattel v쎵i k쎵nniteel l쎨쎨gi 쏗le ebatasasuste v쎵i esemete s쎵ites, v쎵ivad
turvapadjad t쌹ituda. Seega s쎵itke soovimatu turvapatjade t쌹itumise v쌹ltimiseks
viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole
s쎵idukitele liiklemiseks ette n쌹htud, v쌹ga
ettevaatlikult.

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

Olukorrad, kus turvapadjad ei t쌹itu

OSG2H031029

Eesmised turvapadjad ei
pruugi k쏗lgkokkup쎵rke korral
t쌹ituda.
OSG2EV031006

OSG2H031030

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
K쏗ljeturvapadjad ja turvapadjad vallanduvad kui 쏗mberpaiskumisandur tuvastav 쏗mberpaiskumise.

Olukorrad, kus turvapadjad ei
t쌹itu
Olukorrad, kus turvapadjad ei t쌹itu
Teatud v쌹ikestel kiirustel toimuvate kokkup쎵rgete puhul
turvapadjad ei t쌹itu.
OSG2EV031003

Turvapadjad ei ole m쎵eldud
tagumiste kokkup쎵rgete korral t쌹itumiseks.
OSG2EV031004

OSG2EV031005

4
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Tugev pidurdamine langetab
s쎵iduki esiosa, mis p쎵hjustab
selle 씮s쎵itmist” k쎵rgema kliirensiga s쎵iduki alla.
Sel juhul ei pruugi turvapadjad
vallanduda, sest anduritega
tuvastatav aeglustus v쎵ib olla
liiga v쌹ike.

K쏗lgkokkup쎵rke korral v쎵ivad s쎵itjad liikuda kohta, kus
turvapadjad ei paku lisakaitset, seega ei pruugi 쏗kski turvapadi vallanduda.

OSG2EV031007

Turvapadjad ei pruugi auto
쏗mberpaiskumisel vallanduda, sest s쎵iduk ei suuda
쏗mberpaiskumist tuvastada.
Siiski v쎵ivad k쏗lgturvapadjad
ja/v쎵i turvakardinad vallanduda, kui auto paiskub l쎨쎨gi
t쎵ttu 쏗mber.
Turvapadjad ei pruugi t쌹ituda, kui s쎵iduk p쎵rkub kokku
selliste esemetega nagu t쌹navapostid v쎵i puud, kus l쎨쎨gipunkt on koondunud 쏗hte
piirkonda ja l쎨쎨gi koguj쎵ud ei
ulatu anduriteni.

HOIATUS
僅 T쌹iendav turvas쏗steem on loodud
vallandama turvapadjad vaid siis, kui
kokkup쎵rge on piisavalt tugev ja kui
kokkup쎵rkenurk on v쌹iksem kui 30°
s쎵iduki pikiteljast.
僅 Eesmised turvapadjad ei ole m쎵eldud
vallanduma k쏗lgmise kokkup쎵rke,
tagumise kokkup쎵rke v쎵i 쏗mberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel
kokkup쎵rgetel, mis on vallandumise
l쌹vest kergemad.
僅 K쏗lgturvapadjad vallanduvad ainult
teatava k쏗lgl쎨쎨gi korral v쎵i auto
쏗mberpaiskumisel (kui autol on
쏗mberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et s쎵itjaid m쌹rkimisv쌹쌹rselt vigastada.
僅 Turvapadja vallandumisel v쎵ib k쎵lada
valju m쏗ra, millele j쌹rgneb s쎵idukisse
lastud peen tolm. K쎵nealused tingimused ei ole ohtlikud.
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僅 Turvapadjad on t쌹idetud peene pulbriga. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm v쎵ib p쎵hjustada naha- v쎵i
silma쌹rritust ja m쎵nede inimeste astmat halvemaks muuta. P쌹rast 쎵nnetust, mis on p쎵hjustanud turvapatjade
vallandumise, peske kogu katmata
nahk k쏗lma vee ja pehme seebiga
korralikult puhtaks.
僅 Kasutage turvapatjade katete puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi v쎵i
ainult veega niisutatud lappi.
僅 Lahustid ja puhastusvahendid v쎵ivad
turvapadjakatteid kahjustada ja seel쌹bi turvapatjade vallandumist takistada.
僅 Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui
turvapadjas쏗steemi osad ei toimi vee
v쎵i muude vedelike t쎵ttu, v쎵ib see
p쎵hjustada tulekahju v쎵i t쎵siseid
vigastusi.
僅 Kui ilmneb m쎵ni j쌹rgmistest tingimustest, n쌹itab see turvapatjade talitlush쌹iret. Sel juhul laske s쏗steemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
- S쎵iduki sissel쏗litamise korral ei s쏗tti
tuli korraks p쎵lema.
- Tuli ei kustu p쌹rast ligikaudu 6sekundilist p쎵lemist.
- Tuli s쏗ttib s쎵iduki liikumise ajal.
- Tuli vilgub, kui EV-l쏗liti on asendis
ON.
僅 Enne kaitsme vahetamist v쎵i
akuklemmi lahutamist keerake EVl쏗liti asendisse OFF. 쉁rge kunagi
eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui
EV-l쏗liti on asendis ON. Selle hoiatuse
eiramine s쏗쏗tab turvapatjade hoiatustule.

Turvapadi – lisakaitses쏗steem

僅 쉁rge proovige lisakaitses쏗steemi juhtmeid v쎵i muid komponente muuta
ega lahti 쏗hendada, samuti ei tohi kinnitage turvapatjade katetele mingeid
m쌹rke v쎵i kleebiseid ega teha muudatusi auto kerestruktuuris. See v쎵ib
lisakaitses쏗steemi sooritust kahjustada ja p쎵hjustada kehavigastusi.
Vajaduse korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kui teie auto on 쏗le ujutatud ja salongi
p쎵rand on seet쎵ttu m쌹rg, 쌹rge
p쏗쏗dke mootorit k쌹ivitada; laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le
vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja/hoolduspartneri
poole.
僅 Turvapatju saab kasutada ainult 쏗ks
kord. Kui turvapadjad t쌹ituvad, laske
kvalifitseeritud t쎨쎨kojal need v쌹lja
vahetada. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
僅 Kui turvapadjas쏗steemi osad tuleb
쌹ra visata v쎵i s쎵iduk lammutada,
peab j쌹rgima ka teatud ettevaatusabin쎵usid, n쌹iteks lisakaitses쏗steem ja
eelpingutid tuleb tuleohu t쎵ttu s쎵idukist eemaldada. Nende ohutusabin쎵ude mittej쌹rgmine v쎵ib
suurendada kehavigastuste ohtu. Kia
volitatud m쏗쏗giesindaja on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku
infot.

M쉁RKUS
僅 쌊mberpaiskumisanduriga
K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad t쌹ituvad, kui 쏗mberminekuandurid tuvastavad auto 쏗mbermineku.
Turvapadjad v쎵ivad vallanduda s쎵iduki 쏗mbermineku korral, kui 쏗mberminekuandur selle tuvastab.
4
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僅 Ilma 쏗mberpaiskumisandurita
K쏗lgmised turvapadjad ja/v쎵i turvakardinad v쎵ivad siiski vallanduda, kui
s쎵iduk paiskub k쏗lgkokkup쎵rke t쎵ttu
쏗mber ning olemas on k쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad.

Lisakaitses쏗steemi hooldus
Lisakaitses쏗steem on praktiliselt hooldusvaba ega sisalda osi, mida kasutaja
saaks ise ohutult hooldada.
Kui turvapatjade m쌹rgutuli ei s쏗tti v쎵i
j쌹쌹b p쎵lema, laske s쏗steemi kontrollida
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
僅 T쌹iendava turvas쏗steemi osade v쎵i
juhtmestiku muutmine, sh mis tahes
m쌹rkide lisamine polstrikattele v쎵i
muudatused kere struktuuris v쎵ivad
kahjustada t쌹iendava turvas쏗steemi
j쎵udlust ja p쎵hjustada v쎵imalikke
vigastusi.
僅 Kui turvapadjas쏗steemi osad tuleb
쌹ra visata v쎵i kui s쎵iduk tuleb utiliseerida, tuleb j쌹rgita teatud ohutusabin쎵usid. Kia volitatud m쏗쏗giesindaja
on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku infot. Nende ohutusabin쎵ude mittej쌹rgmine v쎵ib
suurendada kehavigastuste ohtu.

4
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T쌹iendavad ohutusabin쎵ud
僅 쉁rge laske kunagi reisijatel s쎵ita
pakiruumis ega kokkuklapitud
tagaistmetel.K쎵ik s쎵itjad peavad
istuma sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvav쎨쎨ga ja p쎵randale asetatud jalgadega.
僅 Reisijad ei tohiks s쎵idu ajal p쏗sti
t쎵usta ega kohti vahetada.Kaass쎵itja, kes ei kanna avarii v쎵i 쌹kkpidurdamise korral turvav쎨쎨d, v쎵ib
paiskuda s쎵iduki sisustuse vastu,
teiste s쎵itjate vastu v쎵i s쎵idukist v쌹lja.
僅 Iga turvav쎨쎨 on m쎵eldud 쏗he s쎵itja
jaoks.Kui turvav쎨쎨d kasutab rohkem
kui 쏗ks inimene, v쎵ivad nad kokkup쎵rke korral saada t쎵siseid vigastusi
v쎵i surma.
僅 쉁rge kasutage turvav쎨쎨del lisatarvikuid.Seadmed, mis lubavad s쎵itjate
mugavuse t쌹iustamist v쎵i turvav쎨쎨
쏗mberpaigutamist, v쎵ivad v쌹hendada turvav쎨쎨 pakutavat kaitset ja
suurendada avarii korral t쎵siste vigastuste ohtu.
僅 S쎵itjad ei tohi enda ja turvapadja
vahele asetada tugevaid v쎵i teravaid esemeid.Raskete v쎵i teravate
esemete vedamine s쏗les v쎵i suus v쎵ib
turvav쎨쎨 vallandumisel p쎵hjustada
vigastusi.
僅 Hoidke s쎵itjad turvapadja katetest
eemal.K쎵ik s쎵itjad peavad istuma
sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvav쎨쎨ga ja p쎵randale asetatud jalgadega. Kui s쎵itjad on
turvapadja katetele liiga l쌹hedal, v쎵ivad nad turvapatjade vallandumisel
vigastada saada.
僅 쉁rge kinnitage ega asetage esemeid turvapadja katete peale ega
l쌹hedale.Esi- v쎵i k쏗lgturvapatjade
katetele v쎵i nende l쌹hedusse kinnita-
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tud v쎵i paigutatud esemed v쎵ivad
takistada turvapatjade toimimist.
僅 쉁rge muutke esiistmeid.Esiistmete
muutmine v쎵ib h쌹irida t쌹iendava turvas쏗steemi andurite v쎵i k쏗lgturvapatjade toimimist.
僅 쉁rge asetage esemeid esiistmete
alla.Esemete asetamine esiistmete
alla v쎵ib h쌹irida t쌹iendava turvas쏗steemi andurite ja juhtmestiku t쎨쎨d.
僅 쉁rge hoidke imikut v쎵i last
s쏗les.싙nnetuse korral v쎵ib imik v쎵i
laps saada t쎵siseid vigastusi v쎵i
surma. K쎵ik imikud ja lapsed peavad
olema n쎵uetekohaselt kinnitatud
sobivates laste turvatoolides v쎵i turvav쎨쎨dega tagaistmel.

HOIATUS
僅 Valesti v쎵i vales asendis istumine v쎵ib
nihutada s쎵itjad vallanduvale turvapadjale liiga l쌹hedale, nad v쎵ivad
saada l쎨쎨gi sisestruktuurilt v쎵i viskuda autost v쌹lja, mis p쎵hjustab t쎵siseid vigastusi v쎵i surma.
僅 Istuge alati sirgelt, seljatugi p쏗stises
asendis, istmepadja keskel, kinnitatud turvav쎨쎨ga ning p쎵randale asetatud v쌹ljasirutatud jalgadega.

Varustuse lisamine v쎵i turvapatjadega varustatud s쎵iduki muutmine
Kui muudate s쎵iduki konstruktsiooni,
esikaitserauda, esi- v쎵i k쏗ljepaneele v쎵i
kliirensit (kere k쎵rgust maast), v쎵ite
m쎵jutada turvapadjas쏗steemi toimimist.
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Turvapatjade hoiatussildid
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

OSG2H031032_2

Parempoolse rooliga s쎵iduk

4
OSG2EV032016R_2

Turvapadja hoiatussilt

OCV031062L

Sildid hoiatavad s쎵itjaid turvapadjas쏗steemiga seotud v쎵imalike ohtude eest
Pidage meeles, et k쎵nealused valitsuse
hoiatused keskenduvad laste ohule.
Samuti soovime, et oleksite teadlikud
t쌹iskasvanuid puudutavatest ohtudest,
mida on kirjeldatud eelmistel lehek쏗lgedel.

HOIATUS
僅 쉁rge kunagi paigaldage seljaga s쎵idusuunda m쎵eldud lapse turvavarustust juhi k쎵rvale esiistmele, kui
kaass쎵itja turvapadi ei ole v쌹lja l쏗litatud. T쌹ituv kaass쎵itja turvapadi v쎵ib
tahapoole suunatud lapse turvavarustusele l쎨쎨gi anda ja lapse tappa.

4
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僅 Eriti ohtlik! 쉁rge pange seljaga s쎵idusuunas paigaldatavat lapse turvavarustust istmele, mille ees on turvapadi!
僅 쉁rge pange kunagi lapse turvavarustust eesmise kaass쎵itja istmele. Eesmise kaass쎵itja turvapadja t쌹itumine
v쎵ib p쎵hjustada raskeid v쎵i surmavaid vigastusi.
僅 쉁rge KUNAGI paigaldage seljaga s쎵idusuunda k쌹ivat lapse turvaseadet
V쉁LJA L쌊LITAMATA ESITURVAPADJAGA esiistmele, turvapadi v쎵ib LAST
V쉁GA T싙SISELT v쎵i ELUOHTLIKULT
VIGASTADA.
僅 Kui k쏗lgturvapatjade ja/v쎵i turvakardinatega auto tagaistme v쌹limistel
istekohtadel istuvad lapsed, siis paigaldage nende turvavarustus ustest
v쎵imalikult kaugele ja kinnitage tugevalt.
K쏗lgturvapatjade ja/v쎵i turvakardinate t쌹itumine v쎵ib p쎵hjustada imiku
v쎵i lapse raskeid vigastusi v쎵i surma.

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
僅 Kui s쎵idukil on k쏗lgmised turvapadjad
ja turvakardinad, t쌹ituvad need
momentaalselt ka s쎵iduki 쏗mberpaiskumisel, et kaitsta s쎵itjaid raskete
vigastuste eest.
僅 K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad v쎵ivad vallanduda, kui 쏗mberpaiskumise andur tuvastab
쏗mberpaiskumise.
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V쎵tmed

Teie s쎵iduki omadused

Kasutamine

* Esitatud teave v쎵ib erineda s쎵ltuvalt
sellest, millised funktsioonid teie s쎵iduki puhul kehtivad.

僅 Vajutage vastavat nuppu.
僅 S쎵iduki kaugk쌹ivituseks vajutage ukseluku nuppu (1) ja hoidke kaugk쌹ivituse nuppu (4) kahe sekundi jooksul
all.
僅 S쎵iduki edasi/tagasi liigutamiseks
vajutage edasiliikumise/tagasiliikumise nuppe (5, 6).

V쎵tmed
Kirjutage v쎵tmekood 쏗les
V쎵tmekood on m쌹rgitud v쎵tmekomplekti k쏗lge kinnitatud v쎵tmekoodi sildile.
V쎵tmete kaotamise korral v쎵tke 쏗hendust Kia volitatud edasim쏗쏗ja/hoolduspartneriga. Eemaldage v쎵tmekoodi silt ja
hoidke seda kindlas kohas. Kirjutage ka
sildil olev v쎵tmekood 쏗les ja hoidke seda
kindlas kohas (mitte autos).

Nutiv쎵tmega lukustamine /
lukust avamine / kaugk쌹ivitus /
kaugjuhtimisega parkimine
Elektrooniline v쎵ti

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Nutiv쎵ti on raadiosaatja (nt raadio- v쎵i
lennujaama saatja) l쌹hedal, mis v쎵ib
takistada nutiv쎵tme tavap쌹rast kasutamist.
僅 Nutiv쎵ti on kaasaskantava kahesuunalise raadios쏗steemi v쎵i mobiiltelefoni l쌹heduses.
僅 Teie auto l쌹hedal kasutatakse teise
s쎵iduki elektroonilist v쎵tit.

TEAVE

OCV041003L

1
2
3
4
5

Lukus
Avatud
Tagaluugi lukust avamine / avamine
Kaugk쌹ivitus
Kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steem
(edasisuunas)
6 Kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steem
(tagasisuunas)

5
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僅 Kui vajutate tagaluugi lukust avamise
/ avamise nuppu kauem kui sekundi,
avatakse lukk v쎵i tagaluuk s쎵ltuvalt
s쎵iduki valikutest.
僅 Kui 쏗ks ustest, kapott v쎵i tagaluuk on
avatud, siis ohutuled ei t쎨쎨ta.
僅 Kui 쏗htegi ust ei avata 30 sekundi
jooksul alates lukust avamise nupu
vajutamisest, lukustuvad uksed automaatselt uuesti.
僅 P쌹rast lukustamise/lukust avamise
nupu vajutamist hakkavad ohutuled
vilkuma
僅 S쎵iduki kaugk쌹ivituseks tuleks nutiv쎵ti tuvastada s쎵idukist 10 m (32 jala)
kaugusel ja kaugk쌹ivituse nuppu
tuleb vajutada nelja sekundi jooksul
p쌹rast uste lukustamist.

Teie s쎵iduki omadused

僅 Kui p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist ei teha
10 minuti jooksul 쏗htegi toimingut,
l쏗litatakse s쎵iduk v쌹lja.
僅 Juht saab nutiv쎵tme edasi-/tagasiliikumise nuppude (5, 6) abil edasi v쎵i
tagasi liigutada. Nutika kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi 쏗ksikasjaliku teabe jaoks vt "Nutikas
parkimisabis쏗steem (RSPA) (m쎵nel
mudelil)" lehek쏗ljel 6-155.

Mehaanilise v쎵tme eemaldamine
nutiv쎵tmelt

OCV041004L

1 Pannal
2 Mehaaniline v쎵ti

Kasutamine
1. Vajutage ja hoidke pannalt (1) all.
2. T쎵mmake mehaaniline v쎵ti (2) v쌹lja.

V쎵tme aku vahetamine

OCV041005L

Kasutamine
1. Avage ettevaatlikult v쎵tme kate.
2. Vahetage vana aku uue vastu.

V쎵tmed

HOIATUS
僅 쉁rge j쌹tke v쎵tmeid autosse, kui seal
on j쌹relevalveta lapsed. Laste j쌹tmine
s쎵idukisse ilma j쌹relevalveta ja koos
nutiv쎵tmega on ohtlik isegi siis, kui
EV-l쏗liti ei ole ACC v쎵i ON (sees)
asendis. Lapsed matkivad t쌹iskasvanute tegevusi ning v쎵ivad EV-l쏗litit
vajutada. V쎵ti laseks lastel juhtida
elektriaknaid v쎵i muid juhtimisseadmeid v쎵i isegi s쎵idukit liigutada, mis
v쎵ib p쎵hjustada raskeid kehavigastusi
v쎵i surma.
僅 SEE TOODE SISALDAB N싋싋PPATAREID
Allaneelamisel v쎵ib liitium-n쎨쎨ppatarei 2 tunni jooksul p쎵hjustada raskeid
v쎵i surmavaid vigastusi.
Hoida akusid lastele k쌹ttesaamatus
kohas.
Kui arvate, et patarei v쎵ib olla alla
neelatud v쎵i sattunud mis tahes kehaosasse, p쎨쎨rduge viivitamatult arsti
poole.

ETTEVAATUST
僅 Elektrooniline v쎵ti on loodud aastatepikkuseks probleemivabaks kasutamiseks, kuid niiskus ja staatiline
elekter v쎵ivad seda kahjustada. Kui te
pole kindel, kuidas akut kasutada ja
patareid vahetada, siis soovitame
p쎨쎨rduda Kia volitatud m쏗쏗giesindaja
poole.
僅 Vale patarei kasutamise korral ei
pruugi elektrooniline v쎵ti enam t쎨쎨tada. Kasutage kindlasti 쎵iget patareid.

TEAVE
Aku on CR2032 (3 V).
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Teie s쎵iduki omadused

僅 Elektroonilise v쎵tme kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge pillake seda maha, 쌹rge
tehke seda m쌹rjaks ja 쌹rge hoidke
seda kuumas kohas ega p쌹ikese k쌹es.
僅Valesse kohta minema
visatud akud v쎵ivad kahjustada keskkonda ja inimeste
tervist. K쎵rvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele
v쎵i m쌹쌹rustele.

M쉁RKUS
僅 Kui nutiv쎵ti kaob mingil p쎵hjusel 쌹ra,
pole v쎵imalik s쎵idukit k쌹ivitada. Pukseerige s쎵idukit ja vajaduse korral
v쎵tke 쏗hendust kvalifitseeritud t쎨쎨kojaga. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
僅 쌊hele s쎵idukile saab registreerida
maksimaalselt kaks elektroonilist v쎵tit.
Kui teil kaob elektrooniline v쎵ti 쌹ra,
soovitame v쎵tta 쏗hendust Kia volitatud esindajaga.
僅 Kui elektrooniline v쎵ti ei t쎨쎨ta korralikult, avage ja sulgege uks mehaanilise
v쎵tmega. Elektroonilise v쎵tme probleemide korral soovitame p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kui elektroonilist v쎵tit m쎵nda aega ei
eemaldata, elektroonilise v쎵tme
tuvastusfunktsioon minna pausile.
T쎵stke tagaluuk tuvastamise taasaktiveerimiseks.

5
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Immobilisaator

Immobilisaator
Immobilisaatori s쏗steem kontrollib, m쌹쌹rab ja kinnitab v쎵tme alati, kui s쎵iduk on
asendis ON (sees).
L쏗litades EV-l쏗liti asendisse ON (sees),
kontrollib ja kinnitab immobilisaatori
s쏗steem iga kord, kas v쎵ti on 쎵ige v쎵i
vale.
Kui v쎵ti on 쎵ige, siis mootor k쌹ivitub.
Kui v쎵ti on vale, siis mootor ei k쌹ivitu.

V쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivituss쏗steemiga s쎵idukid
Immobilisaatori s쏗steemi v쌹ljal쏗litamine
Kasutamine
僅 L쏗litage EV-l쏗liti asendisse ON (sees).

Immobilisaatori s쏗steemi k쌹ivitamine
Kasutamine
L쏗litage EV-l쏗liti asendisse OFF (v쌹ljas).
Immobilisaator l쏗litub automaatselt
sisse. Ilma kehtiva elektroonilise v쎵tmeta
ei saa mootorit k쌹ivitada.

HOIATUS
Auto 쌹randamise v쌹ltimiseks 쌹rge j쌹tke
oma varuv쎵tmeid autosse. Teie immobilisaatori parool on kliendip쎵hine kordumatu parool, mida tuleb hoida salajas.
쉁rge j쌹tke seda numbrit s쎵idukisse.

Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
僅 EV-l쏗liti juurde ei tohi asetada metallist tarvikuid. Metallist lisavarustus
v쎵ib transponderi signaali h쌹irida ja
takistada mootori k쌹ivitamist.
僅 Teie v쎵tmes olev transponder on v쌹ga
oluline immobilisaatori s쏗steemi osa.
See on loodud tagama aastatepikkuse
probleemivaba kasutamise, kuid v쌹ltige selle v쌹쌹rkohtlemist ja kokkupuudet niiskuse v쎵i staatilise elektriga ja
j쎵ulist k쌹sitsemist. See v쎵ib p쎵hjustada immobilisaatori s쏗steemi rikke.
僅 쉁rge tehke immobilisaatorile muudatusi, 쏗mberehitusi v쎵i reguleerimisi,
kuna see v쎵ib p쎵hjustada immobilisaatori rikke. Rikke korral laske s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
Immobilisaatorile tehtud valedest
muudatustest, 쏗mberehitustest v쎵i
reguleerimistest tingitud rikked ei
kuulu s쎵iduki tootja garantii alla.
僅 쉁rge proovige seda s쏗steemi ise
muuta ega seda mingite muude seadmetega t쌹iendada. V쎵ite sel moel tekitada probleeme elektris쏗steemis,
mille tulemusel auto enam ei k쌹ivitu.

M쉁RKUS
僅 쉁rge k쌹ivitage v쎵tmega mootorit, kui
teised immobilisaatori v쎵tmed on
l쌹heduses. Muidu ei pruugi mootor
k쌹ivituda v쎵i see v쎵ib peatselt seiskuda. Hoidke k쌹ivitusprobleemide
v쌹ltimiseks igat v쎵tit eraldi.
僅 Kui vajate lisav쎵tmeid v쎵i kui v쎵tmed
kaovad 쌹ra, k쏗lastage Kia volitatud
edasim쏗쏗jat/hoolduspartnerit.

Vargusvastane alarms쏗steem

Vargusvastane alarms쏗steem
Aktiveerumise korral edastab s쏗steem alarmsignaali
koos vilkuvate ohutuledega. S쏗steem toimib kolmes faasis.

Aktiveeritud olek
Kasutamine
1. Lukustage uksed v쎵tme v쎵i k쌹epideme lukustusnupu abil.
2. Ohutuled vilguvad korra viitamaks, et
s쏗steem on valve all.
3. Kui m쎵ni uks j쌹쌹b lahti k쎵lab umbes 3
sekundi jooksul helin.

Kasutustingimus(ed)
僅 30 sekundit p쌹rast k쎵igi uste sulgemist ja lukustamist.
僅 Mehhaaniline v쎵ti eemaldatakse s쏗쏗tel쏗litist.
僅 MOOTORI START/STOPP nupp on
asendis OFF (V쌹ljas).

Vargusvastase alarmi olek
Kasutamine
1. K쎵lab autopasun.
2. K쎵lab signaal ja ohutuled vilguvad
pidevalt umbes 30 sekundit.
3. Avage s쏗steemi v쌹lja l쏗litamiseks
uksed v쎵tmega.
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Inaktiveeritud olek
Kasutamine
1. Ohutuled vilguvad p쌹rast uste avamist kaks korda.
2. P쌹rast ukse avamisnupu vajutamist
l쌹heb s쏗steem uuesti valve alla kui
쏗htku ust (v쎵i tagaluuki) ei avata.

Kasutustingimus(ed)
僅 Vajutatakse ukse avamise nuppu.
僅 Nutiv쎵tit kaasas kandes vajutatakse
eesmise v쌹lisukse nuppu.
僅 S쎵iduk on k쌹ivitatud. (3 sekundi jooksul)
僅 P쌹rast avamisnupu vajutamist vilguvad ohutuled ja kaks korda k쎵lab
helin (nutiv쎵tmel) viitamaks, et s쏗steem on alarmi alt maas.
僅 P쌹rast ukse avamisnupu vajutamist
l쌹heb s쏗steem uuesti valve alla kui
쏗htku ust (v쎵i tagaluuki) ei avata.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge proovige seda s쏗steemi ise
muuta ega seda mingite muude seadmetega t쌹iendada. V쎵ite sel moel tekitada probleeme elektris쏗steemis,
mille tulemusel auto enam ei k쌹ivitu.
僅 쉁rge tehke vargusvastasele alarms쏗steemile muudatusi, 쏗mberehitusi v쎵i
reguleerimisi, kuna see v쎵ib p쎵hjustada vargusvastase alarms쏗steemi
rikke. Rikke korral laske s쏗steemi
kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨kojas.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
Vargusvastasele alarms쏗steemile tehtud valedest muudatustest, 쏗mberehitustest v쎵i reguleerimistest tingitud
rikked ei kuulu s쎵iduki tootja garantii
alla.
5
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Vargusvastane alarms쏗steem

僅 쉁rge proovige seda s쏗steemi ise
muuta ega seda mingite muude seadmetega t쌹iendada. V쎵ite sel moel tekitada probleeme elektris쏗steemis,
mille tulemusel auto enam ei k쌹ivitu.

M쉁RKUS
僅 V쌹ltige s쎵iduki k쌹ivitamist siis, kui
alarm on aktiveeritud. S쎵iduki stardimootor on vargaalarmi ajal v쌹lja l쏗litatud.
僅 Kui kaugjuhtimisv쎵ti s쏗steemi v쌹lja ei
l쏗lita, siis sisestage mehhaaniline v쎵ti
s쏗쏗tel쏗litisse, p쎨쎨rake s쏗쏗tel쏗liti
asendisse ON (sees) ning oodake 30
sekundit. S쏗steem l쏗litub v쌹lja.

Teie s쎵iduki omadused

Ukselukud

Ukselukud

M쉁RKUS

Uks lukustub v쌹ljaspool s쎵idukit
Nutiv쎵tmega lukustamine/lukust
avamine

OSG2H041004

Kasutamine
1. Vajutage esiukse k쌹epideme nuppu
(juhi pool).
2. Ohutuled vilguvad ja k쎵lab helin.
僅 Lukus 쌊ks kord
僅 Avamine: Kaks korda

Kasutustingimus(ed)
僅 K쎵ik uksed on suletud
僅 Nutiv쎵ti on tuvastatav 0,7–1 m (28–
40 tollise) raadiuse ulatuses.

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Elektrooniline v쎵ti on s쎵idukis.
僅 S쎵iduk on asendis ACC v쎵i ON (sees).
僅 Uksed (v쌹lja arvatud tagaluuk) on
avatud.

僅 Kui 쏗htegi ust ei avata 30 sekundi
jooksul alates lukust avamise nupu
vajutamisest, lukustuvad uksed automaatselt uuesti.
僅 Juhipoolset v쌹limist uksepidet t쎵mmates saate teada, kas uks on lukus
v쎵i ei.
僅 Veenduge, et uksed on korralikult
suletud.
僅 Kui uks on uks mitu korda j쌹rjest kas
s쎵iduki v쎵tme v쎵i ukse lukul쏗litiga
avatakse/suletakse, siis v쎵ib s쏗steem
ajutiselt t쎨쎨 l쎵petada, et vooluringi
kaitsta ning ennetada s쏗steemikomponentide kahjustumist.
僅 Kui j쌹tate s쎵iduki j쌹relevalveta, eemaldage alati nutiv쎵ti, rakendage seisupidur, sulgege k쎵ik aknad ja lukustage
k쎵ik uksed.
僅 Kui valitakse Tervituspeegli/Tule
funktsioon, siis voldib v쌹limine tahavaatepeegel end automaatselt lahti,
kui uksed avatakse.

Piirang(ud)
僅 Nutiv쎵ti on tuvastatav 0,7–1 m (28–
40 tollise) raadiuse ulatuses.

ETTEVAATUST
S쎵idukist nutiv쎵tmega lahkudes veenduge, et sulgete k쎵ik uksed (kaasa arvatud kapott ja tagaluuk) ning kontrollige
seda k쎵iki uksek쌹epideme nuppe vajutades Kui nupp on alla vajutamata, on
uksed avatud.
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Teie s쎵iduki omadused

Mehaanilise v쎵tmega lukustamine / lukust avamine

OSG2H041005_2

1 Pannal
2 Kate

Kasutamine
1. T쎵mmake juhipoolset ukse k쌹epidet,
hoidke seda paigal.
2. Sisestage v쎵ti sakki (1).
3. T쎵stke kate 쏗les (2).
4. Keerake v쎵tit.
僅 Lukus Vasak
僅 Avamine: Parem

HOIATUS
僅 Kui te ust kindlalt ei sule, v쎵ib uks
uuesti avaneda.
僅 Olge ettevaatlik, et kellegi keha ega
k쌹ed ukse sulgemisel vahele ei j쌹쌹ks.
僅 Kui inimene peab veetma s쎵idukis
pikemat aega, kui 쎵ues on v쌹ga k쏗lm
v쎵i kuum, esineb oht nende elule.
쉁rge lukustage s쎵idukit v쌹ljastpoolt,
kui inimesed autos on.

ETTEVAATUST
쉁rge avage ning sulgege uksi tihti ega
rakendage uksesulguri t쎨쎨 ajal 쏗leliigset
survet.
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Ukselukud

M쉁RKUS
僅 Pange mehaanilise v쎵tmega ust
lukustades t쌹hele, et v쎵imalik on
lukustada / lukust avada vaid juhiust.
僅 K쎵igi uste lukustamiseks kasutage
s쎵iduki sees olevat kesklukustuse l쏗litit. Avage s쎵iduki uks sisemise ukselingiga, seej쌹rel sulgege uks ja
lukustage juhiuks mehaanilise v쎵tmega.
僅 Vaadake "Uksed lukustuvad s쎵iduki
seest" lehek쏗ljel 5-13 ukse seestpoolt
sulgemiseks.
僅 Olge ettevaatlik ja veenduge, et te
ukse k쌹epidet ei kaotaks ega kriimustaks.
僅 Kui v쎵tme kate k쏗lmub ega avane,
koputage seda 쎵rnalt v쎵i soojendage
(k쌹etemperatuur jne.) see 쏗les.
僅 쉁rge rakendage uksele v쎵i ukselingile
liigset j쎵udu. V쎵ite seda kahjustada.
僅 Kui uks on uks mitu korda j쌹rjest kas
s쎵iduki v쎵tme v쎵i ukse lukul쏗litiga
avatakse/suletakse, siis v쎵ib s쏗steem
ajutiselt t쎨쎨 l쎵petada, et vooluringi
kaitsta ning ennetada s쏗steemikomponentide kahjustumist.

Teie s쎵iduki omadused

Uksed lukustuvad s쎵iduki seest
Ukse k쌹epidemega avamine

Ukselukud

kui vajutatakse ukse kesklukustuse
l쏗litit.

HOIATUS

OSG2H041006

Kasutamine
僅 T쎵mmake ukse k쌹epidet.
- Esiuks: 쌊ks kord
- Tagauks: Kaks korda

Kesklukustuse l쏗liti abil lukustamine / lukust avamine

OSG2H041068

1 Ukse lukustusnupp
2 Ukse avamise nupp
3 Ukse m쌹rgutuli

Kasutamine
僅 Vajutage allpool vastavat nuppu.
- Nupp (1): Lukus
- Nupp (2): Avatud

TEAVE
僅 Kui k쎵ik s쎵iduki uksed on lukustatud,
s쏗ttivad juhiuksel ja kaasreisija uksel
m쌹rgutuled (3). Kui m쎵ni ustest avatakse, m쌹rgutuli kustub.
僅 Kui nutiv쎵ti on s쎵idukis ja m쎵ni uks on
avatud, siis ei lukustu uksed isegi siis,

僅 Kui peaks juhtuma, et kesklukustus ei
t쎨쎨ta teie s쎵idukis viibimise ajal, proovige v쌹ljumiseks 쏗hte v쎵i mitut j쌹rgmistest meetoditest.
- Kasutage korduvalt ukse lukust
avamise funktsiooni (nii elektrooniliselt kui ka k쌹sitsi), t쎵mmates
samal ajal ukselinki.
- Kasutage teiste, nii eesmiste kui
tagumiste, uste lukke ja ukselinke.
- Avage esiukse aken ja avage uks
v쌹ljastpoolt mehaanilise v쎵tme abil.
- Minge pakiruumi ja p쏗쏗dke tagaluuk avada.
僅 쉁rge t쎵mmake juhiukse v쎵i kaass쎵itja
ukse linki s쎵iduki liikumise ajal.
僅 S쎵iduki liikumise ajal peavad uksed
olema alati t쌹ielikult suletud ja lukustatud, et v쌹ltida juhuslikku ukse avamist. Lukustatud uksed takistavad ka
v쎵imalikke sissetungijaid, kui s쎵iduk
peatub v쎵i aeglustub.
僅 Olge uste avamisel ettevaatlik ja
pange t쌹hele ukse liikumisteele l쌹henevaid s쎵idukeid, mootorrattaid, jalgrattaid v쎵i jalak쌹ijaid. Ukse avamine,
kui keegi l쌹heneb, v쎵ib tekitada vigastusi v쎵i kahjustusi.
僅 S쎵iduki lukustamata j쌹tmine v쎵ib
kaasa tuua vargusi v쎵i v쎵imalikku
kahju teile v쎵i teistele, kui keegi on
teie eemaloleku ajal end s쎵idukisse
peitnud. Kui j쌹tate s쎵iduki j쌹relevalveta, eemaldage alati nutiv쎵ti, rakendage seisupidur, sulgege k쎵ik aknad
ja lukustage k쎵ik uksed.

5

13

5

Teie s쎵iduki omadused

僅 J쌹relvalveta lapsed, eakad v쎵i lemmikloomad
Suletud s쎵iduk v쎵ib muutuda 쌹쌹rmiselt kuumaks, tekitades j쌹relevalveta
lastele, eakatele v쎵i loomadele, kes ei
p쌹쌹se s쎵idukist v쌹lja, raskeid v쎵i surmavaid vigastusi. Kuuma s쎵idukisse
j쌹etuna v쎵i l쎵ksu sattununa veenduge, et tarbite piisavalt vett ja v쌹ldite
esiklaasist sisenevat p쌹ikesevalgust.
Peale selle v쎵ivad lapsed kasutada
s쎵iduki funktsioone, mis v쎵ivad neid
vigastada, v쎵i puutuda kokku muude
ohtudega, n쌹iteks kui keegi p쌹쌹seb
s쎵idukisse. 쉁rge j쌹tke lapsi ega loomi
s쎵idukisse j쌹relevalveta.

ETTEVAATUST
Kui lahkute s쎵idukist nutiv쎵tmega, vajutage esiukse k쌹epideme nupp alla v쎵i
puudutage esiukse k쌹epideme puuteandurit, et p쌹rast k쎵ikide uste, kapoti ja
tagaluugi sulgemist k쎵ik uksed lukustada. Kui te nuppu v쎵i puuteandurit piisavalt tugevalt ei vajuta, ei pruugi uksed
lukustuda, seega olge t쌹helepanelik.

M쉁RKUS
僅 Kui teete infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraani seadete men쏗쏗s valiku On
door unlock (Ukse avamisel), siis
klapitakse v쌹limine tahavaatepeegel
kokku v쎵i lahti. Valige:
- Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Convenience (Mugavus)
→ Welcome mirror/light (Tervituspeegel/tervitustuli( → On
door unlock (Ukse avamisel)
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib
tarkvarav쌹rskenduste tulemusel
muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.
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Ukselukud

僅 Uksed v쎵ivad lukustuda v쎵i lukust
avaneda, kui v쌹lise ukselingi andur
tuvastatakse auto pesemisel v쎵i
tugeva vihmaga.
僅 J쌹rgmistes olukordades ei pruugi
uksed lukustuda ega avaneda.
- Kui puuteandurit puudutatakse kinnastega.
- Kui uksele l쌹henetakse ootamatult.

Ukse lukustamise ja avamise
automaatfunktsioonid
Teie s쎵iduk on varustatud funktsioonidega, mis lukustavad v쎵i avavad teie
s쎵iduki automaatselt selle p쎵hjal, mis
s쌹tted olete infomeelelahutuse ekraanil
valinud.

Kiirustundlik automaatne lukustusfunktsioon
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse
ekraanil valitud, lukustatakse k쎵ik uksed
automaatselt, kui s쎵iduki kiirus 쏗letab 15
km/h (9 miili tunnis).

Automaatne lukustusfunktsioon
k쌹iguvahetusel
Kui k쎵nealune funktsioon on infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil seadistatud,
lukustatakse k쎵ik uksed automaatselt,
kui k쌹igukang liigutatakse parkimisasendist P v쌹lja samal ajal, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.

Automaatne lukust avamine, kui
sisestatakse parkimisk쌹ik P
Kui k쎵nealune funktsioon on infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil seadistatud,
lukustatakse k쎵ik uksed automaatselt,
kui k쌹igukang liigutatakse parkimisasendist P v쌹lja samal ajal, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.

Teie s쎵iduki omadused

S쎵iduki automaatne lukust avamine on v쌹lja l쏗litatud
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse
s쏗steemi ekraanil valitud, avatakse k쎵ik
ukselukud s쎵iduki v쌹ljal쏗litamisel automaatselt.

Automaatne lukust avanemine
l쎨쎨gi korral
K쎵ik uksed avanevad automaatselt
lukust, kui auto saab l쎨쎨gi, mille tulemusel turvapadjad t쌹ituvad.

Ukselukkude avamise lisaohutusfunktsioon – turvapadja avanemine
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse
s쏗steemi ekraanil valitud, avatakse k쎵ik
ukselukud s쎵iduki v쌹ljal쏗litamisel automaatselt.

Ukselukud

Kasutamine
1. Avage uks.
2. Sisestage mehaaniline v쎵ti.
3. Keerake v쎵ti lukustusasendisse.
4. Sulgege uks korralikult.

Kasutustingimus(ed)
僅 Ukse elektriline lukustusl쏗liti ei t쎨쎨ta.

M쉁RKUS
Kui elektriline kesklukustuse l쏗liti ei t쎨쎨ta
(nt auto aku on t쏗hi) ja tagaluuk on suletud, ei saa tagaluuki avada enne elektri
taastamist.

Tagauste lukud
Tagumiste uste lapselukk (m쎵nel
mudelil)

Topeltlukustus (m쎵nel mudelil)
M쎵ned s쎵idukid on varustatud topeltlukustuse s쏗steemiga. See t쌹iendav turvameede ei lase lukustatud uksi seest- ega
v쌹ljastpoolt avada.
Topeltlukustuse sissel쏗litamiseks lukustage auto elektroonilise v쎵tmega. Ukse
lukust avamiseks tuleb uuesti kasutada
elektroonilist v쎵tit.

Uste k쌹sitsi lukustamise l쏗liti
OSG2EV041002_2

Kasutamine

OSG2EV041001

1. Sisestage mehaaniline v쎵ti.
2. Keerake lapselukk lukustusasendisse
(1).
3. Tagaluugi avamiseks t쎵mmake v쌹limist ukselinki (2).
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Teie s쎵iduki omadused

Elektrooniline lapselukus쏗steem
(m쎵nel mudelil)

OSG2H041061

Kasutamine
僅 Vajutage elektroonilise lapseluku
nuppu.

Ukselukud

僅 S쏗steem ei suuda tuvastada k쎵iki
auto v쌹ljap쌹쌹suavale l쌹henevaid
takistusi.
僅 V쎵imalike autost v쌹ljumise 쎵nnetuste
eest vastutavad juht ja reisijad. Enne
autost lahkumist kontrollige alati
쏗mbrust.

HOIATUS
Kui elektrooniline lapselukus쏗steem ei
toimi elektroonilise lapselukus쏗steemi
nupu vajutamisel, esitatakse teade ning
k쎵lab helisignaal.

TEAVE
僅 Kui vajutate elektroonilise lapselukus쏗steemi nuppu ning m쌹rgutuli s쏗ttib
p쎵lema, ei saa tagaistmel istuvad s쎵itjad tagumist ust seestpoolt avada.
僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)
ei k쌹ivita elektroonilist lapselukus쏗steemi automaatselt. Juhul kui teie
autol on olemas elektrooniline lapselukus쏗steem, siis ei kaasne sellega
tagumiste uste lastelukke, mida k쌹itatakse k쌹sitsi.
僅 Kolme minuti m쎨쎨dudes EV-l쏗liti
asendi OFF v쎵i ACC valimisest l쏗litub
m쌹rgutuli nupul v쌹lja ja juht ei saa
elektroonilist lapselukku nupule vajutades v쌹lja l쏗litada. Funktsiooni v쌹ljal쏗litamiseks vajutage EV-l쏗liti
asendisse ON (sees) ja seej쌹rel vajutage elektroonilise lapseluku l쏗litile.

HOIATUS
僅 Kui lapsed avavad s쎵iduki liikumise
ajal juhuslikult tagauksed, v쎵ivad nad
v쌹lja kukkuda ja raskelt viga v쎵i
surma saada. Et lapsed ei saaks
tagauksi seestpoolt avada, tuleb
tagauste lukud alati lukustada, kui
lapsed on s쎵idukis.
5
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OSG2PHQ012004L

A: Lapseluku viga
Sel juhul laske s쏗steemi kvalifitseeritud
t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Tagumise reisija h쌹ires쏗steem
(ROA)
Tagumise reisija h쌹ires쏗steem (ROA) on
m쎵eldud autost v쌹ljumise ennetamiseks
siis, kui tagaistme reisija j쌹쌹b s쎵idukisse.

Kasutamine
僅 Valige s쌹tetemen쏗쏗s Convenience
(Mugavus) → Rear Occupant Alert
(Tagaistuja m쌹rguanne).

Teie s쎵iduki omadused

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem

Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem (m쎵nel mudelil)
M쌹luasendi seadistamine

M쌹rguande korral
OSG2H041060

Kasutamine

OSG2EV032018L

A: Kontrolliga kas tagaistmel on istuja
v쎵i asjad
Kui l쏗litate s쎵iduki v쌹lja ja avate juhiukse
p쌹rast tagaukse v쎵i tagaluugi avamist ja
sulgemist, ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade.

HOIATUS
Tagaistuja m쌹rguanne annab juhile
infot, et ta kontrolliks tagaistmeid, aga
see ei tuvasta, kas seal tagaistmel on
objekt v쎵i reisija. Kontrollige alati enne
s쎵idukist lahkumist tagaistmeid.

ETTEVAATUST
Ukse avamis- ja sulgemisajalugu algv쌹쌹rtustatakse, kui juht l쏗litab mootori
v쌹lja ja lukustab s쎵iduki. Isegi kui
tagaust uuesti ei avata, v쎵ib esineda
h쌹ire kui eelnevat ajalugu ei algv쌹쌹rtustata. N쌹iteks, kui juht ei lukusta s쎵iduki
ust ning avab ukse, et v쌹ljuda p쌹rast
m쌹rguande k쎵lamist, v쎵ib alarm t쎨쎨le
minna.

僅 Reguleerige j쌹rgmiseid asendeid.
- Juhiistme asend (m쎵nel mudelil)
- V쌹limine tahavaatepeegel (m쎵nel
mudelil)
- Esiklaasile projitseeritav info (HUD):
kuvare쏹iim, asend, liitreaalsusega
sobivuse reguleerimine
僅 Vajutage nuppu 씮1“ v쎵i 씮2“.
- Umbes nelja sekundi jooksul
- Heli k쎵lab kaks korda

TEAVE
K쎵nealuse funktsiooni kasutamiseks
peab s쎵iduk olema asendis ON (sees).

M쌹luasendi meenutamine
Kasutamine
僅 Vajutage nuppu 씮1“ v쎵i 씮2“.
- Heli k쎵lab 쏗ks kord
僅 Salvestatud asendeid reguleeritakse.

5

17

5

Teie s쎵iduki omadused

Juhi asendi m쌹lus쏗steemi uuesti
seadistamine
Kasutamine
1. K쌹ivitage parkimisk쌹ik P, kui EV-l쏗liti
on asendis ON (sees).
2. Liigutage juhiiste k쎵ige ettepoolsemasse asendisse.
3. Liigutage seljatugi t쌹iesti p쏗stisesse
asendisse.
4. Samal ajal vajutage v쌹hemalt kahe
sekundi jooksul nuppu 씮1“ ja istme
ettepoole liigutamise l쏗litit.

L쌹htestamine
僅 Iste ja seljatugi liiguvad tahapoole.
- Heli esitamine j쌹tkub
僅 Iste ja seljatugi liiguvad keskmisesse
asendisse.
- Heli esitamine l쎵peb

Lihtsa ligip쌹쌹su funktsioon
Kasutustingimus(ed)
僅 Juhiiste liigub tahapoole, kui:
- S쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas);
- juhiuks on avatud.
僅 Juhiiste liigub ettepoole, kui:
- s쎵iduk on asendis ACC v쎵i ON
(sees).
- Juhiuks on suletud, kui nutiv쎵ti on
teiega kaasas.
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Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem

TEAVE
僅 Lihtsa ligip쌹쌹su funktsiooni on v쎵imalik infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil s쎵iduki seadete alt aktiveerida v쎵i
desaktiveerida.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.

HOIATUS
쉁rge p쏗쏗dke kunagi k쌹itada juhiistme
asendim쌹lu liikuvas s쎵idukis. See v쎵ib
p쎵hjustada juhitavuse kadumise ning
쎵nnetuse, p쎵hjustades surma, t쎵siseid
vigastusi v쎵i varalist kahju.

M쉁RKUS
僅 Kui aku on lahti 쏗hendatud, kustutatakse m쌹luseaded.
僅 Kui juhiasendi m쌹lus쏗steem ei t쎨쎨ta
korralikult, soovitame s쏗steemi Kia
volitatud edasim쏗쏗jal/hoolduspartneril 쏗le vaadata.

Teie s쎵iduki omadused

Tagaluuk
K쌹sitsi juhitava tagaluugi avamine/sulgemine

Tagaluuk

Elektriline tagaluuk (m쎵nel
mudelil)
Elektrilise tagaluugi kasutamine

OSG2EV042008L_6

OSG2EV041007_2

Kasutamine
1. Tagaluugi avamiseks vajutage v쌹lise
k쌹epideme l쏗litit.
2. T쎵stke tagaluuk 쏗les.
3. Tagaluugi sulgemiseks l쏗kake seda
alla. Veenduge, et tagaluuk oleks
kindlalt suletud.

Kasutustingimus(ed)
僅 Tagaluugi lukustamiseks v쎵i avamiseks kasutatakse v쎵tit v쎵i ukse kesklukustuse l쏗litit.

5
OSG2EV041009

Kasutamine
1 Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu s쎵iduki sees
v쎵i nutiv쎵tmel 1 sekundi jooksul.
Elektriline tagaluuk avaneb hoiatusheliga.
Vajutage elektrilise tagaluugi sulgemiseks avamise/sulgemise nuppu s쎵iduki sees v쎵i nutiv쎵tmel.
僅 Kui tagaluuk avaneb, vajutage
uuesti elektrilise tagaluugi avamise/
sulgemise nuppu, et selle t쎨쎨d peatada.
僅 Kui vabastate elektrilise tagatule
avamise/sulgemise nupu samal ajal
kui tagaluuk sulgub v쎵i nutiv쎵ti
pole t쎨쎨vahemikus (umbes 10 m
s쎵idukist), l쎵petab elektriline tagaluuk t쎨쎨 ning 5 sekundit k쎵lab hoiatusheli.
5
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Teie s쎵iduki omadused

2 Tagaluuk avaneb v쎵i sulgub hoiatusheliga kui elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu vajutatakse
v쌹ljaspool s쎵idukit.
Kui s쎵iduk on lukustatud, vajutage
s쎵idukist v쌹ljas olevat elektrilise tagaluugi nuppu nutipuldil.
3 Vajutage elektrilise tagaluugi sees olevat avamise/sulgemise nuppu. Elektriline tagaluuk avaneb v쎵i sulgub
hoiatusheliga.

Kasutustingimus(ed)

Tagaluuk

HOIATUS
僅 쉁rge j쌹tke lapsi ega loomi s쎵idukisse
j쌹relevalveta. Lapsed v쎵ivad elektrilist
tagaluuki kasutada. See v쎵ib neile v쎵i
teistele vigastusi tekitada ning s쎵idukit kahjustada.
僅 Veenduge, et elektrilise tagaluugi v쎵i
nutika tagaluugi l쌹hedal poleks enne
kasutamist inimesi ega objekte. Kontakt tagaluugiga v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi, kahju s쎵idukile v쎵i
쏗mbritsevatele objektidele (n쌹iteks
seinad, laed, s쎵idukid jne.).

僅 Kui k쌹igukang on asendis P (Parkimine) ning s쎵iduk asendis ON (sees).
僅 S쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas).

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 S쎵iduki kiirus on 쏗le 3 km/h (1,8 mph).

Vahelej쌹쌹miskaitse
Kui elektriline tagaluuk tajub takistust,
peatub see v쎵i avaneb t쌹ielikult.

Kasutustingimus(ed)
僅 Kui elektriline tagaluuk tajub mistahes
takistusi

OSG2EV041010

- A: 70 cm
- B: 70 cm
僅 쉁rge kunagi asetage tahtlikult m쎵nda
eset v쎵i kehaosa elektrilise tagaluugi
teele kontrollimaks, et automaatne
vastassuunas liikumine t쎨쎨tab. Esineda v쎵ivad t쎵sised vigastused v쎵i
kahju s쎵idukile v쎵i objektidele.

ETTEVAATUST
S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Kui tuvastatakse allapoole teatud
taset olev vastupanu
僅 Kui tagaluuk on lukustatud asendis
peaaegu t쌹iesti suletud.
僅 Kui ilma takistusteta esineb tugev
m쎵ju.

5
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僅 쉁rge sulgege v쎵i avage elektrilist
tagaluuki k쌹sitsi. See v쎵ib elektrilist
tagaluuki kahjustada. Kui t쏗hja v쎵i
lahti쏗hendatud aku korral on vaja
elektriline tagaluuk k쌹sitsi sulgeda v쎵i
avada, 쌹rge kasutage liigset j쎵udu.
僅 쉁rge kasutage elektrilist tagaluuki 쏗le
10 sekundi j쌹rjest, kui mootor ei t쎨쎨ta.
Kui elektrilist tagaluuki kasutatakse
korduvalt, kasutage aku t쏗hjenemise
v쌹ltimiseks elektrilist tagaluuki kui
mootor t쎨쎨tab.

Teie s쎵iduki omadused

僅 쉁rge j쌹tke elektrilist tagaluuki pikaks
ajaks avatuks. See v쎵ib aku t쏗hjaks
jooksutada.
僅 쉁rge rakendage uksele v쎵i ukselingile
liigset j쎵udu. Selle tegemine v쎵ib s쎵idukit kahjustada.
僅 쉁rge kunagi haarake ega hoidke tagaluugi tugipostidest. See v쎵ib p쎵hjustada kahju tagaluugile. Tagaluugi
tugipostide deformatsioon v쎵ib p쎵hjustada kahju s쎵idukile ning isikuvigastusi.

OSG2EV041011

僅 쉁rge tehke elektrilisele tagaluugile
iseseisvalt muudatusi v쎵i parandusi.
Laske funktsioon Kia volitatud edasim쏗쏗jal/teenuspartneril 쏗le vaadata.
僅 쉁rge kasutage elektrilist tagaluuki
j쌹rgnevatel tingimustel. Elektriline
tagaluuk ei pruugi 쎵igesti t쎨쎨tada.
- S쎵iduki inspekteerimiseks v쎵i rehvivahetuseks t쎵stetakse s쎵iduki 쏗ks
k쏗lg 쏗les.
- Parkimine ebatasasel pinnal nagu
kallak jne.
僅 Enne automaatse autopesula kasutamist sulgege tagaluuk t쌹ielikult ning
lukustage keskmise ukseluku nupu
abil k쎵ik uksed ja tagaluuk.
僅 쉁rge pritsige k쎵rgsurvega vett otse
elektrilise tagaluugi v쌹limisele avamise/sulgemise nupule. Tagaluuk v쎵ib
kogemata avaneda.

Tagaluuk

M쉁RKUS
僅 Kui tagaluuk t쌹ielikult ei sulgu ning
s쎵iduki kiirus on 3 km/h v쎵i rohkem,
siis k쎵lab hoiatusheli 10 korda. Parkige kohe auto ohutusse kohta, sulgege tagaluuk ja kontrollige, et
tagaluugi avamishoiatus n쌹idikuplokil
oleks v쌹lja l쏗litatud.
僅 Elektriline tagaluuk ei pruugi k쏗lmas
ja m쌹rjas kliimas j쌹쌹tumise t쎵ttu laitmatult toimida. Kui see ilmneb, eemaldage enne v쌹limise elektrilise
tagaluugi avamise/sulgemise nupu
kasutamist j쌹쌹 v쎵i kasutage nutiv쎵tmel v쎵i juhtpaneelil olevat elektrilise
tagaluugi avamise/sulgemise nuppu.
僅 Elektrilise tagaluugi kasutamine rohkem kui 5 korda j쌹rjest v쎵ib kahjustada t쎨쎨mootorit. Kui see ilmneb,
l쎵petab elektriline tagaluuk t쎨쎨, et
ennetada mootori 쏗lekuumenemist.
Kui tagaluugi avamiseks vajutatakse
쏗ksk쎵ik millist elektrilise tagaluugi
nuppu, k쎵lab heli 3 korda, aga tagaluuk j쌹쌹b suletuks. Lubage elektrilisel
tagaluugis쏗steemil enne taaskasutamist umbes 1 minut jahtuda.
僅 Elektriline tagaluuk v쎵ib t쎨쎨 l쎵petada
kui automaatne tagurdusfunktsioon
t쎨쎨tab tagaluugi avamise v쎵i sulgemise ajal rohkem kui kaks korda. Kui
see ilmneb avage v쎵i sulgege tagaluuk ettevaatlikult k쌹sitsi ning proovige p쌹rast 30 sekundit elektriline
tagaluuk uuesti automaatselt t쎨쎨le
panna.
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Teie s쎵iduki omadused

Tagaluuk

Elektrilise tagaluugi seadistamine

Kasutaja k쎵rguse s쌹tted

Elektrilise tagaluugi avamise kiirus

Kasutamine

Elektrilise tagaluugi avamise kiirust saab
reguleerida. Valige soovitud avamiskiirus (Kiire/Normaalne) (Vaikes쌹te on
Kiire).

Kasutamine
僅 N쌹idikuplokk (kui on olemas)
ValigeS쌹tted → Uks → Elektrilise
tagaluugi avamise kiirus → Kiire/
aeglane.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem (kui on
olemas)
ValigeSeadistus → S쎵iduki s쌹tted →
Uks → Elektrilise tagaluugi kiirus →
Kiire/Tavaline.

Elektrilise tagaluugi avanemise
k쎵rguse reguleerimine
Elektrilise tagaluugi avanemise k쎵rgust
saab reguleerida. Valige soovitud avanemise k쎵rgus (T쌹ielikult avatud/Level 3/
Level 2/Level 1/Kasutaja k쎵rguss쌹tted).

Kasutamine
僅 N쌹idikuplokk (kui on olemas)
Valige S쌹tted → Uks → Elektrilise
tagaluugi avanemise k쎵rgus →
T쌹ielikult avatud/Level 3/Level 2/
Level 1/Kasutaja k쎵rguss쌹te.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem (kui on
olemas)
ValigeSeadistus → S쎵iduki s쌹tted →
Uks → Elektrilise tagaluugi avanemise k쎵rgus → T쌹ielikult avatud/
Level 3/Level 2/Level 1/Kasutaja
m쌹쌹ratud.
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1. Pange tagaluuk k쌹sitsi soovitud k쎵rgusele.
2. Vajutage tagaluugi sees olevat elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise
nuppu rohkem kui 3 sekundit.
Kui valitud onKasutaja m쌹쌹ratuds쌹te, siis avaneb elektriline tagaluuk
automaatselt teie seadistatud k쎵rguseni.

TEAVE
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.
僅 Iga funktsiooni kasutamiseks peate
s쌹tetemen쏗쏗st valima soovitud t쎨쎨kiiruse v쎵i avanemise k쎵rguse. Eemaldage s쌹tted, kui te ei taha seda
funktsiooni enam kasutada.
僅 Kui elektrilise tagaluugi avanemise
k쎵rgus pole k쌹sitsi m쌹쌹ratud, avaneb
elektrilne tagaluuk t쌹ielikult, kui infomeelelahutuss쏗steemist valitakse
씮Kasutaja k쎵rguss쌹te“.
僅 Kui 쏗ks k쎵rguses쌹tetest (T쌹ielikult
avatud/Level 3/Level 2/Level 1/
Kasutaja m쌹쌹ratud) valitakse infomeelelahutuss쏗steemi s쌹tete
men쏗쏗st ja valitakse 씮Kasutaja k쎵rguse s쌹te, siis avaneb tagaluuk teie
valitud k쎵rguseni.
僅 Elektrilise tagaluugi avanemiskiiruse
ja avanemise k쎵rguse s쌹tteid saab
muuta vastavalt seotud Kasutajaprofiilile. Kui Kasutajaprofiili muudetakse
muutuvad Elektrilise tagaluugi ava-

Teie s쎵iduki omadused

mise kiirus ja avanemise k쎵rgus vastavalt.

Elektrilise tagaluugi l쌹htestamine
Kasutamine
1. Kui s쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas) v쎵i
ON (sees), pange k쌹igukang asendisse P (Parkimine)
2. Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu tagaluugi sees
ning s쎵idukist v쌹ljas samaaegselt,
kuni kuulete heli.

Tagaluuk

僅 Oodake l쌹htestuse l쎵petamiseks kuni
tagaluuk t쌹ielikult avaneb. Kui tagaluuk peatatakse enne selle t쌹ielikku
avamist, siis l쌹htestamist ei teostata.
僅 Kui elektriline tagaluuk p쌹rast 쏗laltoodud protseduuri 쎵igesti ei t쎨쎨ta, soovitame Kia volitatud edasim쏗쏗jal/
teenusepartneril s쏗steem 쏗le vaadata.

Tagaluugi ohutu avamine h쌹daolukorras

OSG2EV041013

5

Kasutamine

OSG2EV041012_2

3. Sulgege tagaluuk aeglaselt k쌹sitsi.
4. Vajutage tagaluugi avamisnuppu s쎵iduki v쌹lisk쏗ljel. Elektriline tagaluuk
avaneb heliga

M쉁RKUS
僅 M쎵nel puhul tuleb taastada katuseluugi algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb taastada n쌹iteks siis, kui:
- 12-voldise aku lahutamisel v쎵i t쏗hjenemisel;
- 12-voldine aku pannakse p쌹rast
eemaldamist v쎵i asendamist tagasi
- Kui vastav kaitse p쌹rast eemaldamist v쎵i asendamist tagasi pannakse

1. Sisestage pikk lapib objekt, n쌹iteks
v쎵ti, tagaluugi allosas olevasse
avausse.
2. Tagaluugi avamiseks libistage riivi
noole (1) suunas.
3. L쏗kake tagaluuk lahti.

HOIATUS
僅 H쌹daolukorras olge teadlik tagaluugi
avariivabastushoova asukohast s쎵idukis ja tagaluugi avamisest, kui olete
kogemata pakiruumi lukustatud.
僅 Auto pagasiruumi ei tohi mistahes ajahetkel lubada kedagi, kaasa arvatud
loomi. Pagasiruum on 쎵nnetuse korral
v쌹ga ohtlik koht.
僅 Kasutage tagaluugi vabastusriivi
ainult h쌹daolukorras. Kasutage erilise
ettevaatlikusega, eriti siis kui s쎵iduk
liigub.
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Nutika tagaluugi avamine (m쎵nel
mudelil)

Tagaluuk

Piirang(ud)
僅 Nutiv쎵tit ei tuvastata s쎵iduki taga 50–
100 cm (28–40 tolli) raadiuses

Tuvastamine ja hoiatamine
Kasutamine
OSG2EV041014

Kasutamine
僅 Valige s쌹tete men쏗쏗stUks → Nutikas
tagaluuk.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Kasutustingimus(ed)
僅 15 sekundit p쌹rast k쎵igi uste sulgemist ja lukustamist.
僅 Olles tuvastusalas 쏗le 3 sekundi.
僅 Laadimispistiku lahti쏗hendamine

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Nutiv쎵ti tuvastatakse v쌹hem kui 15
sekundit p쌹rast uste sulgemist ja
lukustamist ning seda tuvastatakse
pidevalt.
僅 Nutiv쎵ti tuvastatakse v쌹hem kui 15
sekundit p쌹rast uste sulgemist ja
lukustamist ning esiuste k쌹epidemetest 1,5 m kaugusel (mugavusvalgustusega autod).
僅 Uks ei ole lukustatud ega suletud.
僅 Elektrooniline v쎵ti on autos.
僅 S쎵iduk laadib
5
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1. Ohutuled vilguvad.
2. Helialarm k쎵lab siis, kui nutiv쎵ti on
tuvastatud.

Automaatne avanemine
Kasutamine
1. Avaneb tagaluuk.
2. Ohutuled vilguvad.
3. Helialarm kostub kuus korda.

Nutika tagaluugi desaktiveerimine nutiv쎵tmega
Kasutamine
1. "Tuvasta ja hoiata“ etapi jooksul vajutage funktsiooni desaktiveerimiseks
쏗ksk쎵ik millist j쌹rgmistest nutiv쎵tme
nuppudest.
僅 Ukse lukustusnupp
僅 Ukse avamise nupp
僅 Tagaluugi avamis-/sulgemisnupp

M쉁RKUS
僅 Kui vajutate ukse avamise nuppu, l쏗litatakse automaatse avanemisega
nutika tagaluugi funktsioon ajutiselt
v쌹lja. Kuid kui te ei ava 30 sekundi
jooksul 쏗htegi ust, aktiveeritakse
automaatse avanemisega nutika
tagaluugi funktsioon uuesti.
僅 Kui vajutate ukse lukustamise nuppu
v쎵i tagaluugi avamise nuppu, samal
ajal kui automaatse avanemise funktsiooniga nutikas tagaluuk ei ole tuvas-
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tamise ja hoiatamise olekus, ei l쏗litu
automaatse avanemise funktsiooniga
nutikas tagaluuk v쌹lja.
僅 Juhul kui olete automaatse avanemisega nutika tagaluugi elektroonilise
v쎵tme nupule vajutades v쌹ljal쏗litanud ja ukse avanud, saab automaatse
avanemisega nutika tagaluugi funktsiooni uste sulgemise ja lukustamisega uuesti sisse l쏗litada.

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Nutiv쎵ti on raadiosaatja (nt raadio- v쎵i
lennujaama saatja) l쌹hedal, mis v쎵ib
takistada nutiv쎵tme tavap쌹rast kasutamist.
僅 Nutiv쎵ti kaasaskantava kahesuunalise
raadios쏗steemi v쎵i mobiiltelefoni
l쌹heduses.
僅 Teie auto l쌹hedal kasutatakse teise
s쎵iduki elektroonilist v쎵tit.
僅 Andurite t쎨쎨kaugus v쎵ib v쌹heneda
v쎵i suureneda j쌹rgmistel juhtudel.
- Auto on 쏗helt k쏗ljelt rehvi vahetamiseks v쎵i auto kontrollimiseks
쏗lest쎵stetud.
- Auto on pargitud kaldu v쎵i sillutiseta teele jne.

Tagaluuk

僅 L쏗litage automaatse avanemisega
nutikas tagaluuk s쎵iduki pesemisel
v쌹lja. Vastasel juhul v쎵ib tagaluuk
ootamatult avaneda.
僅 V쎵tit tuleb hoida lastele k쌹ttesaamatus kohas. Lapsed v쎵ivad s쎵iduki taga
m쌹ngides automaatse avanemisega
nutika tagaluugi tahtmatult avada.

ETTEVAATUST
Kui te ei soovi tagaluuki avada, 쌹rge
l쌹henege tuvastusalale. Kui olete juhuslikult sisenenud tuvastusalasse ja ohutuled hakkavad vilkuma ning k쎵lab
helisignaal, lahkuge koos elektroonilise
v쎵tmega tuvastusalast. Tagaluuk j쌹쌹b
suletuks.

5

HOIATUS
僅 Enne autoga s쎵itma hakkamist veenduge, et tagaluuk oleks suletud.
僅 J쌹lgige, et tagaluugi liikumisteel ei ole
inimesi ega esemeid.
僅 Veenduge, et pakiruumis olevad esemed ei kukuks tagaluugi avamisel
v쌹lja, kui s쎵iduk on kallakul. See v쎵ib
tekitada raskeid vigastusi.
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Aknad

Aknad
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

OSG2PH042001L_4
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Aknad

Parempoolse rooliga s쎵iduk

5

OSG2EV042030L_4

1
2
3
4
5

Juhipoolse elektrilise akna l쏗liti
Eesmise kaasreisija elektrilise akna l쏗liti
Vasakpoolse tagaukse akna l쏗liti
Parempoolse tagaukse akna l쏗liti
Elektriliste akende lukustusl쏗liti

5
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Aknal쏗liti juhtimine

Aknad

Elektriliste akende automaatne
쏗mberl쏗litumine

OSG2EV042031L

僅 T쏗쏗p A: 1
僅 T쏗쏗p B (kui on varustuses): 1, 2

Kasutamine
僅 Vajutage v쎵i t쎵mmake l쏗liti esimesse
(1) / teise (2) soovitud asendisse.

TEAVE
Automaatse 쏗les/alla funktsiooni (2)
jaoks saab kasutada ainult B t쏗쏗pi.

OSG2H041468

Kasutamine
僅 Objekti v쎵i kehaosa tuvastamise korral akende liikumine seiskub ja seej쌹rel liiguvad need umbes 30 cm (12
tolli) allapoole.
僅 J쎵u tuvastamisel liiguvad aknad
umbes 2,5 cm (1 tolli v쎵rra) allapoole.

Elektriliste akende lukustamise
nupp

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on asendis ON (sees).
僅 Umbes kolme minuti jooksul p쌹rast
EV-l쏗liti seadmist ACC asendisse. Kui
aga esiuksed on lahti tehtud, ei saa
aknaid enam nimetatud 3 minuti jooksul elektriliselt sulgeda ega avada.

Elektriliste aknat쎵stukite l쌹htestamine
Kasutamine
1. Sulgege aken.
2. T쎵mmake elektrilise akna l쏗litit
僅 umbes 쏗he sekundi jooksul

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on asendis ON (sees).
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OSG2H041070

Kasutamine
僅 Vajutage elektriliste akende lukustamise nuppu.
- Tagaistmel s쎵itja aken ei t쎨쎨ta.
僅 Juhi ja esiistme kaasreisija aknad t쎨쎨tavad.
僅 Tagumiste kaass쎵itjate juhtseadmetega ei saa juhtida tagumisi elektrilisi
aknaid.

Teie s쎵iduki omadused

Aknad

Kaugjuhtimisega akende sulgemine/avamine (esiistmetele)

僅

ONQ5031141L_2

1 Lukustusnupp
2 Avamisnupp

僅
僅

Kasutamine
僅 Akende sulgemiseks vajutage ja
hoidke all nutiv쎵tme ukse lukustamise
nuppu. Nupu vajutamise ajal liiguvad
aknad 쏗lespoole.
僅 Akende avamiseks vajutage ja hoidke
nutiv쎵tmel all ukse avamise nuppu.
Nupu vajutamise ajal liiguvad aknad
allapoole.
僅 Akende kaugjuhtimisega reguleerimist saab aktiveerida v쎵i desaktiveerida infomeelelahutuse s쏗steemi
men쏗쏗 kaudu.
* Kaugjuhtimisega akna avamine/sulgemine n쎵uab automaatse elektrilise
akende 쏗les/alla kerimise rakendamist.

HOIATUS
僅 쉁rge paigaldage akende l쌹hedale lisaseadmeid. Need v쎵ivad m쎵jutada
vahelej쌹쌹miskaitse t쎨쎨d.
僅 Vigastuste v쎵i s쎵iduki kahjustuste v쌹ltimist kontrollige enne akende sulgemist alati takistuste olemasolu. Kui

僅

僅

僅
僅

aknaklaasi ja 쏗lemise akna kanali
vahele j쌹쌹b alla 4 mm (0,16 tolli) l쌹bim쎵쎵duga ese, ei pruugi automaatne
vahelej쌹쌹miskaitse takistust tuvastada ning aken ei peatu ega muuda
liikumissuunda.
Automaatne vahelej쌹쌹miskaitse ei
t쎨쎨ta elektriliste akende s쏗steemi l쌹htestamise ajal. Kehavigastuste ja auto
kahjustamise v쌹ltimiseks kontrollige
enne akende sulgemist kindlasti 쏗le,
et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei j쌹쌹ks.
쉁rge KUNAGI j쌹tke v쎵tit t쎨쎨tavasse
autosse, kui selles on valveta lapsi.
쉁RGE KUNAGI j쌹tke lapsi s쎵idukisse
j쌹relevalveta. Isegi v쌹ga v쌹ikesed lapsed v쎵ivad tahtmatult p쎵hjustada s쎵iduki liikumist, akende vahele kinni
j쌹쌹da v쎵i muul viisil ennast v쎵i teisi
vigastada.
Enne akna sulgemist veenduge alati,
et kellegi k쌹si, pea v쎵i muud takistused ei oleks akna liikumisteel.
쉁rge lubage lastel elektriliste aknat쎵stukitega m쌹ngida. Hoidke juhiuksel
olev elektriliste akende lukustusnupp
lukustatud asendis (alla vajutatud).
Lapse tahtmatu akna avamise v쎵i sulgemise tagaj쌹rjel v쎵ib tekkida RASKE
VIGASTUS.
쉁rge sirutage aknast v쌹lja pead ega
j쌹semeid, kui s쎵iduk liigub.
Vigastuste v쎵i s쎵iduki kahjustuste v쌹ltimiseks j쌹lgige enne akende kaugjuhtimise abil sulgemist, et kehaosad
v쎵i muud esemed ei j쌹쌹ks akende liikumisteele.
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Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
僅 Elektriliste akende s쏗steemi v쎵imaliku kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge
avage v쎵i sulgege korraga kahte v쎵i
rohkemat akent. See pikendab ka
kaitsme t쎨쎨iga.
僅 쉁rge proovige kasutada juhiuksel olevat peal쏗litit ja eraldi ukse akna l쏗litit
samaaegselt vastassuunas. Sel juhul
aken seiskub ja seda ei saa enam
avada ega sulgeda.

Kapott

Kapott
Kapoti avamine/sulgemine

OSG2EV041003_2

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵idu ajal on tagumised aknad v쎵i
katuseluuk (kui on varustuses) avatud
(v쎵i osaliselt avatud), v쎵ib s쎵idukis
tekkida tuulet쎵mme v쎵i -m쏗ra. See
m쏗ra on normaalne n쌹htus ja selle
v쌹hendamiseks v쎵i k쎵rvaldamiseks
toimige j쌹rgmiselt. Kui m쏗ra tekib ajal,
mil 쏗ks v쎵i m쎵lemad tagumised
aknad on avatud, avage m쎵lemad
esiaknad umbes 쏗he 2,5 cm (1 tolli)
v쎵rra. Kui m쏗ra tekib avatud katuseluugi korral, sulgege veidi katuseluugi avatud asendit.
僅 K쏗lma ja niiske kliima puhul ei pruugi
elektrilised aknad j쌹쌹 t쎵ttu korrektselt
t쎨쎨tada.
僅 Akna automaatne vahelej쌹쌹miskaitse
t쎨쎨tab ainult siis, kui kasutatakse
automaatse sulgemise funktsiooni,
t쎵mmates l쏗liti t쌹iesti 쏗les. Automaatne vahelej쌹쌹miskaitse ei t쎨쎨ta,
kui aken suletakse elektrilise akna
l쏗liti esimesse asendisse t쎵stmisega.
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OSG2EV041004

1 Kapoti avamishoob
2 Kapoti lukustusriiv

Kasutamine
1. T쎵mmake kapoti avamishoova (1).
2. L쏗kake lukustusriivi (2) vasakule.
3. T쎵stke kapott 쏗lespoole.
4. Kapoti sulgemiseks langetage seda ja
laske sel langeda. Veenduge, et see
lukustub kindlalt 쎵igele kohale.

OSG2EV041005

Teie s쎵iduki omadused

HOIATUS
僅 Kui olete s쎵iduki tasasel pinnal peatanud, avage kapott, l쏗litades sisse parkimisk쌹igu P ja rakendades
seisupiduri.
僅 Enne kapoti sulgemist veenduge, et
k쎵ik takistused oleks kapoti liikumisteelt eemaldatud. Kui kapoti sulgemisel on kapoti liikumisteel m쎵ni
takistus, v쎵ib see p쎵hjustada varakahju v쎵i tekitada raske kehavigastuse.
僅 쉁rge j쌹tke mootoriruumi kindaid,
kaltse ega muid p쎵levaid materjale.
See v쎵ib p쎵hjustada tulekahju.
僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati
쏗le, et kapott oleks suletud asendisse
korralikult fikseeritud. Kui see ei ole
lukustatud, v쎵ib kapott s쎵idu ajal avaneda ja n쌹htavuse t쌹ielikult blokeerida ning p쎵hjustada avarii.
僅 쉁rge liigutage s쎵idukit, kui kapott on
쏗les t쎵stetud. Sellisel juhul on vaade
blokeeritud ja kapott v쎵ib alla kukkuda v쎵i saada kahjustada.

Kapoti pagasiruum

Kapoti pagasiruum
Kapoti pagasiruumi avamine

OSG2EV041006

1 Kapoti hoob
1. Avage kapott.
2. T쎵stke kapoti pagasiruumi kate esikapoti hoova (1) abil 쏗les.

Kapoti pagasiruumi sulgemine
Vajutage kapoti pagasiruumi kate alla.

TEAVE
5

Esikapoti saadaolev mass 10 kg (25
naela)

HOIATUS
僅 MITTE KUNAGI ei tohi kapoti pagasiruumi siseneda. See p쎵hjustab surmavaid kehavigastusi.
僅 Enne kapoti sulgemist kontrollige 쏗le,
et selle all ja vahel ei oleks mingeid
takistusi. Kui k쎵rgus pole kindlalt
reguleeritud, t쎵useb kapott automaatselt 쏗les v쎵i liigub alla. Pidage meeles,
et kapoti tahtmatu liikumine v쎵ib p쎵hjustada vigastusi.
僅 쉁rge hoidke autos kunagi v쌹lgumihkleid, gaasiballoone ega muid kergs쏗ttivaid ja plahvatusohtlikke aineid. Kui
auto seisab pikka aega palavates tingimustes, v쎵ivad need s쏗ttida ja/v쎵i
plahvatada.
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Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
僅 Kapoti pagasiruumi mahtu ei tohi 쏗letada. Kapoti pagasiruumi 쏗leliigse
koormuse lisamine v쎵ib seda t쎵siselt
kahjustada.
僅 Kapoti pagasiruumi sees ei tohi hoida
쎵rnu esemeid.
僅 Hoidke kapoti pagasiruum s쎵ites alati
korralikult kinni. Teie autos olevad
esemed liiguvad sama kiirusega kui
auto. Kui olete sunnitud j쌹rsult pidurdama v쎵i p쎨쎨rama v쎵i toimub kokkup쎵rge, v쎵ivad esemed viga saada.
僅 Kapoti pagasiruumi sisse ei tohi piserdada vett. S쎵idus쏗steem v쎵ib kahjustuda, sest kapoti pagasiruum asub
mootoriruumi keskel.
僅 Kapoti pagasiruumi sees ei tohi vedelikke hoiustada. Kui kapoti pagasiruumist lekib vedelikke, saavad
mootoriruumi elektriseadmed kahjustada.
僅 쉁rge vajutage kapoti pagasiruumi
katet ega asetage esemeid pagasiruumi kattele. See v쎵ib deformeeruda
v쎵i kahjustuda.
僅 Kapoti pagasiruumi katte sulgemisel
쌹rge puudutage pagasiruumi sees
olevaid esemeid. Koormatud esemed
v쎵i kapoti pagasiruum v쎵ivad deformeeruda v쎵i kahjustuda ning kapoti
pagasiruumi kate v쎵ib s쎵idu ajal avaneda halva sulgemise t쎵ttu, mille
tagaj쌹rjeks on hingede kahjustused.

M쉁RKUS
V쎵imaliku varguse 쌹rahoidmiseks 쌹rge
j쌹tke panipaikadesse v쌹쌹rtuslikke esemeid.

5

32

Laadimisluuk

Laadimisluuk
Avage laadimisuks

OSG2EVQ011008

Kasutamine
僅 Vajutage laadimisukse parempoolsele keskmisele 쌹쌹rele.
僅 Laadimisuks pole avatud kui s쎵iduklukustatud on.

Laadimisluugi sulgemine

OSG2EVQ012009L

Kasutamine
僅 Sulgege laadimisuks vajutades laadimisukse tagumisele keskmisele
쌹쌹rele.

HOIATUS
S쎵iduki laadimisluuki ei tohi lahti j쌹tta.
Avatud laadimisluuk v쎵ib viidata sellele,
et s쎵iduki uks on lukustamata, mille tulemuseks v쎵ib olla s쎵iduki vargus.

ETTEVAATUST
僅 Laadimisluuk avaneb paremale. J쌹lgige laadimisluugi avanemise v쎵i sulgumise ajal 쏗mbrust. Hoidke oma pea
ja j쌹semed laadimisluugist eemal, et
v쌹ltida l쎨쎨ke ja kinnij쌹쌹mist.

Teie s쎵iduki omadused

僅 쉁rge hoidke hingest, et v쌹ltida laadimisluugi kahjustusi ja muid 쎵nnetusi.

M쉁RKUS
僅 Kui laadimisluuk k쏗lma ilmaga ei
avane, sest selle 쏗mber on tekkinud
j쌹쌹, vajutage v쎵i koputage kergelt luugile, et j쌹쌹 m쎵raneks ja luuk vabaneks. Vajaduse korral eemaldage j쌹쌹
k쌹esoojusega v쎵i liigutage s쎵iduk
sooja kohta, et j쌹쌹 saaks sulada. Laadimisluuki ei tohi avada kangutades
v쎵i kasutades selleks mittesobivaid
t쎨쎨riistu.
僅 P쌹rast laadimisluugi sulgemist l쏗kake
seda veel korra, kontrollides, kas see
on korralikult kinni.
僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige, kas
laadimisluuk on kinni. Kui laadimisluuk on avatud, v쎵ib tagaj쌹rjeks olla
laadimisluugi mehaaniliste osade kahjustus.
僅 P쌹rast laadimisluugi sulgemist kontrollige, kas hoiatustuli on kustunud.
僅 P쌹rast s쎵iduki laadimist sulgege laadimispesa korralikult laadimiskattega.
Kui laadimiskate pole korralikult kinni,
v쎵ib tagaj쌹rjeks olla laadimispesa ja
laadimisluugi kahjustus.
僅 쉁rge kangutage laadimisluuki selle
avanemise ajal. Laadimisluugi liikumine v쎵ib peatuda. Samuti v쎵ib tagaj쌹rjeks olla laadimismehhanismi ja
sellega seotud osade t쎵sine kahjustus.
僅 S쎵iduki pesemise ajal 쌹rge suunake
k쎵rgsurvejuga otse laadimisluugile.
K쎵rgsurve v쎵ib laadimisluuki kahjustada.

Katuseluuk

Katuseluuk (m쎵nel mudelil)
Kui teie autol on katuseluuk, saate seda
edasi-tagasi liigutada v쎵i kallutada,
kasutades laekonsoolis asuvat katuseluugi l쏗litit.

OSG2H041071

Katuseluuki saab kasutada vaid siis, kui
EV-l쏗liti on asendis ON (sees) v쎵i START
(k쌹ivitamine).
Katuseluuki saab kasutada umbes
kolme minuti jooksul p쌹rast EV-l쏗liti asetamist asendisse ACC v쎵i LOCKED
(Lukustatud) /OFF (v쌹ljas).
Kuid kui esiuks on avatud, ei saa katuseluuki isegi nende kolme minuti jooksul
k쌹itada.

HOIATUS
僅 Kohandage katuseluuki v쎵i p쌹ikesevarju kui s쎵iduk seisma j쌹쌹b. See v쎵ib
p쎵hjustada kontrolli auto 쏗le ja tekitada vigastusi v쎵i varalist kahju p쎵hjustava avarii.
僅 쉁rge j쌹tke mootorit t쎨쎨le ja v쎵tit
autosse, kui autos on j쌹relevalveta
lapsed. J쌹relevalveta j쌹etud lapsed
v쎵ivad katuseluugi liikuma panna,
p쎵hjustades raskeid kehavigastusi.
僅 쉁rge istuge auto katusel. V쎵ite autot
kahjustada v쎵i saada raskeid kehavigastusi.

M쉁RKUS
쉁rge kasutage katuseluuki kui s쎵idukile
on paigaldatud katuseraamid v쎵i katusel
on pagasit.
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Teie s쎵iduki omadused

P쌹ikesevari

OSG2H041064

Kasutage elektrilist p쌹ikesevarju katuseluugi klaasist paistva otsese p쌹ikesevalguse t쎵kestamiseks.
Avage v쎵i sulgege p쌹ikesevari k쌹sitsi.

TEAVE
P쌹ikesevari avaneb automaatselt kui
katuseluugi klaas avatakse, aga p쌹ikesevari ei sulgu automaatselt kui katuseluugi klaas suletakse. Samuti,
p쌹ikesevarju ei saa sulgeda kui katuseluugi klaas avatud on.

Katuseluuk

僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit 쏗les, katuseluugi klaas kaldub lahti.
僅 Kui katuseluuk on kaldu avatud, vajutage katuseluugi l쏗litit sisse v쎵i edasi
ja katuseluugi klaas sulgub automaatselt.
Katuseluugi klaas kaldub lahti v쎵i kinni,
kui l쏗litit vajutatakse.

TEAVE
Katuseluugi klaas ei saa samal ajal kinni
libiseda ning kalduda. Katuseluugi klaasi
ei saa lahti kallutada kui see klaas on
lahti libistatud. Samuti ei saa katuseluugi
klaasi lahti libistada kui see on lahti kallutatud. Kui katuseluuk on t쌹ielikult suletud avage selle klaas v쎵i libistage lahti.

Lahti/kinni libistamine

M쉁RKUS
Elektrilist p쌹ikesevarju ei tohi t쎵mmata
ega l쏗kata, sest see v쎵ib elektrilist p쌹ikesevarju kahjustada v쎵i p쎵hjustada selle
rikkeid.

Lahti/kinni kallutamine

OSG2H041527_3

1 Lahti kallutamine
2 Kinni kallutamine
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OSG2H041066_2

僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit 쏗les, katuseluugi klaas kaldub lahti.
Katuseluugi l쏗litit ettepoole esimesse
asendisse l쏗kates sulgub katuseluugi
klaas.
僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit edasi v쎵i
tagasi esimesse asendisse, katuseluugi klaas liigub kuni l쏗liti vabastatakse.
僅 Vajutage katuseluugi l쏗litit ette v쎵i
taha teise asendini, katuseluugi klaas
t쎨쎨tab automaatselt (automaatse
libistamise funktsioon) Katuseluugi
mis tahes hetkel peatamiseks, vajutage katuseluugi l쏗litit mis tahes suunas.

Teie s쎵iduki omadused

僅 Katuseluugi klaas peatub poolel teel
(esimene asend) enne t쌹ielikku avanemist. Katuseluugi klaasi t쌹ielikuks
avanemiseks vajutage katuseluugi
l쏗litit veel korra tagasi. Sel ajal avaneb
katuseluugi klaasi vaid siis, kui l쏗litit
vajutatakse.

TEAVE
Tuulem쏗ra v쌹hendamiseks s쎵idu ajal
soovitame enne maksimaalset avamisasendit s쎵ita soovitatud asendis (esimene asend).

Vahelej쌹쌹miskaitse

OSG2H041072

Kui elektrilise p쌹ikesevarju v쎵i katuseluugi klaasi automaatsel sulgumisel
tuvastatakse selle vahel mingi takistus,
hakkab luuk liikuma vastassuunas ja
seiskub seej쌹rel teatud asendis.
Automaatse vastassuuna funktsioon ei
pruugi t쎨쎨tada, kui t쎨쎨tava elektrilise
p쌹ikesevarju v쎵i katuseluugi klaasi ja
vaatega katuse l쏗kandakna vahele j쌹쌹b
kinni 쎵huke v쎵i pehme ese.

HOIATUS
僅 Enne katuseluugi kasutamist veenduge, et kellegi pea v쎵i muud kehaosad ega esemed liikuvale luugile ette
ei j쌹쌹ks. Kehaosad v쎵i esemed v쎵ivad
kinni j쌹쌹da ning p쎵hjustada vigastusi
v쎵i s쎵idukit kahjustada.
僅 쉁rge kasutage kunagi meelega oma
kehaosi automaatse avanemise funktsiooni katsetamiseks. Elektriline p쌹ike-

Katuseluuk

sevari v쎵i katuseluugi klaas v쎵ib
avaneda, kuid esineb vigastuste oht.

M쉁RKUS
僅 쉁rge j쌹tkake katuseluugi l쏗liti vajutamist, kui katuseluuk on juba l쎵puni
avatud, suletud v쎵i lahti kallutatud.
See v쎵ib kahjustada katuseluugi mootorit.
僅 Pidev k쌹itamine nagu lahti/kinni libistamine, kallutamine jne v쎵ib mootorit
kahjustada v쎵i p쎵hjustada katuseluugi s쏗steemi rikke.
僅 Eemaldage korrap쌹raselt katuseluugi
siinidele kogunenud tolm.
僅 Katuseluugi ja katusepaneeli vahele
kogunenud tolm v쎵ib m쏗ra tekitada.
Avage katuseluuk ja eemaldage tolm
regulaarselt puhta lapiga.
僅 쉁rge p쏗쏗dke avada katuseluuki temperatuuril alla k쏗lmumistemperatuuri
v쎵i kui katuseluuk on kaetud lume v쎵i
j쌹쌹ga. Katuseluuk ei pruugi n쎵uetekohaselt toimida ja v쎵ib j쎵uga avamisel
puruneda.
僅 쉁rge avage ega s쎵itke avatud katuseluugi klaasiga kohe p쌹rast vihma v쎵i
s쎵iduki pesemist. Vesi v쎵ib s쎵iduki
sisu m쌹rjaks teha.
僅 쉁rge laske pagasil s쎵itmise ajal ulatuda katuseluugist v쌹lja. S쎵iduk v쎵ib
j쌹rsul peatumisel kahjustuda.

HOIATUS
쉁rge k쏗쏗nitage s쎵idu ajal katuseluugist
v쌹lja oma pead, k쌹si ega muid kehaosi.
S쎵iduki j쌹rsul peatumisel v쎵ivad tekkida
vigastused.
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Teie s쎵iduki omadused

Katuseluugi algseisundi taastamine (l쌹htestamine)

OSG2H041073

M쎵nel puhul tuleb taastada katuseluugi
algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb
taastada n쌹iteks siis, kui:
僅 12-voldise aku lahutamisel v쎵i t쏗hjenemisel;
僅 katuseluugi kaitse on vahetatud;
僅 katuseluugi 쏗he vajutusega lahti v쎵i
kinni liugumise funktsioon ei t쎨쎨ta
normaalselt.
Viige katuseluugi l쌹htestamiseks l쌹bi
j쌹rgmised etapid:
1. Algseadistamine soovitatakse sooritada siis, kui s쎵iduk on k쌹ivitamiseks
valmis. K쌹ivitage mootor, kui k쌹igukang on parkimisasendis (P).
2. Veenduge, et katuseluugi klaas on
t쌹ielikult suletud asendis. Kui katuseluugi klaas on avatud, vajutage l쏗litit
edasi kuni katuseluugi klaas t쌹ielikult
sulgub.
3. Vabastage l쏗liti kui katuseluugi klaas
on t쌹ielikult suletud.
4. Vajutage l쏗litit edasi kuni katuseluugi
klaas kergelt liigub. Seej쌹rel vabastage l쏗liti.
5. Vajutage veel kord katuseluugi l쏗litit
edasi ning hoidke seda all kuni katuseluugi klaas lahti ja kinni libiseb. 쉁rge
vabastage l쏗litit enne, kui see etapp
on l쎵petatud.
Kui vabastate l쏗liti toimingu ajal, korrake toimingut uuesti alates teisest
sammust.
5
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Katuseluuk

TEAVE
Kui katuseluuki ei saa p쌹rast auto aku
lahti쏗hendamist v쎵i t쏗hjenemist v쎵i vastava vooluahela kaitsme l쌹bip쎵lemist
l쌹htestada, ei pruugi katuseluuk normaalselt t쎨쎨tada.

Lahtise katuseluugi hoiatus

OSG2HQ01015

Kui autojuht seiskab mootori, j쌹ttes
katuseluugi eelnevalt l쎵puni sulgemata,
kostab m쎵neks sekundiks hoiatussignaal ning LCD-ekraanile ilmub lahtise
katuseluugi hoiatus.
Sulgege katuseluuk enne autost lahkumist.

ETTEVAATUST
Enne auto juurest lahkumist pange
katuseluuk alati korralikult kinni. Kui
katuseluuk j쌹쌹b lahti, v쎵ib vihm v쎵i lumi
sealt sisse sadada ning auto v쎵ib seest
m쌹rjaks saada.
Lisaks v쎵ivad lahtise luugi kaudu p쌹쌹seda autosse vargad.

Teie s쎵iduki omadused

Rool

Rool

Kasutustingimus(ed)

Rooli nurga ja k쎵rguse reguleerimine

僅 S쎵iduk peab olema asendis ON (sees).

Signaal
Signaali kasutamine

OSG2H041074

Kasutamine
OSG2H041021_2

僅 Vajutage roolirattal ala, mis 쏗mbritseb
signaali s쏗mbolit.

HOIATUS

Kasutamine
1. T쎵mmake roolisamba vabastuskang
(1) alla.
2. Reguleerige rooli kallet (2) ja k쎵rgust
(3).
3. T쎵mmake roolisamba vabastuskang
쏗les.

Soojendusega rool (m쎵nel mudelil)

僅 쉁rge kunagi reguleerige rooli nurka ja
k쎵rgust s쎵idu ajal. V쎵ite kaotada roolimise 쏗le kontrolli ja p쎵hjustada t쎵sise
tervisekahjustuse, surma v쎵i 쎵nnetusi.
僅 P쌹rast reguleerimist l쏗kake rooli nii
쏗les kui ka alla, et olla kindel, et see on
paigale lukustatud.
僅 Kui rool muutub liiga kuumaks, l쏗litage s쏗steem v쌹lja. Roolisoojendi v쎵ib
isegi madalatel temperatuuridel p쎵letusi tekitada, eriti kui soojendust kasutatakse pika aja jooksul.

ETTEVAATUST
OSG2H041022

Kasutamine
僅 Roolisoojenduse sisse v쎵i v쌹lja l쏗litamiseks vajutage nuppu.
僅 Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti, l쏗litatakse roolisoojendus tagasi asendisse
OFF (v쌹ljas).

僅 쉁rge paigaldage roolile 쏗htegi katet,
see v쎵ib roolisoojendi funktsiooni h쌹irida.
僅 쉁rge puhastage soojendusega rooli
orgaaniliste 쏗henditega, nagu v쌹rvivedeldi, benseen, alkohol v쎵i bensiin.
Nii v쎵ite roolisoojendi pinda kahjustada.
僅 Kui rooli pinda on kahjustatud terava
esemega, v쎵ib see vigastada ka roolisoojendust.
5
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Teie s쎵iduki omadused

僅 쉁rge l쎨쎨ge kasutamiseks helisignaali
k쎵vasti ega l쎨쎨ge seda rusikaga. 쉁rge
vajutage signaali andmiseks rooli
teravaotsaliste esemetega.
僅 쉁rge puhastage rooli orgaaniliste
쏗henditega, nagu v쌹rvivedeldi, benseen, alkohol v쎵i bensiin. Nii v쎵ite rooli
pinda kahjustada.

M쉁RKUS
僅 Seadke rool soovitud asendisse kindlasti enne s쎵itmise alustamist.
僅 M쎵nikord ei fikseeri roolisamba
vabastuskang rooli p쌹rast selle asendi
reguleerimist korralikult kohale. Tegu
pole rikkega. Nii juhtub kahe hammasratta rakendamisel. Sellisel juhul
muutke rooli asendit veel natuke ja
fikseerige rool siis uuesti.
僅 S쎵iduki tavakasutuse ajal v쎵ib esineda j쌹rgnev.
- EPS-i hoiatustuli ei p쎵le.
- Roolimiseks on vaja kasutada suuremat j쎵udu p쌹rast seda, kui vajutate EV-l쏗liti asendisse ON (sees).
See juhtub siis, kui elektrilise rooliv쎵imendi s쏗steem teostab enesediagnostikat. Kui diagnostika on
l쎵ppenud, naaseb rool tavaolekusse.
- P쌹rast EV-l쏗liti seadmist asendisse
ON (sees), v쎵ib elektrilise rooliv쎵imendi (EPS) releest kosta kl쎵psatus.
- Kui auto on peatunud v쎵i s쎵idab
v쌹ga aeglaselt, v쎵ite salongis
kuulda rooliv쎵imendi elektrimootori h쌹쌹lt.
- Rooliv쎵imendi s쏗steemis k쎵rvalekallete tuvastamisel l쏗litub rooliv쎵imendi t쎵siste 쎵nnetuste
쌹rahoidmiseks v쌹lja. Sel ajal s쏗ttib
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Rool

v쎵i vilgub n쌹idikuplokil hoiatustuli
ja rooliga manipuleerimise v쎵imsus
l쏗litatakse v쌹lja. Kontrollige kohe
p쌹rast s쎵iduki ohutus kohas peatamist.
- Rool muutub raskemaks, kui rooliratast p쎨쎨ratakse pidevalt mitteliikuva s쎵idukiga. Samas m쎵ne
minuti p쌹rast naaseb see tavaolekusse.
- Kui elektrooniline rooliv쎵imendi ei
t쎨쎨ta korrektselt, s쏗ttib v쎵i vilgub
n쌹idikuplokil hoiatustuli. Rooliratta
juhtimine v쎵ib muutuda raskeks v쎵i
see t쎨쎨tab ebanormaalselt. Sel
juhul laske s쏗steemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
- Kui kasutate rooliratast madalal
temperatuuril, v쎵ib esineda ebanormaalne m쏗ra. Temperatuuri
t쎵usmisel m쏗ra kaob. See on normaalne, tegu pole h쌹irega.
- S쎵iduki k쌹ivitamisel juhtmetega
aku t쏗hjenemise korral ei pruugi
rool tavap쌹raselt t쎨쎨tada. See on
ajutine olukord, mille p쎵hjustab aku
madal pinge ja p쌹rast aku stabiilset
laadimist t쎨쎨tab rool taas tavap쌹raselt. Enne s쎵idukiga s쎵itmist liigutage rooli, et kontrollida, kas rool
t쎨쎨tab tavap쌹raselt.
- P쌹rast EV-l쏗liti seadmist asendisse
OFF (v쌹ljas), v쎵ib elektrilise rooliv쎵imendi (EPS) releest kosta kl쎵psatus.
僅 Roolisoojendus l쏗litub automaatselt
umbes 30 minutit p쌹rast sissel쏗litamist v쌹lja.

Teie s쎵iduki omadused

Peeglid
Sisemine tahavaatepeegel
* Reguleerige seda enne s쎵idu alustamist.

P쌹evase/쎨ise tahavaatepeegli
reguleerimine (m쎵nel mudelil)

Peeglid

justada vigastuse, kas 쎵nnetuse ajal
v쎵i turvapadja avanemisel.

V쌹line tahavaatepeegel
V쌹liste tahavaatepeegli reguleerimine

OSG2H041056
OSG2H041023

A: P쌹evane
B: 싋ine

Kasutamine
僅 L쏗kake p쌹eva/쎨쎨 hooba (1) p쌹evasel
ajal.
僅 Esilaterna pimestamise v쌹hendamiseks n쎵rga valguse ja 쎨iste s쎵iduolude
korral t쎵mmake p쌹eva/쎨쎨 hooba (2).

Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM) (m쎵nel mudelil)

Kasutamine
1. Peegli vasak- v쎵i parempoolse k쏗lje
valimiseks liigutage v쌹limise tahavaatepeegli l쏗litit (1).
2. Valitud peegli liigutamiseks reguleerige peegli reguleerimise juhtseadet
(2).

V쌹lise tahavaatepeegli kokkuklappimine
Manuaalne t쏗쏗p (m쎵nel mudelil)

N쎵rga valguse ja 쎨iste s쎵iduolude korral
tuvastab andur valguse taseme ja juhib
esilaterna pimestamist automaatselt.

HOIATUS
僅 쉁rge vedage tagaistmel ega tagariiulil
pagasit, mis piirab juhi vaatev쌹lja.
僅 쉁rge reguleerige tahavaatepeeglit s쎵iduki liikumise ajal. Nii v쎵ite kaotada
kontrolli auto 쏗le ja p쎵hjustada 쎵nnetuse, mis p쎵hjustab SURMA, T싙SISEID
VIGASTUSI v쎵i varalist kahju.
僅 쉁rge muutke tahavaatepeeglit ega
paigaldage laia peeglit. See v쎵ib p쎵h-

OSG2PH042015L

Kasutamine
V쎵tke peegli pesast ning voltige see s쎵iduki tahaosa poole.
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Teie s쎵iduki omadused

Elektriline t쏗쏗p (m쎵nel mudelil)

OSG2H041054_2

Kasutamine
僅 Peegli kokku v쎵i lahti klappimiseks
vajutage l쏗litit.

HOIATUS
僅 V쌹line tahavaatepeegel on kumer.
Peeglis n쌹htavad objektid on l쌹hemal
kui need paistavad.
僅 Kasutage s쎵idurida vahetades sisemist tahavaatepeeglit v쎵i otsest vaatlust, et teha kindlaks j쌹rgneva s쎵iduki
tegelik kaugus.
僅 쉁rge reguleerige ega voltige v쌹liseid
tahavaatepeegleid s쎵iduki liikumise
ajal. Nii v쎵ite kaotada kontrolli auto
쏗le ja p쎵hjustada 쎵nnetuse, mis p쎵hjustab SURMA, T싙SISEID VIGASTUSI
v쎵i varalist kahju.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge kraapige j쌹쌹d peegli pinnalt, see
v쎵ib klaasi pinda kahjustada. Kui j쌹쌹
peaks peegli liikumist takistama, 쌹rge
kasutage peegli reguleerimiseks
j쎵udu. J쌹쌹 eemaldamiseks kasutage
j쌹쌹t쎵rjespreid v쎵i v쌹ga sooja veega
k쌹sna v쎵i pehmet riiet.
僅 Kui peegel on j쌹쌹sse kinni j쌹쌹nud,
쌹rge reguleerige peeglit j쎵uga. Kasutage k쏗lmunud mehhanismi vabastamiseks heakskiidetud j쌹쌹t쎵rje pihustit
(mitte jahutuss쏗steemi antifriisi) v쎵i
liigutage auto sooja kohta ja laske j쌹쌹l
sulada.
5
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Peeglid

僅 Peeglite liikumine peatub, kui need
j쎵uavad maksimaalse reguleerimiskaldeni, mehhanismi mootor j쌹tkab
aga t쎨쎨d seni, kuni vajutatakse l쏗litit.
쉁rge vajutage l쏗litit kauem kui vaja,
mootor v쎵ib saada kahjustada.
僅 쉁rge proovige v쌹list tahavaatepeeglit
k쌹sitsi reguleerida. See v쎵ib osi kahjustada.
僅 V쌹limine elektriline tahavaatepeegel
t쎨쎨tab isegi siis, kui s쎵iduk on v쌹lja
l쏗litatud. Samas aku tarbetu t쏗hjenemise v쌹ltimiseks 쌹rge reguleerige
peegleid mittet쎨쎨tava mootoriga
kauem kui vaja.
僅 Juhul kui see on elektriline v쌹line
tahavaatepeegel, 쌹rge p쎨쎨rake seda
k쌹sitsi. See v쎵ib p쎵hjustada mootori
rikke.
僅 Soovitame automaatse tagurdamise
kasutajaseadistuste muutmiseks v쎵i
l쌹htestamiseks j쌹rgida toiminguid
쎵iges j쌹rjekorras. Kui liigute enne eelmise sammu l쎵petamist j쌹rgmisele, ei
pruugi muudetud nurk salvestuda v쎵i
l쌹htestamine n쎵uetekohaselt toimida.

Teie s쎵iduki omadused

N쌹idikuplokk

N쌹idikuplokk

OSG2EV042100L

1. Spidomeeter

6. Hoiatus- ja m쌹rgutuled

僅 MPH, km/h
僅 N쌹itab auto s쎵idukiirust kilomeetrites
tunnis (km/h) v쎵i miilides tunnis
(mph).

僅 Vt l쎵iku "Hoiatus- ja m쌹rgutuled" lehek쏗ljel 5-53.

2. T쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa
n쌹idik

僅 N쌹idikul on kuvatud valitud k쌹ik.

僅 Arvestuslik vahemaa, mida saab j쌹relej쌹쌹nud elektrienergia abil veel
l쌹bida.

8. L쌹bis쎵idum쎵쎵dik

3. V쎵imsuse/laadimise n쌹idik
僅 N쌹itab energia laadimissuhet ja regeneratiivpidurduse laadimise/t쏗histamise olekut.

4. Aku laetuse taseme n쌹idik
僅 K쎵rgepingeaku laadimise olek.

5. LCD-ekraan

7. Aeglustava 쏗lekande m쌹rgutuli.

僅 L쌹bis쎵idum쎵쎵dik n쌹itab kogu s쎵idukiga l쌹bitud vahemaad.

9. Aeglustava 쏗lekande taseme
m쌹rgutuli
僅 Vt l쎵iku "Regeneratiivne piduris쏗steem" lehek쏗ljel 6-15.

10. Elektrienergia s쌹쌹stmine
僅 Vt l쎵iku "Pardaarvuti re쏹iim" lehek쏗ljel 5-46.

僅 Vt l쎵iku "LCD-ekraan" lehek쏗ljel 5-45.
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Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
僅 Teave kuvatakse p쌹rast GPS-iga ilmateabe pakkujalt teabe saamist. S쎵ltuvalt GPS-i vastuv쎵tutingimustest v쎵ib
teave teie piirkonna praegusest ilmast
erineda.
僅 Olge s쎵itmisel t쌹helepanelik, sest
d쏗naamilised animatsiooniefektid v쎵ivad halvendada juhi t쌹helepanuv쎵imet ja p쎵hjustada ootamatuid
쎵nnetusi.

M쉁RKUS
僅 Kui k쎵rgepingeaku tase on madalam
kui 10%, on s쎵iduki kiirus piiratud ja
auto l쏗litub l쎵puks v쌹lja. Laadige auto
koheselt.
僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni v쎵ib olla
ebat쌹pne, kui s쎵iduk ei ole tasasel
pinnal v쎵i kui akutoide on vahepeal
katkestatud.
僅 Tankev쌹lp s쎵ltub ka tegelikust s쎵iduvahemaast.
僅 K쏗tusekulu ja paagi t쏗hjenemiseni
l쌹bitava vahemaa v쌹쌹rtused v쎵ivad
s쎵idutingimustest, s쎵idumaneerist ja
auto seisundist tulenevalt tugevalt
k쎵ikuda.
僅 Puuteekraani kergeks p쏗hkimiseks ja
s쎵rmej쌹lgede eemaldamiseks kasutage pehmet ja puhast mikrokiudlappi.
僅 Parempoolse rooliga s쎵iduki n쌹idikuplokk v쎵ib olla vastask쏗ljel ja
kuvada andmeid teistmoodi.
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N쌹idikuplokk

Teie s쎵iduki omadused

N쌹idikuplokk

N쌹idikuploki teemad (m쎵nel mudelil)
N쌹idikuplokil on kaks teemat.

T쏗쏗p A
T쏗쏗p A on p쎵hiline LCD t쏗쏗pi n쌹idikuploki teema ning sel on olenevalt juhtimisre쏹iimist erinevad graafilised stiilid.

5
OSG2EV042131L

T쏗쏗p B (D쏗naamiline)
T쏗쏗b B seadistab kasutaja ning sellega on kaasas digitaalne kuva. Taustekraan muutub olenevalt ilmast ja ajast.

OSG2EV042121L

僅 Ilm: p쌹ikeseline, pilvine, vihmane, lumine, udune, 쌹ike (7 t쏗쏗pi)
僅 Aeg: 쎵htu, p쌹ev, p쌹ikeset쎵us ja p쌹ikeseloojang (4 t쏗쏗pi)
Teemat saab muuta vajutades men쏗쏗l 씮S쎵iduk → Armatuur → n쌹idikuploki teema“.
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Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
Teave kuvatakse p쌹rast GPS-iga ilmateabe pakkujalt teabe saamist. S쎵ltuvalt
GPS-i vastuv쎵tutingimustest v쎵ib teave
teie piirkonna praegusest ilmast erineda.
Kui GPS-i kaudu ei saada teavet (nt kui
Kia Connect teenust ei tellita), kuvatakse
ilm ja aeg n쌹idikuplokil kui 씮p쌹ikeseline”
ja 씮쎨쎨”.

ETTEVAATUST
僅 T쌹is LCD t쏗쏗pi n쌹idikuploki (T쏗쏗p B)
jaoks kuvatakse info p쌹rast ilmainfo
saamist GPS-i kaudu. S쎵ltuvalt GPS-i
vastuv쎵tutingimustest v쎵ib teave teie
piirkonna praegusest ilmast erineda.
Kui GPS-i kaudu ei saada teavet (nt
kui Kia Connect teenust ei tellita),
kuvatakse ilm ja aeg n쌹idikuplokil kui
씮p쌹ikeseline” ja 씮쎨쎨”.
僅 Olge s쎵itmisel t쌹helepanelik, sest
d쏗naamilised animatsiooniefektid v쎵ivad halvendada juhi t쌹helepanuv쎵imet ja p쎵hjustada ootamatuid
쎵nnetusi.
僅 쉁rge kasutage mootorit kui tahhomeeter on punases tsoonis. See v쎵ib
p쎵hjustada mootorile t쎵sist kahju.
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N쌹idikuplokk

M쉁RKUS
僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni v쎵ib olla
ebat쌹pne, kui s쎵iduk ei ole tasasel
pinnal v쎵i kui akutoide on vahepeal
katkestatud.
僅 Tankev쌹lp s쎵ltub ka tegelikust s쎵iduvahemaast.
僅 S쎵iduki kasutusaja jooksul, kogul쌹bis쎵idu suurenedes, v쎵ib s쎵iduulatus
aku kaitsmiseks v쌹heneda.
僅 K쏗tusekulu ja paagi t쏗hjenemiseni
l쌹bitava vahemaa v쌹쌹rtused v쎵ivad
s쎵idutingimustest, s쎵idumaneerist ja
auto seisundist tulenevalt tugevalt
k쎵ikuda.
僅 Puuteekraani kergeks p쏗hkimiseks ja
s쎵rmej쌹lgede eemaldamiseks kasutage pehmet ja puhast mikrokiudlappi.

Teie s쎵iduki omadused

LCD-ekraan

LCD-ekraan
LCD-ekraani re쏹iimide muutmine
1

: Re쏹iimil쏗liti 쏗mberl쏗lituseks 쏗helt
re쏹iimilt teisele
2 / : /: MOVE-l쏗liti 쏗ksuste muutmiseks
3 OK: OK: SELECT/RESET-l쏗liti valitud
쏗ksuse m쌹쌹ramiseks/l쌹htestamiseks

OSG2H041026

LCD-ekraani re쏹iimid
Re쏹iim

Juhiabis쏗steem
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem*
S쎵iduraja hoidmise
abis쏗steem*
Pimenurga avariiennetuss쏗steem*
D쏗naamiline kiirusehoidja*
S쎵idurajal hoidmise
abis쏗steem*
Maantee s쎵iduabi*
쌊les/alla

Teekonna kompuuter Teejuhatamine (TBT)*

Kasutajas쌹tted*

Info/meisterhoiatused

5
Juhtimise teave

Teejuhatus

Juhiabis쏗steemid*

TPMS

Uuesti tankimisest*

Sihtkoha info

Head-up display*
(HUD-ekraan)

Jahutusvedeliku temperatuur

Akumuleerimisinfo

N쌹idikuplokk

쌊ldhoiatuste re쏹iimis
n쌹itab ekraan s쎵iduki
s쏗steemide h쌹iretega
seotud hoiatusi.

Energiavool

Tuled*

Digitaalne spidomeeter

Uks*
S쎵idumugavust lisavad seadistused
쌊hikud
Keel
L쌹htestamine

*: kui on varustuses
* Kui vajutada OK nuppu juhiabis쏗steemi kuvamise ajal kauem kui 1 sekund, liigutakse juhiabi s쌹tete men쏗쏗lt infomeelelahutuss쏗steemi ekraanile.
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Elektrienergia s쌹쌹stmine

LCD-ekraan

D쏗naamiline kiirusehoidja
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem
Maantee s쎵iduabi

Pardaarvuti re쏹iim
* 쌊ksusi on v쎵imalik j쌹rgmises j쌹rjekorras vahetada.
OSG2EV042118L

1 Elektrienergia keskmine s쌹쌹stmine
2 Elektrienergia viivitamatu s쌹쌹stmine

S쎵iduinfo

Elektrienergia keskmine s쌹쌹stmine (1)
Elektrienergia keskmine s쌹쌹st arvutatakse v쌹lja kogu l쌹bitud vahemaa ning
energiatarbe j쌹rgi alates viimasest keskmise elektrienergia s쌹쌹stu l쌹htestamisest.
僅 S쎵iduki k쌹ivitamisel: Info l쌹htestatakse automaatselt kui juhi uks avatakse p쌹rast s쎵iduki v쌹lja l쏗litamist v쎵i
kui s쎵iduki v쌹lja l쏗litamisest on m쎨쎨dunud umbes 3 minutit.
僅 P쌹rast laadimist Info l쌹htestatakse
p쌹rast laadimist automaatselt.
僅 K쌹sitsi: Kui kuvatakse keskmist k쏗tuses쌹쌹stu vajutage ning hoidke roolil
all nuppu OK.

OSG2EV042101L

A: Juhtimise teave
1 Kogunenud teepikkus
2 Kogu s쎵iduaeg
3 Keskmine k쏗tusekulu
Kui juhiuks avatakse p쌹rast s쎵iduki
mootori v쌹ljal쏗litamist v쎵i kui s쎵iduk l쏗litatakse p쌹rast kolme minuti m쎨쎨dumist
v쌹lja, siis s쎵iduteabe kuva nullitakse.

After recharging (P쌹rast laadimist)

Elektrienergia viivitamatu s쌹쌹stmine (2)
Elektrienergia viivitamatu s쌹쌹stmine
kuvatakse paari viimase sekundi jooksul,
kui s쎵iduki kiirus on rohkem kui ligikaudu 10 km/h (6 mph).

Juhiabis쏗steemide re쏹iim
See re쏹iim kuvab j쌹rgnevate s쏗steemide olekut:
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem
S쎵idureal hoidmise abis쏗steem
Pimenurga avariiennetuss쏗steem
5
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OSG2EV042102L

A: After recharging (P쌹rast laadimist)
1 Kogunenud teepikkus
2 Kogu s쎵iduaeg
3 Keskmine k쏗tusekulu
Teave p쌹rast laadimist.
Teabe k쌹sitsi l쌹htestamiseks vajutage ja
hoidke all OK nuppu, kui vaatate valikut
After recharging (P쌹rast laadimist).

Teie s쎵iduki omadused

Akumuleerimisinfo

LCD-ekraan

Digitaalne spidomeeter

OSG2EV042103L

A: Akumuleerimisinfo
1 Kogunenud teepikkus
2 Kogu s쎵iduaeg
3 Keskmine k쏗tusekulu
Neid andmeid arvestatakse kumuleeruvalt alates nende viimasest nullimisest.
Teabe k쌹sitsi l쌹htestamiseks vajutage ja
hoidke all OK nuppu, kui vaatate valikut
Accumulated Info (Kogunenud teave).

OSG2EV042129L

Viitab s쎵iduki kiirusele.

Teejuhatamise (TBT) re쏹iim
K쎵nealuses re쏹iimis on kuvatud navigeerimise olek.

Teabe re쏹iim
Rehvir쎵hk

M쉁RKUS
僅 P쌹rast viimast ts쏗klit tuleb enne s쎵iduteabe 쏗mberarvutamist s쎵ita s쎵idukiga v쌹hemalt 300 meetrit (0,19 miili).
僅 T쌹psemalt arvutatud keskmist elektrikulu ei kuvata, kui p쌹rast EV-l쏗liti sissel쏗litamist ei s쎵ideta 쏗le 10 sekundi
v쎵i 50 m (0,03 miili).

Energiavool

5

OSG2EV042128L

A: Madal rehvir쎵hk
僅 Rehvir쎵hu teave.
Vt l쎵iku "Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem
(TPMS) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 76.

Peamise hoiatuse re쏹iim

OSG2EVQ012074L

A: Ootere쏹iim
僅 Elektriauto s쏗steem teavitab juhte
energiatarbimisest erinevates t쎨쎨re쏹iimides.

OSG2EV042123L

A: Kontrollige esitule LED-pirni
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Teie s쎵iduki omadused

LCD-ekraan

1. Juhiabis쏗steemid (m쎵nel
mudelil)
Elemendid

OSG2EV041105

K쎵nealune re쏹iim teavitab teid j쌹rgmistest olukordadest:
僅 juhiabis쏗steemi rike, piirang v쎵i
radari/kaamera takistus
僅 LED-esitule h쌹ire
僅 Tuli ei t쎨쎨ta.
僅 Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi (TPMS)
rike, madal rehvir쎵hk jne
Sel ajal ilmub Meistrihoiatuse ikoon( )
LCD ekraani alumises paremas nurgas.
Kui tekkinud olukord on lahendatud,
kustub 쏗ldine hoiatustuli ja 쏗ldiste hoiatuste re쏹iimi m쌹rk kaob.

Selgitus
僅
僅
僅

D쏗naamiline kiirusehoidja
Maantee s쎵iduabi
Automaatne Kiirtee kiirusehoidja

Kiirusepiirang

僅
僅

Piirkiiruse nihe
Piirkiiruse abi/Kiirusabi hoiatus/
V쌹ljas

Hoiatuse helitugevus

僅

K쎵rge/Keskmine/Madal/V쌹ljas

S쎵idumugavus

Haptiline hoiatus

Aktiveeri/Deaktiveeri
僅

Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem

僅
僅
僅

Ohutu s쎵itmine
僅
僅
僅

Kasutajas쌹tete re쏹iim

僅
Ohutus parkimisel
僅

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem
T쌹helepanematu s쎵itmise hoiatuss쏗steem
Esikokkup쎵rke ennetamine
Esikokkup쎵rke ennetamise
hoiatuse ajastamine
- Normaalne/Hilja
S쎵iduraja ohutus
Pimenurga hoiatuss쏗steem
Ohutu v쌹ljas쎵it
Parkimiskauguse hoiatuse
automaatne k쌹ivitamine ON
Tagumine ristsuunaline liiklus

2. Head-up display (HUD-ekraan)
(m쎵nel mudelil)
ONQ5EP031493L

Selles re쏹iimis saate muuta s쌹tteid n쌹idikuplokil, ustel, valgusel jne.
* Esitatud teave v쎵ib olenevalt s쎵iduki
funktsioonidest erineda.

Elemendid
A: Head-up display
(HUD-ekraan)

Selgitus
Aktiveeri/Deaktiveeri

Displei k쎵rgus

僅

1~20 level

P쎨쎨rded

僅

-5–+5

Heledus

僅

1~20 level

僅

Navigeerimisteave (Turn by
Turn)
Liiklusm쌹rgid
S쎵idumugavuse info
Pimenurga hoiatuss쏗steemi
teave
Raadio/meedia info

Sisuvalik

僅
僅
僅
僅
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Teie s쎵iduki omadused

LCD-ekraan

3. N쌹idikuplokk (m쎵nel mudelil)
Elemendid
Teemavalik

Selgitus
僅
僅

쌊henduse-s쎵idure쏹iim
Teema A/Teema B/Teema C

Kojameeste/valgustuste
kuva

Aktiveeri/Deaktiveeri

Liiklusm쌹rgid

Aktiveeri/Deaktiveeri

Libeda tee hoiatus

Aktiveeri/Deaktiveeri

N쌹idikuploki h쌹쌹labi helitase
Tervitusheli

僅

0~3 level

Aktiveeri/Deaktiveeri

4. Tuled (m쎵nel mudelil)
Elemendid
Valgustus

Selgitus
僅

쌊he puudutusega p쎨쎨rde僅
signaal

1~20 level
V쌹ljas/3/5/7 Vilkumine

Taustaheledus

僅

V쌹ljas/1/2/3/4

Taustavalgus

僅

8 v쌹rvi

Esitulede viivitus

Aktiveeri/Deaktiveeri

Automaatsed kaugtuled

Aktiveeri/Deaktiveeri

TEAVE
僅 Automaatne lukustus
- V쎵imalda k쌹iguvahetusel: K쎵ik
uksed avatakse automaatselt kui
s쎵iduk pannakse k쌹igult P (Park)
k쌹igule R (Tagurpidi), N (Neutraal)
v쎵i D (S쎵it). (Kui mootor on ON
(sees), on see aktiveeritud)
- V쎵imalda kiirusel: K쎵ik uksed v쎵ivad automaatselt lukustuda kui s쎵idukiirus on 쏗le 15 km/h (9 mph).
僅 Automaatne avamine
- K쌹igul P: K쎵ik uksed avanevad
automaatselt kui k쌹ik pannakse
asendisse P (Parkimine). (Kui mootor on ON (sees), on see aktiveeritud)
- S쎵iduk v쌹ljas/V쎵ti v쌹ljas (kui olemas): K쎵ik uksed avatakse automaatselt kui s쏗쏗tev쎵ti
eemaldatakse s쏗쏗tel쏗litist v쎵i nupp
MOOTOR START/STOPP on asendis OFF (v쌹ljas).

5. Uks (m쎵nel mudelil)
Elemendid
Automaatne lukustus

Selgitus
僅

V쎵imalda k쌹iguvahetusel/
V쎵imalda kiirusel/V쌹ljas

僅

Minge k쌹igule P/S쎵iduk V쌹ljas/V쎵ti v쌹ljas (kui olemas)/
V쌹ljas

Automaatne avamine
Elektriline tagaluuk
Elektrilise tagaluugi avamise kiirus

Elemendid
Lihtne ligip쌹쌹s istmele

Selgitus
僅

Aktiveeri/Deaktiveeri
僅

Elektrilise tagaluugi avane- 僅
mise k쎵rguse reguleerimine
Nutikas tagaluuk

6. S쎵idumugavust lisavad seadistused (m쎵nel mudelil)

Kiire/normaalne
T쌹ielikult avatud/Level3/
Level2/Level1/Kasutaja k쎵rguse s쌹tted

Aktiveeri/Deaktiveeri

Kaugjuhtimisega aknakontAktiveeri/Deaktiveeri
roll (kui olemas)

V쌹ljas/Normaalne/Laiendatud

Tagumise reisija h쌹ires쏗sAktiveeri/Deaktiveeri
teem (ROA)
Hooldusintervall
Mugavuspeegel/tuli

僅

Luba hooldusintervall/
Kohanda intervalli/L쌹htesta

僅

Ukse avamisel/Ukse avamisel

Juhtmevaba laadimiss쏗sAktiveeri/Deaktiveeri
teem
Auto tagumine kojamees
Aktiveeri/Deaktiveeri
(asendis R)
KAASS싙ITJA TURVAPADI Aktiveeri/Deaktiveeri
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Teie s쎵iduki omadused

LCD-ekraan

7. 쌊hikud
Elemendid

Selgitus

Kiirus쏗hik

僅

km/h, MPH
°C, °F

Temperatuuri쏗hik

僅

K쏗tuses쌹쌹stu 쏗hik

僅

km/L, L/100km

Rehvir쎵hu 쏗hik

僅

psi/kPa/bar

8. Keel
Elemendid
Keel

Selgitus
Aktiveeri

9. L쌹htestamine
Elemendid
L쌹htestamine

5
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Selgitus
僅

Jah/Ei

Teie s쎵iduki omadused

LCD-ekraan

LCD-ekraani teated
* Elektris쎵iduki (EV) hoiatusteadete jaoks vt .
LCD-ekraanid

Kuvatud sisu

Uks, kapott, tagaluuk, katuseluuk avatud

OSG2EV041110

Madala rehvir쎵hu hoiatusn쌹idik.
A: Madal rehvir쎵hk
OSG2PH042110L

ONQ5041286L

OSG2EV042109L

Pesuvedeliku tase madal

僅

A: Tuled

僅

1:

僅

2:

僅
僅

3: AUTO
4: V쉁LJAS (O)

僅
僅
僅
僅
僅

A: A: eesmine klaasipuhasti
1: V쉁LJAS (O)
2: AUTO
3: LO (1) (MADAL)
4: HI (2) (K싙RGE)

5

Klaasipesuvedeliku paak on peaaegu t쏗hi.

Libeda tee hoiatus

V쌹listemperatuuri m쎵쎵diku temperatuur on ligikaudu alla 4 °C
(40 °F).

V쎵tme patarei t쏗hi

Nutiv쎵tme aku on t쏗hi.

Press START button while turning wheel (Vajutage k쌹ivitusRooliratast ei saa tavap쌹raselt avada, kui vajutada EV-l쏗litit.
nuppu ja keerake samal ajal rooli)
Rooliratas on avatud.

Rooliratas ei lukustu, kui EV-l쏗liti keeratakse asendisse OFF (v쌹ljas).

Kontrollige rooliluku s쏗steemi

Rooliratas ei lukustu tavap쌹raselt, kui EV-l쏗liti keeratakse asendisse OFF (v쌹ljas).

Haptilise roolis쏗steemi kontrollimine

Haptilise roolis쏗steemiga on probleem.

Key not in vehicle (V쎵tit pole s쎵idukis)

EV-l쏗liti vajutamisel ei ole nutiv쎵ti s쎵idukis.

Key not detected (V쎵tit ei tuvastatud)

EV-l쏗liti vajutamisel pole v쎵imalik nutiv쎵tit tuvastada.

Vajutage uuesti k쌹ivitusnuppu

EV-l쏗liti s쏗steemi probleemi t쎵ttu pole v쎵imalik EV-l쏗litit kasutada.

Vajutage START-nuppu v쎵tmega

EV-l쏗litit vajutatakse siis, kui kuvatakse 씮Key not detected“ (V쎵tit
ei tuvastatud) hoiatusteade.

Kontrollige PIDURIL쌊LITI kaitset

Piduril쏗liti kaitse on lahti 쏗hendatud

Jahutusvedeliku lisamine

Jahutusvedeliku tase on madal

5
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Teie s쎵iduki omadused

TEAVE
僅 Kui toiminguga pole probleeme ja
eespool esitatud teateid kuvatakse
pidevalt, laske s쎵iduk professionaalses t쎨쎨kojas 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
僅 Vajutage uuesti k쌹ivitusnuppu
- S쎵iduki k쌹ivitamiseks vajutage veel
kord EV-l쏗litit.
- Kui hoiatusteade esitatakse iga
kord, kui vajutate EV-l쏗litit, laske
s쎵iduk professionaalses t쎨쎨kojas
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kontrollige PIDURIL쌊LITI kaitset
- Peate kaitsme uuega asendama.
- Kui see pole v쎵imalik, vajutage s쎵iduki k쌹ivitamiseks EV-l쏗litit 10
sekundi jooksul ACC asendis.

M쉁RKUS
僅 Osa infost salvestatakse teekonnan쌹idikus juhuks, kui aku lahti 쏗hendatakse.
僅 J쌹rgnevatel juhtudel v쎵ib hooldusvahemikuni j쌹쌹v aeg olla ebakorrektne:
- Aku juhtmed on lahti 쏗hendatud.
- Aku on t쏗hjenenud.
僅 Avatud katuseluugi m쌹rgutule n쌹idikuplokis kuvamisel ei pruugita s쎵iduinfot kuvada.
僅 Lisateavet laadimisaja ja/v쎵i kliimaseadme t쎨쎨 seadistamise kohta vaadake infomeelelahutuse s쏗steemis
olevast juhendist ja kiirjuhendist.
僅 Sel juhul peate olema veelgi t쌹helepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest,
j쌹rsust kiirendamisest, 쌹kkpidurdustest v쎵i j쌹rskudest p쎨쎨retest.
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LCD-ekraan

Teie s쎵iduki omadused

Hoiatus- ja m쌹rgutuled

Hoiatus- ja m쌹rgutuled
Kui seate s쎵iduki asendisse ON (sees), s쏗ttivad allpool esitatud s쏗mbolid. Juhul kui k쎵nealused s쏗mbolid j쌹쌹vad p쎵lema v쎵i tekib
nende rike, laske s쎵iduk volitatud Kia edasim쏗쏗jal/hoolduspartneril 쏗le vaadata.
Esitatud teave v쎵ib erineda s쎵ltuvalt sellest, millised funktsioonid teie s쎵iduki puhul kehtivad.
S쏗mbol

Aeg
Pidevalt

READY

M쌹rkused
Valmisoleku m쌹rgutuli s쏗ttib siis, kui auto on s쎵itmiseks valmis.

V쌹ljas

僅

Tavap쌹rane s쎵itmine pole v쎵imalik v쎵i on tekkinud probleem.

Vilgub

僅

H쌹daolukorras s쎵itmine, s쏗steemis on tekkinud probleem.

Kuus sekundit Hoolduse hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja siis kustub.
Pidevalt

僅

Kui on probleeme elektriauto juhtimiss쏗steemiga seotud osadega, n쌹iteks anduritega jne.

Kolm sekundit Aku t쏗hjenemise m쌹rgutuli p쎵leb umbes kolme sekundi jooksul.
Pidevalt

僅
僅
僅

K쎵rgepingeaku tase on liiga madal v쎵i pinge v쌹heneb.
K쎵rgepingeaku temperatuur on liiga k쎵rge v쎵i liiga madal.
Mootori temperatuur on k쎵rge.

Pidevalt

Laadimistuli s쏗ttib, kui laadimispistik on 쏗hendatud k쎵rgepingeaku laadimiseks.

Pidevalt

K쎵rgepingeaku taseme hoiatustuli s쏗ttib, kui k쎵rgepingeaku tase on madal.
Hoiatustule sissel쏗litumisel laadige aku koheselt.

Kolm sekundit Laadimiss쏗steemi hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt
Pidevalt

僅

Alati, kui tekib LDC (madalpinge alalisvoolu-alalisvoolu konverter) v쎵i elektrilise laadimiss쏗steemi
rike.

Turvav쎨쎨 hoiatustuli teavitab juhti kinnitamata turvav쎨쎨st.
Vt l쎵iku "Turvav쎨쎨d" lehek쏗ljel 4-12.

Kuus sekundit Turvapadja hoiatustuli p쎵leb umbes 6 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt

僅

Lisakaitses쏗steemi (SRS) turvapadja kasutamisel on tekkinud rike.

Kolm sekundit Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuled s쏗ttivad umbes kolmeks sekundiks.

Pidevalt

僅
僅
僅
僅

Punane: Punane: kui seisupidur on rakendatud.
Punane: Punane: kui pidurivedeliku tase pidurivedeliku paagis on madal.
Punane: Punane: kui regeneratiivpidurdus ei toimi.
Kollane: Kollane: Regeneratiivpidurduse hoiatustuli s쏗ttib, kui regeneratiivpidurdus ei t쎨쎨ta ja
pidurdamine ei toimi h쌹sti.

Kolm sekundit Tuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja siis kustub;
Pidevalt

僅

kui ABS-s쏗steemis on tekkinud h쌹ire.

Pidevalt

Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗steemi (EBD) hoiatustuli s쏗ttib, kui elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗steemis tekib probleem.

Kolm sekundit Elektrilise rooliv쎵imendi (EPS) hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.

EPB

Pidevalt

僅

Pidevalt

Peamine hoiatustuli s쏗ttib siis, kui mitmete s쎵iduki funktsioonidega tekib rike. Hoiatuse 쏗ksikasjade
tuvastamiseks vt LCD-ekraani hoiatusteadet.

kui elektroonilises rooliv쎵imendis on t쎵rge.

Kolm sekundit Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt

僅

Alati, kui elektroonilise seisupiduriga (EPB) tekib rike.

Kolm sekundit Madala rehvir쎵hu hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt
Vilgub

僅

kui rehvir쎵hk 쏗hes v쎵i mitmes rehvis on langenud m쌹rgatavalt allapoole etten쌹htud taset.

僅 See juhtub, kui rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi t쎨쎨s on tekkinud h쌹ire.
Vt l쎵iku "Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 7-6.
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S쏗mbol

Hoiatus- ja m쌹rgutuled

Aeg

M쌹rkused

Kolm sekundit Esiturvalisuse s쏗steemi hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
僅
Pidevalt

Kollane: Kui eesmine/k쏗lgmise turvalisuse s쏗steem v쎵i laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei t쎨쎨ta
/ on peatatud / pole t쎨쎨korras.
Vt l쎵iku "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.
僅

Vilgub

Punane: Kui eesmine/eesmine ristisuunaline turvalisuse s쏗steem v쎵i laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem t쎨쎨tab.
Vt l쎵iku "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Kolm sekundit H쌹daabi juhtimise hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt

僅

Kollane: Kui eesmine/k쏗lgmise turvalisuse s쏗steem v쎵i laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei t쎨쎨ta
/ on keelatud / on rikkis.
Vt l쎵iku "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Vilgub

僅 Punane: Kui eesmine/k쏗lgmise turvalisuse s쏗steem v쎵i laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem t쎨쎨tab.
Vt l쎵iku "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Pidevalt

S쎵iduraja ohutuse m쌹rgutuli s쏗ttib:
僅 Roheline: Kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi t쎨쎨ks vajalikud tingimused on t쌹idetud.
僅 Valge: Valge: kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi t쎨쎨ks vajalikud tingimused ei ole t쌹idetud.
僅 Kollane: Kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗steem on v쌹ljas v쎵i on rikkis.
Vt l쎵iku "S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-57.

Pidevalt

S쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steemi m쌹rgutuli s쏗ttib:
僅 Roheline: Kui s쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steem on aktiveeritud
僅 Hall: Kui s쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steemi t쎨쎨ks vajalikud tingimused ei ole t쌹idetud.
Vt l쎵iku "S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-115.

Pidevalt

Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi m쌹rgutuli s쏗ttib:
僅 Roheline: Kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem on t쎨쎨ks valmis.
僅 Hall. Kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem on ootere쏹iimis.
Vt l쎵iku "Maantee s쎵iduabi (HDA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-118.

Vilgub

僅 Roheline: Kui kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem t쎨쎨tab.
僅 Valge: Kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem on v쌹lja l쏗litatud.
Vt l쎵iku "Maantee s쎵iduabi (HDA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-118.

Kolm sekundit LED-esitule hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt

僅

kui LED-esitule t쎨쎨s on tekkinud h쌹ire.

Vilgub

僅

kui m쎵ni LED-esituledega seotud osa ei t쎨쎨ta normaalselt.

Pidevalt

J쌹ise tee hoiatustuli ja v쌹listemperatuuri n쌹idik vilguvad ja s쏗ttivad seej쌹rel. Lisaks kostab ka 쏗ks hoiatussignaal.

Kolm sekundit Elektroonilise stabiilsuskontrolli m쌹rgutuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
Pidevalt

僅

kui elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemis on tekkinud t쎵rge.

Kolm sekundit ESC OFF (v쌹ljas) tuli ilmub umbes 3 sekundiks ning l쏗litub seej쌹rel v쌹lja.
Pidevalt

僅 kui l쏗litate elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi v쌹lja, vajutades 씮ESC OFF“ l쏗litit.
Vt l쎵iku "Elektrooniline stabiilsuskontrolli s쏗steem (ESC)" lehek쏗ljel 6-30.

Pidevalt

Kui s쎵iduki sees tuvastatakse nutiv쎵ti ACC/ON asendis

Vilgub

Kui v쎵ti ei ole s쎵idukis
iga kord, kui elektroonilise immobilisaatori s쏗steemis on tekkinud h쌹ire.

Kaks sekundit Kui s쎵iduk ei suuda nutiv쎵tit tuvastada.
Vilgub
Pidevalt
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Kui suunatulede m쌹rgutuli on sisse l쏗litatud
Kui kaugtuled on sisse l쏗litatud.

Teie s쎵iduki omadused

S쏗mbol

Hoiatus- ja m쌹rgutuled

Aeg

M쌹rkused

Pidevalt

Kui l쌹hitulelaternad on sisse l쏗litatud.

Pidevalt

Kui tulede l쏗liti on asendis ON (sees)

Pidevalt

Tagaudutuled on sisse l쏗litatud.

Pidevalt

Tagaudutuled on sissel쏗litatud.

Pidevalt

Kui automaatsed kaugtuled (HBA) on aktiveeritud.

AUTO
HOLD

Pidevalt

Kui AUTO HOLD (Automaatne paigalhoidmine) on aktiveeritud.

i-PEDAL

Pidevalt

僅 Kui i-Pedal on aktiveeritud.
Vt l쎵iku "i-Pedal" lehek쏗ljel 6-16.

Kolm sekundit SOS hoiatustuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja kustub seej쌹rel.
SOS
ECO
SPORT
SNOW

Pidevalt

僅 Alati, kui eCall s쏗steemis tekib rike.
Vt l쎵iku "쌊leeuroopaline eCall-s쏗steem" lehek쏗ljel 7-20.

Pidevalt

Kui valite iga re쏹iimi s쎵idure쏹iimina.
Vt l쎵iku "S쎵idure쏹iimiga integreeritud juhtimiss쏗steem" lehek쏗ljel 6-34.

TEAVE
僅 Kahekordne diagonaalse ajamiharuga piduris쏗steem
Teie auto on varustatud piduris쏗steemiga, millel on kaks diagonaalset ajamiharu. See t쌹hendab, et isegi kui 쏗ks
kaksiks쏗steemidest ei t쎨쎨ta, pidurdavad kaks ratas ikkagi.
Ainult 쏗he kahekordse s쏗steemi t쎨쎨tamisel on s쎵iduki peatamiseks vaja
pedaali s쏗gavamale alla ja tugevemalt
vajutada. Lisaks piduris쏗steemi vaid
osaliselt t쎨쎨tamise t쎵ttu s쎵iduk ei
peatu l쏗hikese maa j쌹rel.
僅 Valmisoleku m쌹rgutuli READY
(T싋싋VALMIS)
Kui valmisoleku m쌹rgutuli kustub v쎵i
vilgub, on s쏗steemis probleem. Sel
juhul soovitame lasta s쎵idukit kontrollida volitatud Kia edasim쏗쏗jal/esindajal.

HOIATUS
僅 Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli
- S쎵iduki juhtimine sissel쏗litatud
hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli
j쌹쌹b seisupiduri vabastamisel
p쎵lema, n쌹itab see madalat pidurivedeliku taset.
- Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗steemi (EBD) hoiatustuli
- Kui nii ABS-s쏗steemi hoiatustuli kui
ka seisupiduri ja pidurivedeliku
hoiatustuli p쎵levad samaaegselt, ei
t쎨쎨ta auto piduris쏗steem korralikult. 쉁kkpidurdamisel ei pruugi
pidurid oma 쏗lesannet t쌹ita ning
ootamatult v쎵ib tekkida v쌹ga liiklusohtlik olukord.
- Sel juhul s쎵itke aeglaselt, v쌹ltides
j쌹rske pidurdusi. Soovitame lasta
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s쎵iduki Kia volitatud edasim쏗쏗jal/
hoolduspartneril viivitamatult 쏗le
vaadata.
僅 Ohutu peatumine
- Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem ei
suuda hoiatada v쌹listeguritest tingitud j쌹rsu r쎵hulanguse eest.
- Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, siis v쎵tke viivitamata jalg
gaasipedaalilt, vajutage 쎵rnalt ja
v쌹hehaaval piduripedaali ning
s쎵itke aeglaselt ohutusse kohta.

M쉁RKUS
僅 J쌹lgige, et hoiatustuled oleksid peale
auto k쌹ivitamist kustunud. Kui m쎵ni
tuli on endiselt s쏗ttinud, viitab see olukorrale, mis vajab t쌹helepanu.
僅 N쎵rga toite m쌹rgutuli
- 쉁rge kiirendage ega k쌹ivitage autot
j쌹rsult, kui v쌹ljal쏗litamise hoiatustuli p쎵leb.
Kui elektris쎵iduki v쎵imsate osade
ohutuse huvides on v쎵imsus piiratud, s쏗ttib v쌹ljal쏗litamise m쌹rgutuli.
Teie s쎵iduk ei tohi sissel쏗litatud
m쌹rgutulega kallakul 쏗lesm쌹ge
s쎵ita ega libiseda.
僅 Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗steemi (EBD) hoiatustuli
- Kui ABS-s쏗steemi hoiatustuli p쎵leb
v쎵i nii ABS-s쏗steemi hoiatustuli kui
ka seisupiduri ja pidurivedeliku
hoiatustuli p쎵levad korraga, v쎵ib
spidomeeter, l쌹bis쎵idun쌹idik v쎵i
distantsim쎵쎵dik t쎨쎨tamast lakata.
Lisaks v쎵ib s쏗ttida ka elektrilise
rooliv쎵imendi (EPS) hoiatustuli ja
rooli keeramine v쎵ib muutuda normaalsest raskemaks v쎵i kergemaks.
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Hoiatus- ja m쌹rgutuled

- Sel juhul s쎵itke aeglaselt, v쌹ltides
j쌹rske pidurdusi. Soovitame lasta
s쎵iduki Kia volitatud edasim쏗쏗jal/
hoolduspartneril viivitamatult 쏗le
vaadata.
僅 Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli v쎵ib s쏗ttida, kui elektroonilise
stabiilsuskontrolli (ESC) m쌹rgutuli s쏗ttib n쌹itamaks, et elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ei toimi korrektselt
(see ei t쌹henda elektroonilise seisupiduri (EPB) riket).
僅 Kui s쎵itu j쌹tkatakse veel kaua p쎵leva
v쎵i vilkuva LED-esitule hoiatustulega,
v쎵ib see l쏗hendada LED-esitulede
t쎨쎨iga.
僅 Sel juhul peate olema veelgi t쌹helepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest,
j쌹rsust kiirendamisest, 쌹kkpidurdustest v쎵i j쌹rskudest p쎨쎨retest.

Teie s쎵iduki omadused

S쎵iduki s쌹tted (infomeelelahutuse s쏗steem)

OSG2EV042125L

1. Vajutage infomeelelahutuse s쏗steemi
p쎵hiseadmel nuppu Settings (Seaded).
2. Valige Vehicle (S쎵iduk) ja muutke
funktsioonide seadistust.
Infomeelelahutuse s쏗steemi s쎵iduki s쌹tted pakuvad kasutajale erinevaid s쌹tetevalikuid, sh ukse lukustamise / lukust
avamise funktsioonid, mugavusfunktsioonid, juhiabis쏗steemi s쌹tted jne.
僅 S쎵iduki seaded
- Juhiabis쏗steemid
- S쎵idure쏹iim
- Aktiivne helikujundus
- Head-up display (HUD-ekraan)
- N쌹idikuplokk
- Kliimaseade
- Iste
- Tuled
- Uks
- S쎵idumugavust lisavad seadistused

HOIATUS

S쎵iduki s쌹tted (infomeelelahutuse s쏗steem)

M쉁RKUS
僅 Esitatud teave v쎵ib olenevalt s쎵iduki
funktsioonidest erineda.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.

Juhiabis쏗steemide seaded (infomeelelahutuse s쏗steem)

OSG2EV042125L

Juhiabis쏗steemi funktsiooni seadistamiseks valige infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanil 씮Settings (Seaded) → Vehicle
(S쎵iduk) → Driver assistance (Juhiabis쏗steemid)“.
僅 Juhiabis쏗steemid
- S쎵idumugavus
- Kiirusepiirang
- Hoiatuse helitugevus
- Haptiline hoiatus
- Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem (DAW)
- Ohutu s쎵itmine
- Ohutus parkimisel

Vehicle settings (S쎵iduki seadeid) ei
tohi seadistada s쎵itmise ajal. See v쎵ib
p쎵hjustada h쌹irimist, mille tagaj쌹rjeks on
쎵nnetus.
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Head-up display (HUDekraan) (m쎵nel mudelil)
HUD-displei on l쌹bipaistev displei, mis
projekteerib teatud infoga pildi n쌹idikuplokilt ja navigeerimiss쏗steemilt tuuleklaasile.

Head-up display (HUD-ekraan)

HOIATUS
Head-up display (HUD-ekraan)
僅 Auto esiklaasi ei tohi toonida ega
kasutada selle jaoks metallkatteid.
Vastasel juhul ei pruugi HUD-i info
olla loetav.
僅 Kaitsepolstrile ega esiklaasile ei tohi
asetada lisaseadmeid.
僅 Pimekoha kokkup쎵rke ennetamise
abi on t쌹iendav funktsioon teie ohutuks s쎵iduks ning selle infole HUDekraanil v쎵ib olla rada vahetades ohtlik toetuda. P쎨쎨rake alati ohutule s쎵idule t쌹helepanu.

ETTEVAATUST
OSG2PH042016L

僅 HUD ekraani pilt v쎵ib olla n쌹htamatu
kui:
- Asend on halb.
- Kantakse polariseeritud p쌹ikeseprille.
- HUD-ekraanil on objekt ees.
- S쎵idetakse m쌹rjal teel.
- S쎵idukis on sisse l쏗litatud vale tuli.
- V쌹ljas tuleb mistahes valgust.
- Kantakse valesid prille.
僅 Kui displeid pole h쌹sti n쌹ha, kohandage k쎵rgust, p쎨쎨ret v쎵i valgustust
HUD ekraani LCD displeil.
僅 Kui HUD-ekraan vajab inspekteerimist
v쎵i parandust, soovitab Kia k쏗lastada
volitatud Kia edasim쏗쏗jad/teenusepartnerit.
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Juhul kui vahetate auto esiklaasi, siis
kasutage selleks HUD-s쏗steemi kasutamiseks m쎵eldud esiklaasi. Vastasel juhul
on v쎵imalik, et esiklaasil kuvatakse
kahekordsed kujutised.

HUD-ekraani teave

OCV041041L

1
2
3
4

Teejuhatamine (m쎵nel mudelil)
Teem쌹rgid
Spidomeeter
SCC seadistatud kiiruse teave (m쎵nel
mudelil)
5 SCC pikivahe info (m쎵nel mudelil)
6 S쎵idurea hoidmise s쏗steemi teave
(m쎵nel mudelil)
7 S쎵iduraja hoidmise teave (m쎵nel
mudelil)

Teie s쎵iduki omadused

8 Pimenurga hoiatuss쏗steemi teave
(m쎵nel mudelil)
9 Kiirteel automaatse kiiruse muutmise
teave (m쎵nel mudelil)
10 Maantee s쎵iduabi teave (m쎵nel
mudelil)
11 Teave 쏗mbritsevate s쎵idukite kohta

M쉁RKUS
Teem쌹rgid ja teejuhatuss쏗steemi info on
k쌹ttesaadavad olenevalt piirkonnast.

Head-up display (HUD-ekraani)
seadistus
LCD kuval saab muuta HUD s쌹tteid j쌹rgnevalt:
1. Displei k쎵rgus
2. P쎨쎨rded
3. Heledus
4. Sisuvalik
* Lisateavet vt l쎵igust "LCD-ekraan" lehek쏗ljel 5-45.

Tuled

Tuled
Aku s쌹쌹stmisfunktsioon
Kasutamine
僅 쉁쌹retulelatern l쏗litatakse automaatselt v쌹lja.

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud ja juhiuks on
avatud.

TEAVE
僅 Siiski j쌹쌹vad 쌹쌹retulelaternad p쎵lema
ka juhul, kui juhiuks on avatud siis, kui
valgusl쏗litit kasutatakse p쌹rast seda,
kui s쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud.
僅 Vajadusel l쏗litage p쌹rast mootori v쌹ljal쏗litamist tulede seeshoidmiseks
gabariidituled v쌹lja ja uuesti sisse,
kasutades roolisambal esitulede l쏗litit.

ETTEVAATUST
Aku t쏗hjenemise v쌹ltimiseks ei tohi j쌹tta
esituld ega salongi tulesid pikaks ajaks
p쎵lema, kui s쎵iduk ei t쎨쎨ta.

Esitule mugavusvalgustus
Kasutamine
僅 Esituled j쌹쌹vad kuni viieks minutiks
p쎵lema, kui s쎵iduk on asendis ACC
v쎵i OFF (v쌹ljas), kui esituled p쎵levad.
僅 Esituled l쏗lituvad 15 sekundi m쎨쎨dudes v쌹lja, kui juhiuks avatakse ja suletakse.
僅 Esitulede v쌹ljal쏗litamine:
- vajutage v쎵tmel kaks korda lukustamise nuppu.
- Keerake esitulede l쏗liti asendisse
OFF (v쌹ljas).
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Tuled

Kasutustingimus(ed)

Tulede seadistus

僅 S쎵iduk on asendis ACC v쎵i OFF (v쌹ljas) ja esituled on sisse l쏗litatud.
僅 Juhiuks avatakse ja suletakse.

T쎨쎨tuled
T쏗쏗p A

P쌹evatuled (DRL)
Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on asendis ON (sees).
僅 Esitulede l쏗liti on asendis OFF (v쌹ljas).
僅 Seisupidur on rakendatud.

ONQ5EP041275R

T쏗쏗p B

Liikluskorralduse muutus (Euroopas)
L쌹hitulelaternate valgusjaotus on as쏗meetriline. Kui autoga s쎵idetakse
parempoolse liiklusega riigist vasakpoolse liiklusega riiki v쎵i vastupidi, p쎵hjustab selline as쏗mmeetriline
valgusjaotus vastutulijate pimestamist.
Pimestamise v쌹ltimiseks n쌹evad
Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad ette paljude eri tehniliste lahenduste kasutamist (nt automaatne
valgusre쏹iimi 쏗mberl쏗litus, tuledele kleebitavad katted, valguse suunamine alla
jne). K쎵nealuse s쎵iduki esituled on v쌹lja
t쎨쎨tatud viisil, mis ei pimesta vastutulijaid. Seega peate vastassuunalise liiklusega riigis muutma esitulede seadistust.

ONQ5E041468R

T쏗쏗p C

ONQ5EP041408R

Kasutamine
1 V쉁LJAS (O)
2 AUTO
僅 S쎵ltuvalt v쌹lise 쏗mbritseva valguse
tasemest l쏗lituvad esi- ja tagatuled
automaatselt sisse v쎵i v쌹lja.
3 Asendi- ja tagatuli ( )
4 L쌹hituled () )

TEAVE
Esitulede sissel쏗litamiseks peab s쎵iduk
olema asendis ON (sees).
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ETTEVAATUST
僅 쉁rge kunagi asetage midagi n쌹idikuplokil olevale andurile, sest see
tagab parema automaattulede s쏗steemi juhtimise.
僅 쉁rge puhastage andurit aknapesuvahendiga, puhastusvahend v쎵ib j쌹tta
kerge kile, mis v쎵ib anduri t쎨쎨d h쌹irida.
僅 Kui teie s쎵iduki esiklaas on toonitud
v쎵i muud t쏗쏗pi metallkattekihiga, ei
pruugi automaatne tulede s쏗steem
korralikult t쎨쎨tada.

Suunatulede kasutamine
T쏗쏗p A

ONQ5EP041276R

T쏗쏗p B

ONQ5E041469R

Tuled

M쉁RKUS
Kui m쌹rgutuli vilgub ebatavaliselt kiiresti v쎵i aeglaselt, v쎵ib pirn olla l쌹bi
p쎵lenud v쎵i elektril쏗litus on halb.

쌊he puudutusega s쎵iduraja vahetamise funktsioon
Kasutamine
僅 L쏗kake suunatulede hooba 쏗les v쎵i
alla (B).
僅 Vabastage hoob.

TEAVE
僅 쌊he puudutusega suunatule funktsiooni aktiveerimiseks v쎵i desaktiveerimiseks valige vilkumiste arv (3, 5 v쎵i
7) ja seej쌹rel valige 씮Settings (Seaded)
→ Vehicle (S쎵iduk) → Lights (Tuled)
→ One-touch turn indicator (쌊he puudutusega suunatuli)“.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.
僅 Kui indikaator j쌹쌹b p쏗sivalt p쎵lema
ega vilgu v쎵i vilgub normaalsest erinevalt, on 쏗ks v쎵i mitu suunatulede
lampi ilmselt l쌹bi p쎵lenud ning need
peab asendama uutega.

T쏗쏗p C

ONQ5EP041430R

Kasutamine
僅 L쏗kake hooba 쏗les v쎵i alla (A).
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Udutulede kasutamine (m쎵nel
mudelil)

Tuled

Kaugtulelaternate kasutamine
T쏗쏗p A

T쏗쏗p A

ONQ5EP041277R

T쏗쏗p B

ONQ5EP041278R

T쏗쏗p B

ONQ5E041471R

T쏗쏗p C

ONQ5E041470R

T쏗쏗p C

ONQ5EP041431R
ONQ5041278R

Kasutamine
Kasutamine
僅 Keerake udutulede l쏗liti (1) etten쌹htud
asendisse.
僅 Ees N쌹idikuplokis olev m쌹rgutuli ( )
僅 Taga N쌹idikuplokis olev m쌹rgutuli ( )

Kasutustingimus(ed)
僅 Esituled l쏗litatakse sisse.

ETTEVAATUST
T쎨쎨tamisel tarbivad udutuled suurtes
kogustes s쎵iduki elektrienergiat. Kasutage udutulesid ainult siis, kui n쌹htavus
on halb.
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僅 Kaugtulede kasutamiseks l쏗kake
hooba.
僅 Esitulede vilgutamiseks t쎵mmake
hooba enda poole (). ).

HOIATUS
쉁rge kasutage kaugtulesid teiste s쎵idukite l쌹heduses. Kaugtulede kasutamine
v쎵ib teise juhi n쌹gemist takistada.

M쉁RKUS
僅 Kui l쏗kkate kangi endast eemale, naaseb kang algasendisse. Kaugtulede
indikaator s쏗ttib kui kaugtuled sisse
l쏗litatatakse.

Teie s쎵iduki omadused

僅 See naaseb normaalsesse (l쌹hitulede)
asendisse, kui kang p쌹arst kangi enda
poole t쎵mbamist vabastatakse. Esitulede l쏗liti ei pea selle vilkumisfunktsiooni jaoks sees olema.

Tuled

S쏗steemi andurid
Esikaamera

Automaatsed kaugtuled (HBA)
(m쎵nel mudelil)
T쏗쏗p A

ONQ5EP041279R

T쏗쏗p B

OSG2EV041015

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina 쏗mbritseva valguse ja ereduse
tuvastamiseks s쎵itmisel. S쏗steemi
anduri asukoht on n쌹idatud 쏗lal oleval
pildil.

ETTEVAATUST
Hoidke esikaamera alati laitmatus seisukorras, et s쌹ilitada automaatsete kaugtulede s쏗steemi optimaalne t쎨쎨tamine.
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud
ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

ONQ5E041472R

T쏗쏗p C

Kaugtulede abis쏗steemi seadistus

ONQ5EP041432R

Kaugtulede automaatl쏗lituse funktsioon
on juhiabis쏗steem, mis reguleerib s쎵iduolude ja teiste s쎵idukite tulede ereduse
alusel esitulede valgusvihu ulatust, l쏗litades need automaatselt 쏗mber kaugtuledelt l쌹hituledele ja vastupidi.

OSG2EV042130L

OSG2EV042126L

A: S쎵iduki seaded
1 Tuled
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5

Teie s쎵iduki omadused

2 HBA (High Beam Assist) (Automaatsed kaugtuled)
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige seadete
men쏗쏗s kaugtulede abis쏗steemi funktsiooni sissel쏗litamiseks Settings (Seaded) men쏗쏗st Lights (Tuled) → HBA
(Kaugtulede abis쏗steem).

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus
kohas parkimist seadistusi.

High Beam Assisti (Automaatsete kaugtulede) kasutamine
僅 P쌹rast seda, kui olete men쏗쏗s Settings (Seaded) valinud HBA (Kaugtulede abis쏗steem), t쎨쎨tab kaugtulede
abis쏗steem allpool esitatud p쎵him쎵ttel.
- Seadke esitulede l쏗liti asendisse
AUTO ja vajutage esitulede hooba
n쌹idikuploki suunas. HBA (High
Beam Assist (Automaatsed kaugtuled ( ) m쌹rgutuli ilmub n쌹idikuplokile ja funktsioon aktiveeritakse.
- Funktsiooni lubamisel l쏗lituvad
kaugtuled sisse, kui s쎵iduki kiirus
on 쏗le 40 km/h (25 miili tunnis). Kui
s쎵iduki kiirus on alla 25 km/h (15
mph), siis kaugtuled ei s쏗tti. HBA
(High Beam Assist) (Automaatsed
kaugtuled) indikaatortuli ilmub
n쌹idikuplokile kui kaugutuled on
sees.
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Tuled

僅 Kui automaatsete kaugtulede t쎨쎨tamise ajal kasutatakse esitulede hooba,
toimib funktsioon j쌹rgmiselt.
- Kui kaugtuled ei p쎵le ja t쎵mbate
esitulede hooba enda poole, l쏗lituvad kaugtuled sisse. Kui lasete esitulede hoovast lahti, l쏗litatakse
kaugtulede abis쏗steem uuesti
sisse.
- Kui kaugtuled ei p쎵le ja t쎵mbate
esitulede hooba enda poole, l쏗lituvad l쌹hituled sisse ja kaugtulede
abis쏗steem l쏗litatakse v쌹lja.
- Kui vajutate valgustusl쏗liti n쌹idikuploki suunas, l쏗litatakse kaugtuled sisse ja kaugtulede
automaatl쏗lituse s쏗steem v쌹lja.
- Kui kaugtulede l쏗liti seadistatakse
asendilt AUTO teisele asendile
(kaugtuled/asend/v쌹ljas), l쏗litub
kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗steem v쌹lja ja vastav lamp l쏗litub
sisse.
僅 Kui kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗steem t쎨쎨tab ja leiab aset v쌹hemalt
쏗ks j쌹rgmistest olukordadest, l쏗lituvad esituled kaugtuledelt l쌹hituledele.
- s쏗steem on tuvastanud vastutuleva
s쎵iduki esituled;
- s쏗steem on tuvastanud ees liikuva
s쎵iduki tagatuled;
- s쏗steem on tuvastanud jalgratta v쎵i
mootorratta esitule v쎵i tagatule;
- v쌹ljas on piisavalt valge ning vajadust kaugtulede kasutamiseks
pole;
- tuvastatakse t쌹navavalgustus v쎵i
muu valgustus.

Teie s쎵iduki omadused

M쉁RKUS
僅 S쎵ltuvalt armatuurlaua v쎵i teema
spetsifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i
v쌹rve kuvada erinevalt.

Kaugtulede abis쏗steemi rikked ja
piirangud
Kaugtulede abis쏗steemi rikked

OSG2PH052004L

A: Kontrollige HBA (Automaatsete
kaugtulede) s쏗steemi.
Kui kaugtulede automaatl쏗litus ei t쎨쎨ta
n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib ( ) hoiatustuli. Soovitame lasta s쎵idukit kontrollida
volitatud Kia edasim쏗쏗jal/esindajal.

Automaatsete kaugtulede (HBA)
piirangud
僅 s쎵idukist tulevat valgust ei tuvastata,
kuna laternad on kahjustunud v쎵i
need pole vaatev쌹ljas vms;
僅 s쎵iduki esituled on v쌹ga tolmused,
lumised v쎵i m쌹rjad;
僅 s쎵iduki esitulede asemel p쎵levad hoopis udutuled vms;
僅 m쎵ne teise laterna kuju on sarnane on
autotulede laternatega;
僅 S쎵iduki esilaternad on rikkis v쎵i neid
ei ole n쎵uetekohaselt remonditud;
僅 s쎵iduki esilaternate valgusvihu suund
pole 쎵igeks reguleeritud;
僅 sutoga s쎵idetakse kitsal kurvilisel teel,
v쌹ga konarlikul teel, 쏗les- v쎵i allam쌹ge;

Tuled

僅 eespool liikuv s쎵iduk on kurvis v쎵i ristmikul ainult osaliselt n쌹htav.
僅 auto ees on valgusfoor, valgust peegeldav liiklusm쌹rk, vilkuv signaaltuli
v쎵i peegel;
僅 ees on ajutine helkur v쎵i vilkuv tuli
(ehitus쎨쎨de ala);
僅 teeolud on halvad – teekate on m쌹rg,
j쌹ine v쎵i lumine;
僅 s쎵iduk ilmub j쌹rsku kurvist n쌹htavale;
僅 s쎵iduk on t쏗hjenenud rehvi v쎵i pukseerimise t쎵ttu kaldus;
僅 s쎵idukist tulevat valgust ei tuvastata
heitgaaside, suitsu, udu, lume vm
t쎵ttu;

M쉁RKUS
Lisateavet ja t쌹psemaid andmeid esivaatekaamera piirangute kohta vt l쎵igust
"esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA)
(andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

HOIATUS
僅 M쎵nikord ei pruugi automaatsed
kaugtuled (HBA) korralikult t쎨쎨tada.
Funktsiooni pakutakse ainult teie
mugavuse huvides. Auto ohutu juhtimise eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht – niisiis j쌹lgige ohutuse
tagamiseks alati ise t쌹helepanelikult
teeolusid.
僅 Kui kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗steem ei toimi n쎵uetekohaselt, l쏗litage
esitulesid k쌹sitsi kaug- ja l쌹hitulede
vahel.
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5

Teie s쎵iduki omadused

Klaasipuhastid ja -pesurid

Esitulede reguleerimine

Klaasipuhastid ja -pesurid
Klaasipuhastid
Klaasipuhastite juhtimine
T쏗쏗p A

OSG2EV041016

Kasutamine
僅 Mida suuremale numbrile l쏗liti keeratakse, seda madalamale suunatakse
esitulede valgusvihk.
僅 Et mitte pimestada teisi liiklejaid,
hoidke tulede valgusvihku alati 쎵igel
k쎵rgusel.
Laadimistingimus

ONQ5031040L

T쏗쏗p B

Regulaatori
asend

Juht 쏗ksi

0

Juht + kaass쎵itja ees

0

K쎵ik reisijad (sh juht)

1

K쎵ik reisijad (sh juht) + suurim lubatud koormus

2

Juht + pagas (suurim lubatud kogus)

3

OSG2EV052174L

T쏗쏗p C

ONQ5031040R

Kasutamine
1 A: A: esiklaasi puhasti kiiruse juhtimine
僅 MIST (1x): 쌊hekordne p쏗hkimine
僅 V쉁LJAS (0): V쌹ljas
僅 INT (---): INT: Intervallp쏗hkimine
AUTO AUTO (AUTOMAATNE): klaasipuhastite automaatjuhtimine
僅 LO (1) (MADAL): Klaasipuhastite
aeglane kiirus
僅 HI (2) (K싙RGE) Klaasipuhastite
k쎵rge kiirus
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Teie s쎵iduki omadused

2 B: B: Intervallp쏗hkimise aja reguleerimine / automaatse p쏗hkimise aja
reguleerimine*
3 C: C: Esiklaasi pesu m쎵ne p쏗hkimiskorraga

Klaasipuhastid ja -pesurid

Pesurid
Pesurite juhtimine
T쏗쏗p A

Klaasipuhastite automaatne juhtimine
T쏗쏗p A
ONQ5EP031042L

T쏗쏗p B

ONQ5031041

T쏗쏗p B
ONQ5E031042L

5

T쏗쏗p C

ONQ5E031041L

T쏗쏗p C
ONQ5EP031042R

Kasutamine

ONQ5EP031041R

A: Vihmasensor (kui on olemas)
B: B: klaasipuhastite l쏗liti

Kasutamine
僅 Vihmaandur (A) tunnetab vihmakogust ja reguleerib sellele vastavalt
klaasipuhastite kiiruse intervalle.
僅 Klaasipuhastite kiiruse reguleerimiseks keerake kiiruse juhtimise l쏗litit
(B).

1. Seadke klaasipuhasti kiiruse juhtimise l쏗liti asendile OFF (0) (v쌹ljas).
2. Pesuvedeliku esiklaasile pihustamiseks t쎵mmake hooba kergelt enda
poole.
3. Kasutage klaasipuhastid nii, et need
sooritaksid mitu ts쏗klit.

HOIATUS
쉁rge kasutage klaasipesurit k쏗lmutustemperatuuril ilma esiklaasi eelnevalt
soojendamata. Klaasipuhasti lahus v쎵ib
tuuleklaasil j쌹쌹tuda ja teie n쌹gemist
takistada.
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Teie s쎵iduki omadused

ETTEVAATUST
僅 Kui EV-l쏗liti on asendis ON ja esiklaasipuhasti l쏗liti on re쏹iimis AUTO, olge
j쌹rgmistes olukordades ettevaatlik, et
v쌹ltida k쌹te v쎵i teiste kehaosade
vigastamist.
- 쉁rge puudutage tuuleklaasi 쏗lemist osa, mis on vihmaanduri poole.
- 쉁rge p쏗hkige esiklaasi 쏗laserva
niiske v쎵i m쌹rja lapiga.
- 쉁rge avaldage esiklaasile liigset
survet.
僅 S쎵iduki pesemisel seadke klaasipuhasti l쏗liti asendisse OFF (0) (v쌹ljas),
et peatada automaatpuhasti t쎨쎨.
Kui l쏗liti on s쎵iduki pesemise ajal
asendis AUTO, v쎵ib klaasipuhasti
t쎨쎨le hakata ja kahjustada saada.
僅 쉁rge eemaldage juhi v쎵i kaass쎵itja
poolse esiklaasi 쏗laserval asuvat
anduri katet. S쏗steemi osad v쎵ivad
saada kahjustada ja see ei pruugi
kuuluda s쎵iduki garantii alla.
僅 Talvel l쏗litage klaasipuhastid enne
mootori k쌹ivitamist asendisse OFF (0)
(v쌹ljas). Vastasel juhul v쎵ivad klaasipuhastid t쎨쎨le hakata ja j쌹쌹 v쎵ib
klaasipuhastiharjasid kahjustada.
Enne tuuleklaasipuhastite kasutamist
eemaldage alati kogu lumi ja j쌹쌹 ning
sulatage tuuleklaas korralikult.
僅 Esiklaasi toonimisel j쌹lgige, et esiklaasi 쏗leval keskel asuvale andurile ei
satuks mingit vedelikku. See v쎵ib seotud osi kahjustada.
僅 Klaasipesuri pumba v쎵imaliku kahjustuse v쌹ltimiseks 쌹rge kasutage klaasipesurit, kui vedeliku mahuti on t쏗hi.
僅 Klaasipuhastite v쎵i tuuleklaasi v쎵imaliku kahjustuse v쌹ltimiseks 쌹rge kasutage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas
on kuiv.
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Klaasipuhastid ja -pesurid

僅 Klaasipuhastiharjade kahjustamise
v쌹ltimiseks 쌹rge kasutage bensiini,
petrooleumi, v쌹rvilahustit ega muid
lahusteid nende peal ega l쌹heduses.
僅 Klaasipuhasti hoobade ja muude
osade kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge
proovige klaasipuhasteid k쌹sitsi liigutada.
僅 Klaasipuhastite ja -pesurite s쏗steemi
v쎵imaliku kahjustamise v쌹ltimiseks
kasutage talvel ja k쏗lmade ilmadega
k쏗lmumiskindlat klaasipesuvedelikku.

M쉁RKUS
Kui esiklaasil on paks kiht lund v쎵i j쌹쌹d,
soojendage esiklaasi enne klaasipuhastite kasutamist umbes 10 minutit v쎵i
seni, kuni lumi ja/v쎵i j쌹쌹 on klaasilt k쎵rvaldatud. Kui lund ja/v쎵i j쌹쌹d enne klaasipuhastite v쎵i -pesuri kasutamist ei
eemaldata, v쎵ib klaasipuhastite ja
씪pesurite s쏗steem kahjustuda.

Teie s쎵iduki omadused

Esilaternate tervitusfunktsioon
Juht s쎵idukile l쌹henedes v쎵i sealt v쌹ljudes s쏗ttib 쏗mbrus v쎵i salong.

Ukse k쌹epideme valgustus

Esilaternate tervitusfunktsioon

Kasutustingimus(ed)
僅 Kaardilugemislamp on re쏹iimis DOOR
(UKS).
僅 K쎵ik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja
lukustatud.

OSG2EV041017

Kasutamine
僅 Ukse k쌹epideme lamp s쏗ttib umbes
15 sekundiks.

Kasutustingimus(ed)

5

僅 K쎵ik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja
lukustatud.

Esitule mugavusvalgustus
Kasutamine
僅 Esituled j쌹쌹vad kuni viieks minutiks
p쎵lema, kui s쎵iduk on asendis ACC
v쎵i OFF (v쌹ljas), kui esituled p쎵levad.
僅 Esituled l쏗lituvad 15 sekundi m쎨쎨dudes v쌹lja, kui juhiuks avatakse ja suletakse.

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on asendis ACC.
僅 Juhiuks avatakse ja suletakse.

Salongi valgustus
Kasutamine
僅 Salongituli l쌹heb p쎵lema.
- Umbes 30 sekundiks.
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Teie s쎵iduki omadused

Salongi valgustus
Automaatse v쌹ljal쏗litumise funktsioon
Kasutamine
僅 Salongituled l쏗lituvad v쌹lja.
- Umbes 20 minuti p쌹rast.

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas).
僅 Tuled on asendis ON (sees).

Kaardituli
T쏗쏗p A

OSG2H041470

Salongi valgustus

TEAVE
僅 Kaardilugemislamp ja salongituli l쏗litatakse umbes 30 sekundi p쌹rast
sisse.
- Ukse avamise korral.
- Kui uksed avatakse nutiv쎵tmega,
kuid uksi ei avata.
僅 Kaardilugemislamp ja salongituli j쌹쌹vad p쎵lema
- Kui uks avatakse siis, kui s쎵iduk on
asendis ACC v쎵i OFF (v쌹ljas). (5
minutit)
- Kui uks avatakse siis, kui s쎵iduk on
asendis ON (sees). (pidevalt)
僅 Kaardilugemislamp ja salongituli kustuvad.
- Kui s쎵iduki asendiks m쌹쌹ratakse
ON (sees) v쎵i kui k쎵ik uksed lukustatakse. (viivitamatult)

Salongituli

T쏗쏗p B

T쏗쏗p A

OSG2H041459

OSG2H041530

T쏗쏗p B

Kasutamine
僅 Kaardilugemislambi sissel쏗litamiseks
vajutage lampi (1).
僅
(2): Uksee쏹iim DOOR
僅
(3): Eesmiste ja tagumiste salongitulede sisse- ja v쌹ljal쏗litamine.

OSG2H041075

Kasutamine
僅 Salongitule sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks
vajutage l쏗litit.

5

70

Teie s쎵iduki omadused

Pakiruumi valgustus

Salongi valgustus

ETTEVAATUST
Sisevalgusteid ei tohi mittet쎨쎨tava mootoriga pikemat aega kasutada. See v쎵ib
p쎵hjustada aku t쏗hjenemist.

M쉁RKUS
OSG2H041031

Kasutamine
僅 Avage tagaluuk. Tuli s쏗ttib.

Meikimisvalgusti (m쎵nel mudelil)

僅 Korraga ei saa valida DOOR- ja
ROOM-re쏹iimi.
僅 Aku t쏗hjenemise v쌹ltimiseks sulgege
meikimisvalgustuse kate p쌹rast peegli
kasutamist.
僅 Aku t쏗hjenemise v쌹ltimiseks sulgege
kindalaegas, kui te seda ei kasuta.

5

OSG2EV041029

Kasutamine
僅
僅

: : Valgus s쏗ttib l쏗liti vajutamisel
: : tuli kustub, kui vajutate seda l쏗litit
uuesti.

Kindalaeka valgusti

OSG2H041032

Kasutamine
僅 Kindalaeka valgusti s쏗ttib kindalaeka
avamisel.

HOIATUS
쉁rge kasutage sisevalgusteid pimedas
s쎵ites. Kuna sisevalgustid v쎵ivad takistada vaadet, v쎵ib juhtuda 쎵nnetus.

5

71

Teie s쎵iduki omadused

Kliimaseadme s쏗steem
Kliimaseadme s쏗steemi komponendid

Kliimaseadme s쏗steem

Konditsioneeri k쏗lmaaine andmesilt
A-t쏗쏗bi n쌹ide

OCV041067L
ONQ5EP041426L

A: V쌹lis쎵hk
B: Ringluses 쎵hk
C: Kliimaseadme 쎵hufilter
D: Puhur
E: Aurusti
F: K쏗tteelment
Kapoti pagasiruumi taha paigaldatud
kliimaseadme 쎵hufilter filtreerib tolmu
v쎵i muid saasteaineid, mis satuvad s쎵idukisse v쌹ljastpoolt l쌹bi k쏗ttes쏗steemi ja
kliimaseadme.
Kui filtrile koguneb aja jooksul tolmu v쎵i
muid saasteaineid, v쎵ib 쎵huvool ventilatsiooniavadest v쌹heneda. See p쎵hjustab
niiskuse kogunemise esiklaasi sisek쏗ljele, isegi v쌹rske 쎵hu asendi valimisel.
Sellisel juhul laske kliimaseadme 쎵hufilter v쌹lja vahetada asjatundlikus t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
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B-t쏗쏗bi n쌹ide

OCV041068L

1 Jahutusagendi klassifikatsioon
2 Jahutusagendi kogus
3 Kompressori m쌹쌹rdeaine klassifikatsioon
4 Ettevaatust
5 Tuleohtlik k쏗lmaaine
6 Kliimaseadme s쏗steemi tuleb lasta
hooldada registreeritud tehnikul.
7 Hooldusjuhend
Mootoriruumis olevalt sildilt saate teada,
millist kliimaseadme k쏗lmaainet teie s쎵iduk kasutab.
T쌹psema teabe kliimaseadme jahutusagendi sildi asukoha kohta leiate peat쏗kist"K쏗lmaaine kleebis" lehek쏗ljel 9-8,

Teie s쎵iduki omadused

HOIATUS
僅 K쏗lmaainega R-134a varustatud
autod
Kuna k쏗lmaainet hoitakse
v쌹ga suure r쎵hu all, tohivad kliimaseadet hooldada ainult koolitatud ja
sertifitseeritud tehnikud. Konditsioneeri hooldamisel on v쌹ga t쌹htis, et
s쏗steemi lisataks 쎵ige kogus 쎵iget
t쏗쏗pi 쎵li ja k쏗lmaainet.
Muidu v쎵ib see kahjustada s쎵idukit ja
vigastada inimesi.
僅 R-1234yf jahutusagendiga varustatud s쎵idukid*

Kliimaseadme s쏗steem

ETTEVAATUST
僅 Kliimaseadme parandamine
Oluline on, et kasutataks 쎵iget t쏗쏗pi ja
쎵iges koguses 쎵li ning k쏗lmaainet.
Vastasel juhul v쎵ib see kahjustada
s쎵idukit ja vigastada inimesi. Kahjustuste ennetamiseks peaksid konditsioneeri hooldust쎨id l쌹bi viima ainult
koolitatud Kia tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi t쎵endav sertifikaat.
僅 Kliimaseadet tohib kasutada ainult
suletud akende ja katuseluugiga, et
v쌹ltida s쎵idukisse tekkivat kondensaati, mis v쎵ib elektriseadmeid kahjustada.

M쉁RKUS

Kuna k쏗lmaaine on s쏗steemis suure
r쎵hu all ja m쎵쎵dukalt s쏗ttiv, tohivad
konditsioneeri hooldust쎨id l쌹bi viia
ainult koolitatud tehnikud, kellel on
olemas kutseoskusi t쎵endav sertifikaat.
Konditsioneeri hooldamisel on v쌹ga
t쌹htis, et s쏗steemi lisataks 쎵ige kogus
쎵iget t쏗쏗pi 쎵li ja k쏗lmaainet. K쎵ik k쏗lmaained tuleb n쎵uetekohaste seadmetega taastada. K쏗lmaaine
vabastamine atmosf쌹쌹ri on inimestele
ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi.

僅 Vahetage filtrit vastavalt hooldusgraafikule. Kui s쎵idukit juhitakse rasketes
tingimustes, n쌹iteks tolmustel v쎵i
konarlikel teedel, on vaja kliimaseadme filtrit sagedamini kontrollida
ja v쌹lja vahetada.
僅 Kui 쎵hu voolukiirus v쌹heneb j쌹rsku,
siis laske asjatundlikul autot쎨쎨kojal
s쏗steem 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
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Teie s쎵iduki omadused

Automaatne kliimaseade

Automaatne kliimaseade
T쏗쏗p A

OSG2EV042306L

T쏗쏗p B

OSG2EV042305L

1 Juhipoolne temperatuuri regulaator
2 Kaass쎵itjatsooni temperatuuri regulaator
3 AUTO (automaatjuhtimise) l쏗liti
4 Kliimaseadme V쉁LJAS l쏗liti
5 Ventilaatori kiiruse juhtl쏗liti
6 Re쏹iimi valimise l쏗liti
7 Esiklaasi soojenduse l쏗liti
8 Tagaklaasi soojenduse l쏗liti
9 SYNC l쏗liti
10 싙huvoolu allika l쏗liti
11 Kliimaseadme A/C l쏗liti
12 Ainult juhitsooni valimise l쏗liti
13 HEAT l쏗liti
14 Infomeelelahutuse/kliimaseadme re쏹iimi l쏗litusnupp

5
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Teie s쎵iduki omadused

Infomeelelahutuse/kliimaseadme
l쏗lituskontrolleri kasutamine

OCV041315

Infomeelelahutuse s쏗steemi ja kliimakontrolli paneeli vahel 쏗mberl쏗litumiseks vajutage l쏗lituskontrolleri nuppu.
Juhtpaneeli vaikere쏹iimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

Paneelide vahel 쏗mberl쏗litumine
Infomeelelahutuse juhtpaneel

OCV041316

Kliimakontrolli paneel – t쏗쏗p A

Automaatne kliimaseade

Valitud juhtpaneeli ikoon s쏗ttib ja juhtpaneeli muudetakse.
僅 Nuppude ekraan s쏗ttib vastavalt valitud juhtpaneeli re쏹iimile.
僅 Kui s쎵iduk on asendis ACC, on aktiveeritud ainult infomeelelahutuse s쏗steem.

Vaikere쏹iimi seadistamine

OCV041559L

Juhtpaneeli vaikere쏹iimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.
僅 P쌹rast seadistamist naaseb juhtpaneel teatud aja m쎨쎨dudes vaikere쏹iimi isegi siis, kui juhtpaneel
l쏗litatakse teisele re쏹iimile.
僅 Kui re쏹iim on asendis OFF (v쌹ljas),
kuvatakse n쌹idikupaneelil viimati
kasutatud re쏹iim.

OCV041548L

Kliimakontrolli paneel – t쏗쏗p B

OSG2PH042305L

Soovitud juhtpaneeli valimiseks vajutage
l쏗lituskontrolleri nuppu.
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Teie s쎵iduki omadused

Automaatne kliimaseade

Kliimaseadme s쏗steemi kasutamine
Vasakpoolse rooliga s쎵iduk

OSG2EV041300

5
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Teie s쎵iduki omadused

Automaatne kliimaseade

Parempoolse rooliga s쎵iduk

5

OSG2EV042300R

Re쏹iim

Kasutamine
싙huvool suunatakse 쏗lakehale ja n쌹ole.
싙huvoog suunatakse 쏗lakeha ja p쎵randa poole.
싙huvoog suunatakse n쌹o, p쎵randa ja esiklaasi poole.

싙huvool
B, D, F
B, C, D, E, F
A, B, C, D, E, F

Suurem osa 쎵huvoolust suunatakse p쎵randale, v쌹iksem osa soojenduseks esiklaasile ja k쏗lgmistele akendele ja k쏗ljeventilatsiooniavadesse.

A, C, D, E

P쎵hiosa 쎵huvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile ja p쎵randale, v쌹iksem osa suunatakse soojenduseks k쏗lgmistele akendele ja
ventilatsiooniavadesse.

A, C, D, E

P쎵hiosa 쎵huvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile, v쌹iksem
osa suunatakse soojenduseks k쏗lgmistele akendele ja ventilatsiooniavadesse.

A, D

5
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Teie s쎵iduki omadused

Automaatne kliimaseade

Kasutamine

Kasutamine

1. K쌹ivitage s쎵iduk.
2. Seadistage re쏹iimi valimise l쏗litud
soovitud asendisse. T쎵husaks k쏗tmiseks v쎵i jahutamiseks:
僅 Soojendus: () N쌹idikuplokis olev
m쌹rgutuli (
)
僅 Jahutus: () N쌹idikuplokis olev m쌹rgutuli ( )
3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud temperatuuri asendisse.
4. Vajadusel keerake 쎵huvoolu allikas
(v쌹rske) v쌹lise 쎵hu asendisse.
5. Seadistage ventilaatori kiiruse regulaator nii, et see t쎨쎨taks soovitud kiirusel.
6. Soovi korral l쏗litage kliimaseade sisse
ja seadistage temperatuur k쎵rgeks, et
v쌹hendada salongi siseneva 쎵hu niiskust.
Kui tuuleklaasile tekib udu, valige
esiklaasi sulatuse ( ) re쏹iim.

僅 Valige 쎵huvoolu suund l쌹bi ventilatsioonis쏗steemi.
僅 싙huvoolu v쌹ljalaskeavad on t쏗쏗p A
puhul lubatud j쌹rgmises j쌹rjekorras.

싙huvoolu re쏹iimide valimine
T쏗쏗p A

싙hu sissev쎵tu juhtimine.

OCV041302L

Kasutamine
僅 Valige (v쌹rske) v쌹lise 쎵hu asend v쎵i
ringleva 쎵hu asend.
僅 V쌹lise (v쌹rske) 쎵hu asend: 싙hk siseneb s쎵idukisse v쌹ljast. M쌹rgutuli l쏗litub v쌹lja.
僅 Ringluses 쎵hu asend: 싙huringluse
asend: Salongi 쎵hk t쎵mmatakse k쏗ttes쏗steemi tagasi. M쌹rgutuli p쎵leb.

싙huv쎵tuavade juhtimine
Eesmine/keskne (kui olemas)

OCV041301L

T쏗쏗p B

OSG2PH042307L

OSG2H041301_2

Kasutamine
僅 Reguleerige 쎵huavadest sissetuleva
쎵hu suunda.
5
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Teie s쎵iduki omadused

Automaatne kliimaseade

Kliimaseade A/C

Temperatuuri juhtimine

OCV041303L

OCV041305L

Kasutamine

Kasutamine

僅 Vajutage A/C nuppu.

僅 Keerake nuppu vasakule v쎵i paremale
soovitud temperatuurile.

Soojenduse ja kliimaseadme
automaatne juhtimine

Juhi- ja kaasreisija poolse istme
k쏗lgmise temperatuuri reguleerimine samale v쌹쌹rtusele
T쏗쏗p A

OCV041303

Kasutamine

5

1. M쌹쌹rake soovitud temperatuur.
2. J쌹rgmise juhtimiseks vajutage l쏗litit
AUTO (AUTOMAATNE).
僅 Re쏹iim
僅 Ventilaatori kiirus
僅 싙hu sissev쎵tt
僅 Kliimaseade
Tase

Indikaator

LCD-ekraan

싙huvool

Kaugtuli

2–7 (EL)
2–8

Keskmine

1–6

Madal

1–4

OCV041307L

T쏗쏗p B

OSG2PH042308L

Kasutamine
1. Vajutage SYNC (S쌊NKROONIMISE)
nuppu.
2. Keerake juhipoolset temperatuuri
juhtnuppu.
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Teie s쎵iduki omadused

Temperatuuriskaala muutmine
Kasutamine
僅 Minge 쌊hikud → Temperatuuri쏗hikudS쌹tetemen쏗쏗s.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.

Automaatne kliimaseade

kuna hapnikusisaldus v쌹heneb ja/v쎵i
kehatemperatuur langeb.
僅 Kliimaseadme kasutamise j쌹tkamine
쎵huringluse re쏹iimis v쎵ib p쎵hjustada
uimasust v쎵i unisust ja s쎵iduki juhitavuse kao. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga v쌹line (v쌹rske) 쎵hk nii sageli kui
v쎵imalik.

ETTEVAATUST
Puhuri kasutamine sissel쏗litatud EV-l쏗litiga v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjenemist.
Kasutage puhurit, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.

Ventilaatori kiiruse juhtimine
M쉁RKUS
Kasutamine
僅 Kiiruse reguleerimiseks vajutage
vasak- v쎵i parempoolset nuppu.

OSG2PH042315L

僅 Puhurite v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
nuppu.

OCV041308L

HOIATUS
僅 Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt
쎵huringluse re쏹iimis, v쎵ivad aknad
uduseks minna ja n쌹htavust piirata
ning s쎵itjateruumi 쎵hk v쎵ib v쌹rskuse
kaotada.
僅 쉁rge magage s쎵idukis, kui kliimaseade v쎵i k쏗ttes쏗steem on sisse l쏗litatud. See v쎵ib tervist raskelt
kahjustada v쎵i p쎵hjustada surma,

5
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僅 Kliimaseadme pikaajalise 쎵huringluse
re쏹iimis kasutamise t쎵ttu muutub s쎵itjateruumi 쎵hk liiga kuivaks.
僅 Automaatse funktsiooni v쌹ljal쏗litamiseks valige j쌹rgmistest 쏗ksk쎵ik milline l쏗liti v쎵i l쏗liti.
- Re쏹iimi valimise l쏗liti
- Konditsioneeri SISSE/V쉁LJA l쏗liti A/
C
- Esiklaasi j쌹쌹t쎵rje l쏗liti (esiklaasi j쌹쌹t쎵rjefunktsiooni valiku t쏗histamiseks vajutage nuppu veel kord.
Nupu AUTO m쌹rgutuli s쏗ttib
uuesti.)
- Ventilaatori kiiruse reguleerimisl쏗liti
Valitud funktsiooni saab n쏗쏗d juhtida
k쌹sitsi, teisi funktsioone juhitakse
samal ajal endiselt edasi automaatselt.
僅 Teie mugavuse huvides ja kliimaseadme t쎵hususe t쌹iendamiseks
kasutage nuppu AUTO ning seadke
temperatuuriks 22 °C (72 °F).
僅 Et kliimaseade toimiks t쎵husalt, 쌹rge
kunagi katke kinni armatuurlaual asuvat andurit.

Teie s쎵iduki omadused

僅 Parema mikrofoni helikvaliteedi saavutamiseks v쎵ib ventilaatori kiirus
automaatselt m쎵neks minutiks v쌹heneda, kui aktiveerite h쌹쌹letuvastuse
v쎵i vabak쌹eseadme.
僅 K쎵rgepingeakuga laadimise ajal v쎵i
kohe p쌹rast laadimist kasutatakse
k쎵rgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks ja jahutamiseks kliimaseadme s쏗steemi.
Sellisel juhul v쎵ib kostuda kliimaseadme kompressorist ja jahutusventilaatorist m쏗ra, kuid see k쌹ib
seadmete tavap쌹rase t쎨쎨 juurde.

Esiklaasi soojendus ja udu k쎵rvaldamine

Esiklaasi soojendus ja udu k쎵rvaldamine
Esiklaasi soojendamine/udu k쎵rvaldamine

OSG2EV042301L_4

Kasutamine
1. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
2. Valige soovitud temperatuur.
3. Valige (
) v쎵i ( ).
4. (V쌹rske) v쌹lise 쎵hu ja kliimaseadme
re쏹iim valitakse automaatselt.
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Teie s쎵iduki omadused

Udu automaatne eemaldamine
automaatse kliimaseadmega

Esiklaasi soojendus ja udu k쎵rvaldamine

Tagaklaasi/v쌹lispeegli soojendi

OCV041310L

Kasutamine
OSG2H041461

Kasutamine
僅 Euroopas
- kliimaseade l쏗litub sisse.
- 쎵hu sissev쎵tt l쏗litub v쌹rske v쌹lis쎵hu re쏹iimile.
- sisse l쏗litub esiklaasi soojendus ja
쎵huvool suunatakse esiklaasile.
- Ventilaatori kiirus suureneb.
僅 V쌹ljaspool Euroopat
- kliimaseade l쏗litub sisse.
- 쎵hu sissev쎵tt l쏗litub v쌹rske v쌹lis쎵hu re쏹iimile.
- Ventilaatori kiirus suureneb.
- Sisse l쏗litub esiklaasi soojendus ja
쎵huvool suunatakse esiklaasile

僅 Vajutage tagaklaasi soojendi nuppu.
Kui soojendi on sisse l쏗litatud, s쏗ttib
m쌹rgutuli.
僅 Umbes 20 minut p쌹rast v쎵i siis, kui
s쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas), l쏗litub
see v쌹lja.

ETTEVAATUST
Konduktorid
Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise v쌹ltimiseks ei tohi
akna puhastamiseks kunagi kasutada
teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.

Soojenduse l쏗liti

Udu automaatse eemaldamise
kasutamine v쎵i t쏗histamine
OCV041535L

Kasutamine
僅 Valige men쏗쏗st Settings (Seaded) Climate (kliima) → Defog/Defrost
options (Udueemalduse/sulatamise
valikud) → Auto defog (Automaatne
udueemaldus).
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Kasutamine
僅 Elektris쎵iduk kasutab s쎵iduki soojendamiseks ainult PTC-k쏗tteseadet.
僅 Kui vajutate nuppu funktsiooni v쌹ljal쏗litamiseks, j쌹tkab t쎨쎨d ainult ventilatsioonifunktsioon.
僅 PTC-k쏗tteseadme sissel쏗litamiseks
ajal, mil SOOJENDUSE nupu m쌹rgutuli EI P싙LE, vajutage nuppu HEAT
(SOOJENDUS), nii et m쌹rgutuli j쌹쌹ks
p쎵lema ja m쌹쌹rake soovitud temperatuur.

Teie s쎵iduki omadused

* * PTC: positiivse temperatuuri koefitsient

HOIATUS
僅 쉁rge kasutage (
) v쎵i ( ) asendit
jahutamiseks 쌹쌹rmiselt niiske ilmaga.
V쌹lis쎵hu ja esiklaasi temperatuuri
vahe v쎵ib tekitada esiklaasi v쌹lispinnale udu, v쌹hendades sellega n쌹htavust. sellisel juhul m쌹쌹rake
re쏹iimivalikuks ( ) asend ja pange
ventilaator k쎵ige madalamale kiirusele.
僅 Kliimaseadme pidev kasutamine ringleva sise쎵hu re쏹iimil v쎵ib p쎵hjustada
uimasust ja unisust. Selle tulemusena
v쎵ite kaotada kontrolli auto liikumise
쏗le ja teha avarii.
僅 Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt
ringleva sise쎵hu re쏹iimil ning konditsioneer samal ajal ei t쎨쎨ta, v쎵ib 쎵huniiskuse tase autosalongis t쎵usta. See
v쎵ib p쎵hjustada niiskuse kondenseerumist klaasidele, mille tulemusel v쎵ib
n쌹htavus tugevalt halveneda.
僅 쉁rge magage autos ega j쌹쌹ge pikaks
ajaks suletud akendega pargitud
autosse, kui k쏗tteseade v쎵i konditsioneer t쎨쎨tab. Sellises olukorras v쎵ib
s쏗sinikdioksiidi tase salongis kerkida
tervist kahjustava v쎵i lausa eluohtliku
tasemeni.

Esiklaasi soojendus ja udu k쎵rvaldamine

M쉁RKUS
僅 Kui kliimaseade l쏗litub udu automaatse eemaldamise s쏗steemi t쎵ttu
sisse ja proovite kliimaseadet v쌹lja
l쏗litada, siis ei l쏗litata kliimaseadet
v쌹lja.
僅 Automaatse udu eemaldamise funktsiooni suurima efektiivsuse ja j쎵udluse
tagamiseks 쌹rge valige s쏗steemi t쎨쎨tamise ajal ise sise쎵hu ringluse
re쏹iimi.
僅 Automaatse udu k쎵rvalduss쏗steemi
t쎨쎨tamise ajal pole v쎵imalik temperatuuri regulaatorit, ventilaatori kiiruse
regulaatorit ja 쎵hu sissev쎵tu valikul쏗litit ajutiselt kasutada.
僅 쉁rge eemaldage juhipoolse esiklaasi
쏗laserval asuvat anduri katet.
S쏗steemi osad v쎵ivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda s쎵iduki
garantii alla.
僅 Kui 12 V aku on t쏗hi v쎵i lahti 쏗hendatud, taastatakse automaatse udu
eemaldamise algseaded. Automaatse
udu eemaldamise valiku sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks reguleerige seadeid
uuesti.
僅 Infomeelelahutuss쏗steem v쎵ib tarkvarav쌹rskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake
infomeelelahutuse s쏗steemis olevast
juhendist ja kiirjuhendist.

ETTEVAATUST
Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise v쌹ltimiseks ei tohi
akna puhastamiseks kunagi kasutada
teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.
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Teie s쎵iduki omadused

Panipaik

Panipaik

ETTEVAATUST

Keskkonsooli hoiulaegas/kindalaegas

僅 V쎵imalike varguste v쌹ltimiseks 쌹rge
j쌹tke auto panipaikadesse midagi
v쌹쌹rtuslikku.
僅 Hoidke alati panipaikade katted s쎵idu
ajal suletuna. 쉁rge asetage panipaika
nii palju esemeid, et kaant ei saa kindlalt sulgeda.
僅 쉁rge hoidke kindalaekas pika aja
jooksul toiduaineid.

M쉁RKUS

OSG2H041037_2

Kasutamine
僅 Keskkonsooli hoiulaeka avamiseks
t쎵mmake kaas 쏗les.
僅 L쏗kake kindalaeka avamiseks selle
nuppu.

Kui k쌹etugi kokkup쎵rke korral ei avane,
libistage k쌹etugi juhi poolelt kaass쎵itja
istme suunas.

Pakiruumi panipaigad (m쎵nel
mudelil)

HOIATUS
僅 Kui soovite 쌹kilise peatumise v쎵i kokkup쎵rke korral vigastuste ohtu v쌹hendada, 쌹rge asetage s쎵iduki liikumise
ajaks hoiulaekasse katmata v쎵i paigale kinnitamata pudeleid, klaase,
plekkpurke jne.
僅 쉁rge hoidke autos prille, v쌹lgumihklit,
kaasaskantavaid akusid, purgijooke,
aerosoolpudeleid, propaaniballoone,
tuubis kosmeetikavahendeid ega
muid tuleohtlikke/plahvatusohtlikke
esemeid. Kui auto seisab pikka aega
palavates tingimustes, v쎵ivad need
s쏗ttida ja/v쎵i plahvatada.
僅 Hoidke s쎵idu ajal kindalaegas alati
kinni, et v쌹ltida vigastuse ohtu 쎵nnetuse v쎵i 쌹kilise peatumise korral.
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OSG2EV041025

Kasutamine
1. Haarake katte k쌹epidemest ja t쎵stke
kate 쏗les.
2. Voltige p쎵randapaneeli tagaosa ettepoole.
3. T쎵stke p쎵randapaneel 쏗les.

M쉁RKUS
Pakiruumi panipaik kannatab maksimaalselt 60 kg (130 naela) suurust raskust

Teie s쎵iduki omadused

Pagasiv쎵rgu hoidik

Panipaik

Pagasikate (m쎵nel mudelil)
Pagasikatte paigaldamine

OSG2H041516_2

Pakiruumis on neli hoidikut.

HOIATUS
V쌹ltige silmade vigastamist. Pagasiv쎵rku
ei tohi liiga pingule venitada. Hoidke alati
oma n쌹gu ja keha pagasiv쎵rgu liikumisteelt eemal. Ei tohi kasutada juhul, kui
rihmal on m쌹rgata kulumist v쎵i kahjustusi.

ETTEVAATUST

OSG2EV041020

1 Pagasikatte kaabel
2 Pagasikatte k쌹epide

Kasutamine

5

1. V쎵tke pagasikate 쏗mbrisest v쌹lja. Voltige pagasikate aeglaselt lahti.
2. Kinnitage pagasikatte juhik ostukoti
konksu k쏗lge.

Vedage hapraid v쎵i suuri esemeid pakiruumis ettevaatlikult, et v쌹ltida pagasi
v쎵i s쎵iduki kahjustamist.

OSG2EV041021

3. Hoidke pagasikatte juhtkaablit ja
sisestage ning kinnitage see tagaklaasi all oleva haagi sisse.

OSG2EV041022

4. Eemaldage kargokate vastupidises
j쌹rjekorras.

5
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Teie s쎵iduki omadused

Salongi varustus

Kargokatte hoiustamine.

Salongi varustus

Kasutamine

쌊mbritsevad valgustid (m쎵nel
mudelil)

1. Hoidke kargokatte nurkadest n쎨쎨ridega k쏗ljelt. Voltige pooleks.

OSG2EV041018
OSG2H041499

2. 2. P쎨쎨rake voltimiseks randmeid ja
pange see 쏗mbrisse tagasi.

쌊mbritsevad valgustid on paigaldatud
eesmisele kaitsepolstrile, esiustele ja
keskkonsooli 쏗lemisele/alumisele osale.

Topsihoidjad

OSG2EV041026

HOIATUS
僅 쉁rge asetage pagasi turvakattele esemeid. Sellised esemed v쎵ivad autos liikuda ja 쎵nnetuse v쎵i pidurduse korral
vigastusi tekitada.
僅 쉁rge lubage kunagi kellelgi pagasiruumis s쎵ita. See on m쎵eldud vaid
pagasi jaoks.
僅 Et auto p쏗siks tasakaalus, paigutage
pagas v쎵imalikult ette.

M쉁RKUS
僅 쉁rge asetage kasutusel olevale pagasikattele esemeid, sest nii v쎵ib pagasikate viga saada (nt deformeeruda).
僅 T쎵mmake pagasikatet selle k쌹epidemest, sellega v쌹ldite tihvtide juhikust
v쌹ljakukkumist.
僅 Kui pagasikate ei ole t쌹ielikult v쌹ljat쎵mmatud, ei pruugi see automaatselt
tagasi t쎵mbuda. T쎵mmake see t쌹ielikult v쌹lja ja laske seej쌹rel lahti.
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OSG2H041041_2

Topsihoidjasse v쎵ib asetada topse v쎵i
v쌹ikseid joogipurke.

HOIATUS
僅 쉁rge asetage s쎵iduki liikumise ajal
kuuma vedelikuga kaaneta topsi topsihoidjasse. Kui kuum vedelik v쌹lja
loksub, v쎵ite ennast p쎵letada. Selline
p쎵letus v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki juhitavuse kaotamise.
僅 Kui soovite 쌹kilise peatumise v쎵i kokkup쎵rke korral vigastuste ohtu v쌹hendada, 쌹rge asetage s쎵iduki liikumise
ajaks topsihoidjasse katmata v쎵i paigale kinnitamata pudeleid, klaase,
plekkpurke jne.
僅 Hoidke plekkpurgid ja pudelid eemal
otsesest p쌹ikesevalgusest ning 쌹rge
hoidke neid 쏗lekuumenenud autos.
Need v쎵ivad plahvatada.

Teie s쎵iduki omadused

M쉁RKUS
僅 Sulgege s쎵idu ajaks k쎵ik joogin쎵ud, et
jooki ei saaks 쏗le 쌹쌹re loksuda. V쌹ljaloksunud vedelik v쎵ib sattuda s쎵iduki elektri-/elektroonikas쏗steemi ja
kahjustada elektrilisi/elektroonilisi osi.
僅 Mahaloksunud vedeliku koristamisel
쌹rge kuivatage topsihoidjat k쎵rgel
temperatuuril. See v쎵ib topsihoidjat
kahjustada.

Salongi varustus

Istmesoojendus/-ventilatsioon
(m쎵nel mudelil)

Tuhatoos (m쎵nel mudelil)
OSG2H041042_2

OSG2PH042013L

Kasutage tuhatoosi see topsihoidjasse
pannes.

HOIATUS
Tuhatoosi kasutamine.
僅 쉁rge kasutage s쎵iduki tuhatoosi pr쏗gikastina.
僅 S쏗쏗datud sigarettide v쎵i tikkude tuhatoosi panemine koos muude s쏗ttivate
materjalidega v쎵ib p쎵hjustada tulekahju.

Istmesoojendus/-ventilatsioon on m쎵eldud esiistmete soojendamiseks/jahutamiseks.
* Istmeventilatsioon on olemas ainult
esiistmetel.

Kasutamine
僅 Juhiistme v쎵i esiistme soojendamiseks vajutage vastavat l쏗litit.
僅 P쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist on see
vaikimisi alati v쌹lja l쏗litatud.
僅 Istme temperatuuriseadistus muutub
j쌹rgmiselt:
Temperatuur

Kestus
Soojendi

Ventilatsioon

V쉁LJAS

–

–

Kaugtuli

30 minutit

Pidevalt

Keskmine

60 minutit

–

Madal

–

Pidevalt

HOIATUS
Istmesoojendid v쎵ivad p쎵hjustada T싙SISEID P싙LETUSI. Seda isegi madalal temperatuuril, eriti juhul, kui neid
kasutatakse pikka aega j쌹rjest. S쎵itja
peab olema v쎵imeline liigset tempera-
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5

Teie s쎵iduki omadused

tuuri tajuma ja vajaduse korral istmesoojenduse v쌹lja l쏗litama.
Istmesoojendid tarbivad hulgaliselt
elektrit. Aku t쏗hjenemise ennetamiseks
ei soovitata kasutada istmesoojendeid,
kui s쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud.
Eriti ettevaatlikud peavad olema inimesed, kes ei taju temperatuurimuutusi v쎵i
kelle nahk ei tunne valu, sh j쌹rgnevat
t쏗쏗pi kaass쎵itjad:
僅 Imikud, v쌹ikelapsed, vanurid ning
puudega v쎵i ambulatoorsed patsiendid
僅 Tundliku nahaga inimesed, kes saavad kergesti p쎵letushaavu
僅 V쌹sinud inimesed
僅 Joobes inimesed
僅 Inimesed, kes tarvitavad ravimeid (nt
unerohtu v쎵i k쏗lmetusravimeid), mis
v쎵ivad p쎵hjustada uimasust v쎵i unisust.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge puhastage istmeid orgaaniliste
쏗henditega (nt v쌹rvivedeldaja, benseeni, alkoholi v쎵i bensiiniga). Nii v쎵ite
istmesoojendusi v쎵i istmeid kahjustada.
僅 Istmesoojendite 쏗lekuumenemise v쌹ltimiseks 쌹rge hoidke nende kasutamise ajal istmetel soojust isoleerivaid
esemeid, n쌹iteks tekke, patju ega istmekatteid.
僅 쉁rge asetage soojendusega istmetele
raskeid ega teravaid esemeid. Nii
v쎵ite istmesoojendusi kahjustada.
僅 쉁rge vahetage ise istmekatteid. See
v쎵ib kahjustada istmesoojendust v쎵i
ventilatsioonis쏗steemi.
僅 쉁rge puhastage istmeid orgaaniliste
쏗henditega (nt v쌹rvivedeldaja, benseeni, alkoholi v쎵i bensiiniga). V쎵ite
5
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Salongi varustus

sel moel istme ventileerimiss쏗steemi
osi kahjustada.

M쉁RKUS
Kui istmesoojendus on sisse l쏗litatud,
l쏗litub istmesisene k쏗ttes쏗steem s쎵ltuvalt istme temperatuurist automaatselt
sisse ja v쌹lja.

P쌹ikesevari

OSG2H041043

Kasutamine
1. T쎵mmake see alla ja eemaldage see
klambrist (1).
2. Keerake see k쏗ljele (2).
僅 Peegli kasutamiseks t쎵mmake see
alla ja libistage peeglikatet (3).
僅 Piletihoidja (4) on ette n쌹htud teemaksu pileti hoidmiseks.

HOIATUS
Ohutuse tagamiseks 쌹rge blokeerige
oma vaadet p쌹ikesevarjuga.

M쉁RKUS
僅 쉁rge pange piletihoidjasse korraga
liiga palju pileteid. See v쎵ib piletihoidjat kahjustada.
僅 Kui sisevaatepeegli valgustit ei kasutata, viige l쏗liti alati v쌹ljal쏗litatud
asendisse. Kui p쌹ikesesirm suletakse
ilma valgusti v쌹ljal쏗litamiseta, v쎵ib
see akut t쏗hjendada v쎵i kahjustada
p쌹ikesesirmi.

Teie s쎵iduki omadused

USB-laadija

OSG2H041524_3

USB-laadija v쎵imaldab juhtidel ja reisijatel digitaalseid seadmeid, n쌹iteks nutitelefone ja tahvelarvuteid laadida.

TEAVE
僅 Kiirlaadimine Quick Charge 2.0 on
saadaval nutitelefonis v쎵i lauaarvutis,
mis on kiirlaadimisv쎵imega varustatud. Kohaldamine on j쌹rgnev: (https://
www.qualcomm.com/documents/
quickcharge-device-list). Kiirlaadimiseta nutitelefoni v쎵i tahvelarvutit laaditakse tavakiirusel.
僅 Nimiv쎵imsus
- Kiirlaadimisega digiseadmed: 9,0
V; 1,67 A
- Tavalise laadimisega digiseadmed:
5,0 V; 2,1 A

Salongi varustus

僅 쉁rge kasutage seadet, mille voolutarve 쏗letab 2,1 A.
僅 쉁rge 쏗hendage s쎵iduki USB-pesasse
elektriseadet, mis tekitab liigset elektromagnetilist m쏗ra. Kui seda teete,
v쎵ib tekkida m쏗ra v쎵i s쎵iduki elektroonikaseadmete t쎨쎨 v쎵ib olla h쌹iritud, kui heli v쎵i heliga video on sisse
l쏗litatud.
僅 Kui laadija on valesti 쏗hendatud, v쎵ib
see seadmeid t쎵siselt kahjustada.
Pange t쌹hele, et valekasutuse t쎵ttu
tekkinud kahju ei kuulu garantiiteenuse alla.

Vahelduvvoolu vaheldi (m쎵nel
mudelil)
5

OSG2H041505

Vahelduvvoolu vaheldi tagab 220V/
200W toite elektriliste tarvikute v쎵i
seadmete t쎨쎨ks. Kui soovite vahelduvvoolu vaheldit kasutada, avage vahelduvvoolu vaheldi kate ning 쏗hendage
pistik sellega. Vahelduvvoolu vaheldi
varustab energiaga, kui mootor t쎨쎨tab.

M쉁RKUS
ETTEVAATUST
僅 Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, siis kasutage auto USB-laadijat. Vastasel juhul
v쎵ib s쎵iduki aku t쏗hjeneda.
僅 Kasutage laadimisel digiseadme
tootja USB-kaablit.
僅 Veenduge, et v쎵쎵rkehad, joogid ja
vesi ei puutuks kokku USB-laadijaga.
Vesi v쎵i v쎵쎵rkehad v쎵ivad USB-laadijat kahjustada.

僅 Hinnanguline pinge: AC 220V
僅 Maksimaalne elektritoide: 200W
僅 Elektris쏗steemi vigade, elektri쏃oki jne.
v쌹ltimiseks lugege enne kasutamist
kindlasti kasutusjuhendit.
僅 Sulgege kindlasti kate, v쌹lja arvatud
juhul, kui see kasutuses on.
僅 Aku t쏗hjaks laadimise v쌹ltimiseks
쌹rge kasutage vahelduvvoolu vaheldit
kui mootor ei t쎨쎨ta.
5
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Teie s쎵iduki omadused

僅 P쌹rast elektritarviku v쎵i seadmete
kasutamist eemaldage pistik pistikupesast. Tarviku v쎵i seadme pikaks
ajaks pistikupessa j쌹tmine v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjaks saamise.
僅 쉁rge kasutage elektritarvikut v쎵i seadet, mille elektritarve on suurem kui
200W (220V).
僅 Kui vahelduvvoolu vaheldi sisendpinge on v쌹hem kui 11.3V, siis l쏗litub
toide automaatselt v쌹lja. Vahelduvvoolu vaheldi t쎨쎨tab normaalselt kui
pinget suurendatakse.
僅 Kui vahelduvvoolu vaheldi sisendpinge on v쌹hem kui 10.7V, siis l쏗litub
toide automaatselt v쌹lja. Vahelduvvoolu vaheldi t쎨쎨tab normaalselt kui
pinget suurendatakse.
僅 Kuigi m쎵ne elektriseadme/masina toitetarve j쌹쌹b vaheduvvoolu vaheldi
elektritoite vahemikku, v쎵ib j쌹rgnevatel juhtudel ikka rikkeid esineda:
- Kui seade/masin vajab k쌹ivitumiseks k쎵rget elektripinget.
- Kui seade/masin t쎨쎨tleb t쌹pseid/
v쌹ga t쌹pseid andmeid.
- Kui seade/masin n쎵uab v쌹ga stabiilset elektritoidet.

ETTEVAATUST
Elektrilised tarvikuseadmed
僅 쉁rge kasutage rikkis elektritarvikuid,
mis v쎵ivad vahelduvvoolu vaheldit ja
s쎵iduki elektris쏗steeme kahjustada
僅 쉁rge k쌹itage samaaegselt kahte v쎵i
enamat elektrilise istme juhtl쏗litit. See
v쎵ib kahjustada s쎵iduki elektris쏗steeme.
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Salongi varustus

Pistikupesa

OSG2H041045

Pistikupesa v쎵imaldab juhtidel ja reisijatel digitaalseid seadmeid, n쌹iteks nutitelefone ja tahvelarvuteid laadida.

Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, ei tohi seadmed
kasutada rohkem v쎵imsust kui 15 A.

HOIATUS
僅 Kasutage pistikupesasid ainult siis, kui
s쎵iduk on sisse l쏗litatud ja eemaldage
p쌹rast kasutamist lisaseade pistikupesast. Kui kasutate voolupesaga 쏗hendatud seadet pikka aega j쌹rjest
mittet쎨쎨tava autoga, v쎵ib aku t쏗hjeneda.
僅 Kasutage ainult 12 V elektritarvikuid,
mille aku mahtuvus on alla 15 A.
僅 Kui kasutate voolupesa, reguleerige
konditsioneer v쎵i k쏗ttes쏗steem
madalaimale v쎵imsusastmele.
僅 Kui voolupesa ei kasutata, sulgege
selle kate.
僅 M쎵ni elektrooniline seade v쎵ib pistikupessa 쏗hendatuna p쎵hjustada
elektroonilisi h쌹ireid. Sellised seadmed v쎵ivad p쎵hjustada m쏗ra helis쏗steemis ning h쌹ireid teiste autos
kasutatavate elektroonikaseadmete ja
-s쏗steemide t쎨쎨s.
僅 L쏗kake pistik korralikult l쎵puni voolupessa. Kui korralik kontakt j쌹쌹b saavutamata, v쎵ib pistik 쏗le kuumeneda
v쎵i sisemine 쏗lekuumenemiskaitse
rakenduda.

Teie s쎵iduki omadused

僅 쌊hendage voolupesaga vaid selliseid
akutoitel t쎨쎨tavaid elektroonikaseadmeid, millel on olemas p쎨쎨rdvoolu
kaitse. Vastasel juhul v쎵ib elekter
seadme akust auto elektri- ja elektroonikas쏗steemidesse voolata ning
p쎵hjustada h쌹ireid nende s쏗steemide
t쎨쎨s.
僅 쉁rge pange s쎵rme ega v쎵쎵rkeha
(pastapliiatsit jne) toitepistikusse ja
쌹rge puudutage seda m쌹rja k쌹ega.
V쎵ite saada elektril쎨쎨gi.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimiss쏗steem (m쎵nel mudelil)

Salongi varustus

TEAVE
僅 Kui juhtmevaba laadimine ei t쎨쎨ta, liigutage nutitelefoni laadimisalusel
쎵rnalt ringi, kuni laadimise m쌹rgutuli
muutub kollaseks. Olenevalt nutitelefonist ei pruugi laadimise m쌹rgutuli
p쌹rast laadimise l쎵ppemist roheliseks
muutuda.
僅 Kui juhtmevaba laadimine ei t쎨쎨ta
korralikult, vilgub oran쏹 tuli k쏗mme
sekundit, seej쌹rel l쏗litub v쌹lja. Sellisel
juhul eemaldage nutitelefon aluselt ja
asetage tagasi v쎵i kontrollige laadimisolekut.

HOIATUS
Kui juhtmevaba laadimisaluse ja nutitelefoni vahele j쌹쌹vad metallesemed
(m쏗ndid), v쎵ib laadimine katkeda.
Samuti v쎵ib metallese kuumeneda.
OSG2H041002

A: Indikaator
B: Laadimisalus

Kasutamine
僅 Asetage nutitelefon juhtmeta laadimisaluse keskele.
僅 Kui juhtmevaba laadimine k쌹ivitub,
muutub m쌹rgutuli oran쏹iks. Kui laadimine on l쎵petatud, muutub tuli roheliseks.
僅 Infomeelelahutuse s쏗steemi kaudu on
v쎵imalik juhtmevaba laadimise funktsiooni sisse v쎵i v쌹lja l쏗litada.

Kasutustingimus(ed)
僅 Juhtmevaba laadimiss쏗steem on
m쎵eldud korraga 쏗hele nutitelefonile,
mis on varustatud ainult QI laadimisega.

ETTEVAATUST
僅 Kui juhtmevaba laadimiss쏗steemi
sisetemperatuur t쎵useb 쏗le m쌹쌹ratud
temperatuuri, lakkab juhtmevaba laadimine. Kui sisetemperatuur langeb
alla piirm쌹쌹ra, j쌹tkub juhtmevaba laadimine.
僅 Kui nutitelefoni ja laadimisaluse vahel
on metallesemed, eemaldage nutitelefon kohe. Eemaldage metallesemed
alles p쌹rast nende mahajahtumist.
僅 Raske lisatarvikuga nutitelefoni laadimine ei pruugi 쎵nnestuda.
僅 Juhtmevaba laadimine l쎵ppeb, kui
kasutatakse elektroonilise v쎵tme
otsingufunktsiooni raadiolainete h쌹irete 쌹rahoidmiseks.
僅 Juhtmevaba laadimine l쎵peb, kui nutiv쎵ti eemaldatakse s쎵idukist siis, kui
see t쎨쎨tab.
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Teie s쎵iduki omadused

僅 Juhtmevaba laadimine l쎵ppeb 쏗ksk쎵ik millise ukse avamisel (elektroonilise v쎵tmega autod).
僅 Juhtmevaba laadimine l쎵ppeb, kui
s쏗쏗de on asendis OFF.
僅 Juhtmevaba laadimine l쎵ppeb, kui
nutitelefon ei puutu laadimisalusega
korrektselt kokku.
僅 Juhtmevaba laadimise ajal v쎵ivad
kahjustada saada magnetosadega
esemed, nagu krediitkaardid, telefonikaardid, 쏗histranspordi kaardid jne.
僅 Parima tulemuse jaoks asetage nutitelefon laadimisaluse keskele. Nutitelefon ei pruugi laadida, kui see on
asetatud laadimisaluse 쌹쌹re juurde.
Kui nutitelefon laeb, v쎵ib see liigselt
kuumeneda.
僅 Ilma sisseehitatud laadimiss쏗steemita
nutitelefonidega peab kasutama vastavat lisaseadet.
僅 M쎵ne tootja nutitelefonid v쎵ivad
kuvada n쎵rga voolu teate. See on tingitud nutitelefoni omadustest ja ei
t쌹henda juhtmevaba laadimise funktsiooni riket.
僅 M쎵ne tootja nutitelefoni m쌹rgutuli
v쎵ib p쌹rast nutitelefoni t쌹islaadimist
ikka kollane olla. See on tingitud nutitelefoni omadustest ja ei t쌹henda
juhtmevaba laadimise riket.
僅 Kui laadimisalusele asetatakse juhtmevaba laadimisfunktsioonita nutitelefon v쎵i metallese, v쎵ib olla kuulda
kerget m쏗ra. See tekib, kuna laadimisalusele asetatud ese pole 쏗hilduv.
See ei m쎵juta teie autot ega nutitelefoni.
僅 Juhtmevaba laadimiss쏗steem ei
pruugi toetada teatud mobiiltelefone,
mille Qi-쏗hilduvust () pole kinnitatud. ).
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Salongi varustus

僅 Teatud mobiiltelefonide puhul v쎵ib
nende enda kaitsemehhanismide
t쎵ttu laadimiskiirus langeda ja laadimine enneaegselt katkeda.

M쉁RKUS
M쎵ningate tootjate nutitelefonide puhul
ei pruugi s쏗steem teile siiski laadimisalusele j쌹쌹nud telefonist m쌹rku anda. See
on tingitud nutitelefoni omadustest ja ei
t쌹henda juhtmevaba laadimise riket.

Riidenagi
Tagumise vasakpoolse salongik쌹epideme k쎵rval on riidekonks.

HOIATUS
쉁rge riputage peale riiete muid esemeid
nagu riidepuid v쎵i k쎵vasid esemeid.
쉁rge pange nagisse riputatud riiete taskutesse raskeid, teravaid ega kergesti
purunevaid esemeid. Avarii v쎵i turvakardinate t쌹itumise korral v쎵ivad sellised
esemed autot kahjustada v쎵i s쎵itjaid
vigastada.

ETTEVAATUST
쉁rge riputage nagile raskeid riideid, sest
need v쎵ivad nagi kahjustada.

Teie s쎵iduki omadused

p쎵randamattide kinnituskonksud

V쌹lised funktsioonid

V쌹lised funktsioonid
Pakiraam (m쎵nel mudelil)

OSG2H041047

P쎵randamattide liikumise ennetamiseks
veenduge, et p쎵randamatt on kinnituskonksude k쏗lge kinnitatud.

HOIATUS
僅 Turuj쌹rgne p쎵randamatt
- 쉁rge paigaldage selliseid j쌹relturu
p쎵randamatte, mida ei saa turvaliselt s쎵iduki p쎵randamati kinnituskonksude k쏗lge kinnitada.
Kinnitamata p쎵randamatid v쎵ivad
takistada pidurite kasutamist.
僅 Kasutage p쎵randamatte mis pole liiga
paksud ning mis on kindlalt p쎵randal
kinni, et v쌹ltida h쌹ireid t쎨쎨s pedaalidega. Veenduge, et paigaldate p쎵randamati ilma plastikribadeta, sest see
v쎵ib kahjustada p쎵randamati fikseerimisr쎵ngaid v쎵i need katki teha, mille
tulemusel v쎵ib matt lahti tulla. Kinnitamata matid v쎵ivad eriti juhi istme all
p쎵hjustada soovimatud kiirendamist/
pidurdust. Kindlustage enne mattide
paigaldamist, et vaipadelt on k쎵ik
plastikribad eemaldatud.

OSG2H041048

Koorma v쎵ib laduda s쎵iduki katusele.

HOIATUS
僅 J쌹rgmised n쌹itajad on maksimaalne
kaal, mille v쎵ib pakiraamile laadida.
Jaotage koorem katuseraamidele ja
ristlattidele (kui olemas) nii 쏗htlaselt
kui v쎵imalik ning kindlustage koorem
hoolikalt.
PAKIRAAM

5

100 kg (220 naela)
쌊HTLASELT JAOTATUD

Kauba v쎵i pakkide laadimine pakiraamile 쏗le lubatud kaalu v쎵ib teie s쎵idukit kahjustada.
僅 S쎵iduki gravitatsioonikese on k쎵rgemal kui esemed laotakse katuseraamile. V쌹ltige 쌹kilist s쎵itmahakkamist,
j쌹rske p쎨쎨rdeid, ootamatuid man쎨쎨vreid v쎵i suuri kiirusi, mis v쎵ivad p쎵hjustada kontrolli kadumise s쎵iduki 쏗le
v쎵i rullumis, mis v쎵ib p쎵hjustada
쎵nnetuse.
僅 S쎵itke alati aeglaselt ning p쎨쎨rake
nurkades hoolikalt kui katuseraamil
asju hoiate. Tugevad m쎨쎨duvate s쎵idukite v쎵i loomulikud tuulepuhangud
v쎵ivad katuseraamile paigutatud asjadele tekitada ootamatut r쎵hku. See on
eriti t쎵ene kui veetakse suuri lamedaid esemeid, n쌹iteks puitpaneelid v쎵i
madratsid. See v쎵ib p쎵hjustada
eseme katuseraamilt kukkumise ning

5

93

Teie s쎵iduki omadused

p쎵hjustada kahju s쎵idukile v쎵i teistele teie 쏗mber.
僅 S쎵idu ajal kahju v쎵i pakkide kao v쌹ltimiseks kontrollige enne v쎵i s쎵idu ajal
tihedalt, et asjad oleksid katuseraamil
kindlalt kinnitatud.

Infomeelelahutuse s쏗steem

Infomeelelahutuse s쏗steem
Infomeelelahutuse/kliimaseadme
l쏗lituskontrolleri kasutamine

ETTEVAATUST
僅 Asju katuseraamile tassides v쎵tke tarvitusele vajalikud ettevaatusabin쎵ud,
et pakid ei kahjustaks s쎵iduki katust.
僅 Katuseraamil suuri asju kandes veenduge, et need ei 쏗leta katuse 쏗ldist
pikkust ega laiust.
僅 Asju katuseraamile kandes 쌹rge
avage katuseakent. (m쎵nel mudelil)

OCV041315

Infomeelelahutuse s쏗steemi ja kliimakontrolli paneeli vahel 쏗mberl쏗litumiseks vajutage l쏗lituskontrolleri nuppu.
Juhtpaneeli vaikere쏹iimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

Paneelide vahel 쏗mberl쏗litumine
M쉁RKUS
僅 Ristlatid (kui olemas) peaksid olema
paigaldatud 쎵igesse koormakandmisasendisse enne asjade katuseraamile paigutamist.
僅 Kui s쎵idukil on katuseaken, siis 쌹rge
pange asju katuseraamile viisil, mis
katuseakna t쎨쎨d segab.
僅 Kui katuseraami pakkide kandmiseks
ei kasutata v쎵ib olla vajalik ristlattide
쏗mberpaigutamine, kui kuulda on
tuule m쏗ra.

Infomeelelahutuse juhtpaneel

OCV041316

Kliimakontrolli paneel

OCV041548L

Soovitud juhtpaneeli valimiseks vajutage
l쏗lituskontrolleri nuppu.
Valitud juhtpaneeli ikoon s쏗ttib ja juhtpaneeli muudetakse.
僅 Nuppude ekraan s쏗ttib vastavalt valitud juhtpaneeli re쏹iimile.

5
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僅 Kui s쎵iduk on asendis ACC, on aktiveeritud ainult infomeelelahutuse s쏗steem.

Infomeelelahutuse s쏗steem

Antenni 쏗lekanne/vastuv쎵tt v쎵ib kahjustuda.

USB-pesa
Vaikere쏹iimi seadistamine

OSG2H041050
OCV041559L

Juhtpaneeli vaikere쏹iimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.
僅 P쌹rast seadistamist naaseb juhtpaneel teatud aja m쎨쎨dudes vaikere쏹iimi isegi siis, kui juhtpaneel
l쏗litatakse teisele re쏹iimile.
僅 Kui re쏹iim on asendis OFF (v쌹ljas),
kuvatakse n쌹idikupaneelil viimati
kasutatud re쏹iim.

Helis쏗steem
Haiuuime antenn

OSG2H041049

Katuseantenn v쎵tab vastu ja saadab
v쌹lja AM/FM, DAB, GNSS, LTE jt signaale.

ETTEVAATUST
僅 Olge ettevaatlik antennikahjustuste
suhtes kontrollides enne madalate
lagedega kohtadesse minekut nagu
automaatsed parkimisplatsid v쎵i
automaatsed pesulad s쎵iduki k쎵rgust.
僅 Olge ettevaatlik, et ei puudutaks
pakke katuseraamile laadides antenni.

USB-seadme 쏗hendamiseks v쎵ite kasutada USB-pesa.

HOIATUS
쉁rge kasutage auto juhtimise ajal mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasutamiseks
peatuge turvalises kohas.

5

ETTEVAATUST
僅 S쎵ltuvalt USB-m쌹lupulga suurusest,
pikkusest v쎵i kujust v쎵ib USB-seade
olla kahjustatud v쎵i moonutatud. Kui
m쌹lupulk on kinni j쌹쌹nud, v쎵ib USBm쌹lupulga j쎵uga t쎵mbamine samuti
USB-pesa kahjustada. Kui USB-m쌹lupulk ei mahu avasse, ei tohi seda
j쎵uga avasse l쏗kata. Proovige teistsuguste spetsifikatsioonidega USBm쌹lupulka.
僅 Kui kasutate autos sidevahendeid,
n쌹iteks mobiiltelefoni v쎵i raadiosaatjat, on vaja autole paigaldada eraldi
v쌹lisantenn. Kui mobiiltelefoni v쎵i raadiosaatjat kasutatakse ainult siseantenni vahendusel, v쎵ib see h쌹irida
auto elektris쏗steemi t쎨쎨d ja m쎵juda
v쌹ga halvasti auto kasutusohutusele.

5
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Kuidas s쎵idukiraadio t쎨쎨tab
FM vastuv쎵tt

Infomeelelahutuse s쏗steem

AM 쏗lekandeid saab vastu v쎵tta suuremalt distantsilt kui FM 쏗lekandeid. Seda
seet쎵ttu, et AM raadiolaineid edastatakse madalamatel sagedustel. Need
pikamaa, madala sagedusega raadiolained j쌹rgivad pigem maa kumerusi kui
s쎵idu sirgjoonelisust. Lisaks, need l쌹hevad 쏗mber takistuste, tagades parema
signaali.

FM raadiojaamad

OGL3061067L

AM ja FM raadiosignaalid edastatakse
teine linnas asuvate sidetornide kaudu.
Need v쎵etakse vastu teie s쎵iduki raadioantenni kaudu. Signaali t쎨쎨deldakse
siis raadio poolt ning saadetakse teie
s쎵iduki k쎵laritesse.
Aga, m쎵ningal juhul ei pruugi teie s쎵idukisse tulev signaal tugev ning selge olla.
See v쎵ib olla mitme faktori t쎵ttu, n쌹iteks
kaugus raadiojaamast, l쌹hedus muudele
tugevatele raadiojaamadele v쎵i ehituste, sildade v쎵i muude suurte takistuste olemasolu piirkonnas.

AM vastuv쎵tt

OGL3061070L

5
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OGL3061069L

FM 쏗lekanded edastatakse k쎵rgsagedusel ning need ei paindu maa pinna j쌹rgi.
Seet쎵ttu hajuvad FM 쏗lekanded l쏗hikestel vahemaadel jaamadest. Samuti m쎵jutavad FM signaale kergemini ehitised,
m쌹ed ja takistused. See v쎵ib p쎵hjustada
soovimatuid v쎵i ebameeldivaid kuulamistingimusi, mis v쎵ib p쎵hjustada eksiarvamust, et probleem on raadios.
J쌹rgnevad tingimused on normaalsed
ega viita probleemidele raadioga:
僅 Kadumine - kui s쎵iduk liigub raadiojaamast eemale, n쎵rgeneb signaal
ning heli hakkab hajuma. Kui see ilmneb soovitame valida tugevama signaaliga raadiojaama.

Teie s쎵iduki omadused

Infomeelelahutuse s쏗steem

v쎵i signaalid kahest sarnase sagedusega jaamast. Kui see ilmneb valige
teine jaam, kuni olukord m쎨쎨dub.

Mobiiltelefoni v쎵i kahesuunalise
raadio kasutamine.

OGL3061071L

僅 Kadumine/staatika - N쎵rk FM signaal
v쎵is suured takistused saatja ning
raadio vahel v쎵ivad staatikat v쎵i h쌹쌹le
kadu ilmnemist p쎵hjustada. K쎵rgete
toonide v쌹hendamine v쎵ib aidata kui
h쌹ire kaob.
僅 Jaamade vahetamine - kui FM signaal
n쎵rgeneb, v쎵ib hakata m쌹ngima teine
l쌹hedal oleva v쎵imsama signaaliga
sarnase sagedusega raadio. Seda seet쎵ttu, et raadi on loodud otsima selgeimat signaali. Kui see ilmneb
soovitame valida tugevama signaaliga
raadiojaama.

Kui mobiiltelefoni kasutatakse s쎵iduki
sees, v쎵ib audios쏗steemist heli tulla. See
ei t쌹henda, et audioseadmetega oleks
midagi valesti. Sellisel juhul proovige
mobiiliseadet audioseadmest v쎵imalikult
kaugel hoida.

ETTEVAATUST
Kui kasutate autos sidevahendeid, n쌹iteks mobiiltelefoni v쎵i raadiosaatjat, on
vaja autole paigaldada eraldi v쌹lisantenn. Kui mobiiltelefoni v쎵i raadiosaatjat
kasutatakse ainult siseantenni vahendusel, v쎵ib see h쌹irida auto elektris쏗steemi
t쎨쎨d ja m쎵juda v쌹ga halvasti auto kasutusohutusele.

HOIATUS
Mobiiltelefoni kasutamine
쉁rge kasutage auto juhtimise ajal mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasutamiseks
peatuge turvalises kohas.

OGL3061068L

僅 Mitme-rajaline t쏗histamine - Mitmest
suunast saadavad raadiosignaalid
v쎵ivad p쎵hjustada helimoonutust ja
kadu. Seda v쎵ib p쎵hjustada otsene ja
peegeldatud signaal samast jaamast
5
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S쎵iduki juhtimine
Enne s쎵idu alustamist
S쎵idukite vajalikud 쏗levaatused
Kontrollige j쌹rgmiste vedelike taset korrap쌹raselt kindlate intervallide tagant:
僅 Pidurivedelik
僅 Klaasipesuvedelik
Lisateavet vt l쎵igust "Hooldus" lehek쏗ljel
8-3.

HOIATUS
Keskenduge s쎵idu ajal teele. Juhi peamine vastutus on s쎵iduki ohutu ja seaduslik juhtimine. S쎵iduki juhtimise ajal ei
tohi kasutada k쌹eshoitavaid seadmeid,
muid seadmeid ega s쎵iduki s쏗steeme,
mis juhi t쌹helepanu k쎵rvale p쎨쎨ravad.

Enne s쎵idukisse sisenemist
僅 Veenduge, et k쎵ik aknad, v쌹ljapool
olevad peeglid ja tuled oleksid puhtad.
僅 Kontrollige rehvide seisukorda.
僅 Kontrollige s쎵iduki alt, kas on m쌹rke
leketest.
僅 Veenduge, et auto taga ei oleks mingeid takistusi.

Enne s쎵idu alustamist

HOIATUS
僅 Enne, kui panete k쌹igukangi s쎵iduasendisse D v쎵i tagasik쌹igu asendisse R, kontrollige alati 쏗le, et auto
l쌹heduses poleks 쏗htki inimest, eriti
lapsi, kes autole ette v쎵iks j쌹쌹da.
僅 Kinnitage s쎵idukis olevad esemed turvaliselt. Kui teete 쌹kkpidurduse v쎵i
keerate rooli kiiresti, v쎵ivad salongis
lahtiselt olevad esemed p쎵randale
kukkuda ja h쌹irida jalgpedaalide
kasutamist ja p쎵hjustada 쎵nnetuse.
僅 쉁rge juhtige autot alkoholi, uimastite
ega muude kahjustavate ainete m쎵ju
all. Joomine ja s쎵itmine on ohtlik. Isegi
v쌹ike kogus alkoholi m쎵jub juhi
refleksidele, tajule ja reageerimiskiirusele.
Autojuhtimine uimastite/ravimite v쎵i
teiste kahjustavate ainete m쎵ju all on
sama ohtlik v쎵i ohtlikum kui joobes
juhtimine.
僅 Kandke auto juhtimise ajal alati selleks
sobivaid jalatseid. Sobimatud jalan쎵ud, (k쎵rged kontsad, suusasaapad,
sandaalid jms) v쎵ivad segada pidurija gaasipedaali normaalset kasutamist.

Enne s쎵iduki k쌹ivitamist
僅 Sulgege ja lukustage k쎵ik uksed.
僅 Asetage iste nii, et k쎵ik juhtimisseadmed oleksid k쌹eulatuses.
僅 Kinnitage turvav쎨쎨.
僅 Reguleerige paika sisemised ja v쌹limised tahavaatepeeglid.
僅 Veenduge, et k쎵ik tuled t쎨쎨taksid.
僅 Kontrollige k쎵iki m쎵쎵dikuid.
僅 Kontrollige m쌹rgutulede t쎨쎨d, kui s쎵iduk pannakse asendisse ON.
僅 Vabastage seisupidur ja veenduge, et
piduri m쌹rgutuli kustuks.
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Head juhtimistavad
僅 쉁rge kunagi vajutage gaasipedaali
vajutamise ajal k쌹igukangi asendist P
v쎵i N mis tahes muusse asendisse.
僅 쉁rge kunagi l쏗kake k쌹igukangi s쎵idu
ajal asendisse P.
僅 Peatage s쎵iduk t쌹ielikult enne k쌹igukangi asendisse R v쎵i D viimist.
僅 M쌹est alla s쎵itmise ajal ei tohi kunagi
viia k쌹iku asendisse N. See on v쌹ga
ohtlik. Veenduge alati, et s쎵iduki liikumise ajal on k쌹ik asendis R v쎵i D.

S쎵iduki juhtimine

僅 Kasutage alati seisupidurit. 쉁rge
lootke auto paigalhoidmisel 쏗ksnes
asendile P.
僅 Libedal pinnasel s쎵ites olge 쌹쌹rmiselt
ettevaatlik. Olge eriti ettevaatlik pidurdamisel, kiirendamisel v쎵i k쌹igu vahetamisel. S쎵iduki kiirus v쎵ib j쌹rsult
muutuda, mist쎵ttu rehvid kaotavad
veoj쎵u ja s쎵iduk juhitavuse.

HOIATUS
僅 Kui s쎵iduk j쌹쌹b lumme, mudasse, liiva
vms kinni, proovige s쎵iduk n쎵ksutamisega vabastada, liigutades seda
ettepoole ja tahapoole. 쉁rge proovige
seda teha, kui inimesed v쎵i esemed
on s쎵iduki l쌹heduses. N쎵ksutamise
ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsku ettepoole v쎵i
tahapoole liikuda, kui see r쎨쎨past
v쌹lja saab, ja v쎵ib l쌹heduses olevaid
inimesi vigastada v쎵i esemeid kahjustada.
僅 M쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites l쏗litage edasi
liikudes alati sisse k쌹ik D (s쎵iduk쌹ik) ja
tagurdades k쌹ik R (tagurdamine) ning
kontrollige enne s쎵itmist n쌹idikuplokil
kuvatavat k쌹iku. Valitud k쌹igust vastassuunas s쎵itmine v쎵ib p쎵hjustada
ohtliku olukorra, sest see l쏗litab s쎵iduki v쌹lja ja m쎵jutab pidurdusv쎵imsust.
僅 Kinnitage ALATI oma turvav쎨쎨. Kokkup쎵rke korral on kinnitamata turvav쎨쎨ga reisijal oluliselt suurem
t쎵en쌹osus saada t쎵siseid vigastusi v쎵i
surma kui kinnitatud turvav쎨쎨ga reisijal.
僅 V쌹ltige kurvides s쎵ites v쎵i p쎨쎨rdeid
tehes suuri kiirusi.
僅 V쌹ltige 쌹kilisi man쎨쎨vreid, nt j쌹rske
reavahetusi v쎵i kiireid teravaid p쎨쎨rdeid.

Enne s쎵idu alustamist

僅 Kui kaotate maantee kiirusega liikuva
s쎵iduki 쏗le juhitavuse, suureneb t쎵en쌹osus selle 쏗le katuse paiskumiseks.
僅 Tihti kaotab s쎵iduk juhitavuse, kui
kaks v쎵i rohkem rattaid s쎵idavad s쎵iduteelt maha ja juht p쏗쏗ab liiga agaralt rooli keerates uuesti teele p쎨쎨rata.
僅 Kui s쎵idate autoga teeservalt maha,
쌹rge hakake j쌹rsult rooli keerama.
Selle asemel aeglustage sujuvalt s쎵itu
ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
僅 쉁rge kunagi 쏗letage lubatud kiirusepiiranguid.

Head pidurdustavad
僅 Enne s쎵itmist veenduge, et seisupidur
on vabastatud ning seisupiduri m쌹rgutuli ei p쎵le.
僅 Kui pidurid on m쌹rjad, ei pruugi s쎵iduk nii kiiresti peatuda. Vajutage
samal ajal kergelt piduripedaali, kuni
normaalne pidurdusv쎵ime taastub.
僅 Kui rehv s쎵idu ajal puruneb, vajutage
piduripedaali 쎵rnalt ja ettevaatlikult
ning hoidke autot aeglustamise ajal
otse. Suunake s쎵iduk aeglaselt ja ohutult teelt v쌹lja ning peatuge turvalises
kohas.
僅 Olge m쌹el parkimisel ettevaatlik.
Rakendage kindlalt seisupidur ja
seadke k쌹ik asendisse P.
僅 Kui teie s쎵iduk seisab kallakul, esiots
allam쌹ge, p쎨쎨rake rattad vastu 쌹쌹rekivi, et auto ei hakkaks allapoole veerema.
Kui teie s쎵iduk seisab kallakul, esiots
쏗lesm쌹ge, p쎨쎨rake rattad 쌹쌹rekivist
eemale, et auto ei hakkaks allapoole
veerema.
僅 Kui 쌹쌹rekivi puudub v쎵i muud tingimused n쎵uavad, et auto ei hakkaks
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S쎵iduki juhtimine

僅

僅

僅
僅

僅
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kuhugi poole veerema, blokeerige rattad.
M쎵nel juhul v쎵ib seisupidur rakendatud asendisse kinni kiiluda, kui tagumiste pidurite 쏗mber v쎵i nende
l쌹hedale on kogunenud lund v쎵i j쌹쌹d
v쎵i kui pidurid on m쌹rjad.
Kui on oht, et seisupidur v쎵ib kinni
j쌹쌹da, rakendage seda ainult seni,
kuni l쏗litate sisse parkimisasendi P,
seej쌹rel blokeerige tagumised rattad,
et s쎵iduk ei saaks veerema hakata.
Seej쌹rel vabastage seisupidur.
쉁rge hoidke gaasipedaalile vajutamisega s쎵idukit kaldel paigal. See v쎵ib
p쎵hjustada reduktori 쏗lekuumenemise. Kasutage alati piduripedaali v쎵i
seisupidurit.
쉁rge pumbake ABS-piduriga varustatud s쎵idukil piduripedaali.
S쎵iduk on varustatud elektroonilise
h쏗draulilise piduriga. Rikke v쎵i eba쏗htlase v쎵imsuse korral ei pruugi
piduriv쎵imendi korralikult t쎨쎨tada ja
piduripedaal v쎵ib tunduda kange,
mille tulemuseks on pidurdusteekonna pikenemine. Sellisel juhul peatage s쎵iduk, vajutades piduripedaali
tavalisest suurema j쎵uga. Laske s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le
vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
J쌹rgmistel juhtudel v쎵ib ajutiselt kostuda elektroonilise h쏗draulilise piduri
v쎵i selle mootori m쏗ra.
- Piduripedaali korduv vajutamine
- Juhiukse avamine
- Mittet쎨쎨tava s쎵iduki piduripedaali
vajutamine
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Enne s쎵idu alustamist

僅 Alltoodud juhtudel v쎵ib ajutiselt esineda m쎵ningast elektrilise piduripumba m쏗ra ja mootori vibratsiooni.
See on normaalne.
- Kui pedaali vajutatakse v쌹ga kiiresti
- Kui pedaali mitu korda l쏗hikeste
intervallidega alla vajutatakse
- Kui pidurdamise ajal aktiveerub
ABS-funktsioon

M쉁RKUS
僅 Piduripedaali vajutamisel teatud
s쎵idu- v쎵i ilmaoludes v쎵ib auto teha
piiksuvat heli v쎵i muud m쏗ra. See on
tavap쌹rane ega t쌹henda pidurite riket.
僅 S쎵ites teel, millel on kasutatud j쌹쌹t쎵rjekemikaale, v쎵ib s쎵idukil tekkida
m쏗ra pidurdamisel v쎵i rehvide ebatavalisest h쎵쎵rumisest, mida p쎵hjustavad need j쌹쌹t쎵rjekemikaalid. Sellisel
juhul tuleks turvalistes liiklusoludes
kasutada pidureid rohkem, et pidurikettalt ja klotsilt eemaldataks j쌹쌹t쎵rjekemikaalid.

S쎵iduki juhtimine

S쎵iduki toide

S쎵iduki toide

EV-l쏗liti blokeerimiss쏗steem

S쎵iduki k쌹ivitamine

EV-l쏗liti ei liigu asendisse OFF (V쉁LJAS),
kui s쎵iduk pole parkimisasendis P.

S쏗쏗tel쏗liti
Roolilukuga autod
Rooliratas on lukustatud, kui:
僅 S쎵iduk on asendis OFF (v쌹ljas);
僅 uksed on avatud;
OSG2EV051083

Kasutamine
僅 V쉁LJAS
- S쎵iduki v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
EV-l쏗liti asendisse P.
僅 ACC (tarvik)
- Vajutage 쏗ks kord EV-l쏗litit ilma
piduripedaali alla vajutamata.
- Rool avaneb lukustusest.
- Elektrilisi lisaseadmeid saab kasutada.
- Aku t쏗hjenemise v쌹ltimiseks l쏗litub
automaatselt umbes 1 tunni p쌹rast
v쌹lja.
僅 SEES
- Vajutage kaks korda EV-l쏗litit ilma
piduripedaali alla vajutamata.
- V쎵ib kontrollida hoiatustulesid.
僅 K쉁IVITA/PEATA
- Vajutage EV-l쏗litit piduripedaali
allavajutamise ajal, samal ajal kui
sisse on l쏗litatud P v쎵i N k쌹ik.
- Ohutuse tagamiseks k쌹ivitage s쎵iduk asendis P.

s쎵iduk k쌹ivitatakse elektroonilise
v쎵tmega.
S쎵iduk kontrollib elektroonilist v쎵tit, kui:
僅 s쎵iduki uksed avatakse;
僅 vajutatakse EV-l쏗litit.
kui nutiv쎵ti pole s쎵idukis, s쏗ttib m쌹rgutuli ( ) ja n쌹idikuplokil kuvatakse
teade.

HOIATUS
僅 EV-l쏗litit ei tohi s쎵iduki liikumise ajal
mitte kunagi vajutada. See toob kaasa
juhitavuse ja pidurdamisv쎵ime kao,
mis v쎵ib p쎵hjustada 쎵nnetuse.
僅 Enne juhiistmelt lahkumist veenduge
alati, et k쌹igukang oleks parkimisasendis P, seej쌹rel rakendage seisupidur t쌹ielikult ja l쏗litage s쎵iduk v쌹lja.
Nende juhiste eiramisel v쎵ib s쎵iduk
ootamatult liikuma hakata.
僅 쉁rge kunagi sirutage s쎵itmise ajal l쌹bi
rooli, et puudutada EV-l쏗litit v쎵i teisi
juhtnuppe. Selline liigutus v쎵ib p쎵hjustada juhitavuse kaotamise, tuues
kaasa 쎵nnetuse ja t쎵sise kehavigastuse v쎵i surma.
僅 쉁rge asetage juhiistme l쌹hedusse liikuvaid esemeid, kuna need v쎵ivad
s쎵idu ajal liikuda ja juhti segada ning
쎵nnetuse p쎵hjustada.
僅 S쎵iduk k쌹ivitub ainult siis, kui elektrooniline v쎵ti on s쎵idukis. 쉁rge lubage
lastel ega t쌹iskasvanutel, kes ei tunne
6
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S쎵iduki juhtimine

teie autot, kunagi EV-l쏗litit ega sellega
seotud osi puudutada. EV-l쏗liti vajutamine, kui elektrooniline v쎵ti on s쎵idukis, v쎵ib p쎵hjustada soovimatut
mootori k쌹ivitamist ja/v쎵i soovimatut
s쎵iduki liikumist.

ETTEVAATUST
僅 Avariiolukorras, kui s쎵iduk liigub,
saate s쎵iduki v쌹lja ja ACC-asendisse
l쏗litada, vajutades EV-l쏗liti rohkem kui
2 sekundit v쎵i 3 korda j쌹rjest 3
sekundi jooksul. Kui auto endiselt ei
liigu, taask쌹ivitage auto:
- Vajutage EV-l쏗litit, kui s쎵iduki kiirus
on suurem kui 5 km/h (3 mph).
僅 Kui s쎵iduk l쏗litatakse liikumise ajal
v쌹lja, ei tohi l쏗kata k쌹igukangi parkimisasendisse P. Kui liiklus- ja teeolud
seda v쎵imaldavad, v쎵ite s쎵iduki liikumise ajal taask쌹ivitamiseks panna k쌹igukangi neutraalasendisse N ja
vajutada EV-l쏗litit.
僅 쉁rge hoidke EV-l쏗litit 쏗le 10 sekundi
sees, v.a kui piduritulede sulavkaitse
on l쌹bip쎵lenud.
僅 S쎵iduki saab k쌹ivitada ka siis, kui k쌹igukang on neutraalasendis N, kuid
turvalisuse huvides k쌹ivitage mootor
ainult siis, kui k쌹igukang on parkimisasendis P.

M쉁RKUS
僅 Kui j쌹tate EV-l쏗liti pikka aega asendisse ACC v쎵i ON, siis aku t쏗hjeneb.
僅 Kui vajutate EV-l쏗litit ilma piduripedaali vajutamata, siis s쎵iduk ei k쌹ivitu
ja EV-l쏗liti re쏹iim vahetub j쌹rgmiselt:
- OFF → ACC → ON → OFF v쎵i ACC
僅 Kui rool ei vabane lukust, siis EV-l쏗liti
ei toimi. Keerake rooli luku vabastami-
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seks veidi paremale ja vasakule ning
vajutage samal ajal EV-l쏗litit.
僅 S쎵idukit on v쎵imalik v쌹lja l쏗litada vaid
siis, kui see ei liigu.
僅 Kui aku on n쎵rk v쎵i elektrooniline v쎵ti
ei t쎨쎨ta korrektselt, saate s쎵iduki k쌹ivitada, kui vajutate elektroonilisel v쎵tmel EV-l쏗litit. Kui vajutate
elektroonilise v쎵tmega otse EV-l쏗litit,
peab elektrooniline v쎵ti nuppu t쌹isnurga all puudutama.

OSG2EV051084

僅 Kui piduritulekaitse on l쌹bi p쎵lenud, ei
saa te s쎵idukit tavap쌹raselt k쌹ivitada.
Asendage kaitse uuega. Kui see pole
v쎵imalik, v쎵ite s쎵iduki k쌹ivitamiseks
vajutada EV-l쏗litit 10 sekundit, kui see
on ACC-asendis. S쎵iduk v쎵ib k쌹ivituda piduripedaali vajutamata. Kuid
vajutage ohutuse tagamiseks alati
enne s쎵iduki k쌹ivitamist piduripedaali.

S쎵iduki juhtimine

Aeglustav 쏗lekanne

Aeglustav 쏗lekanne
K쌹igu vahetamine

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk 쏗letab teatud kiiruse

Neutraalasend (N), kui s쎵iduki
s쏗쏗de on asendis ON/ACC

OSG2H051195

Kui soovite s쌹ilitada neutraalasendi (N),
kui s쎵iduki s쏗쏗de seatakse asendisse
ACC v쎵i ON, siis toimige j쌹rgmiselt.

Kasutamine
僅 Keerake k쌹iguvahetusl쏗litit.
僅 Vajutage nuppu, et viia k쌹igukang
parkimisasendisse P.
OSG2H051196

K쌹igu asend
Kasutamine

OSG2H051123

Kui EV-l쏗liti on sisse l쏗litatud (asendisse
ON), n쌹itab k쌹igukangi asendit vastav
indikaatortuli n쌹idikuplokis.

Parkimisk쌹igu P automaatne
rakendamine
Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk on asendis ON, avatakse
juhiuks asendis R (tagasik쌹ik), N
(neutraalasend) v쎵i D (s쎵iduk쌹ik).
僅 S쎵iduk on asendis OFF (V쉁LJAS), kui
k쌹ik on asendis R (tagasik쌹ik), N
(neutraalasend) v쎵i D (s쎵iduk쌹ik).

1. L쏗litage AUTO HOLD v쌹lja ja vabastage seisupidur, kui s쎵iduk on sisse
l쏗litatud.
2. Vajutage piduripedaalile.
3. Keerake k쌹iguvahetusl쏗liti neutraalasendisse (N).
4. V쎵tke jalg piduripedaalilt 쌹ra. N쌹idikuplokile ilmub teade.
5. Hoidke all roolil asuvat OK-nuppu 쏗le
1 sekundi.
Kui elektrooniline seisupidur on
rakendatud, vabastage elektrooniline
seisupidur k쌹sitsi, vajutades samal
ajal piduripedaali.
Kui s쎵idukil on elektrooniline seisupidur, ei vabastata seda automaatselt,
kui p쎨쎨rate k쌹iguvalitsa asendisse N
(vabak쌹ik)
6. Kui n쌹idikuplokile ilmub teade, vajutage EV nuppu. P쌹rast s쎵iduki v쌹ljal쏗litamist j쌹쌹b sisse k쌹ik N (vabak쌹ik).
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ETTEVAATUST
Automaatse autopesutunneli l쌹bimisel
쌹rge avage juhiust. Selle juhise eiramine
v쎵ib kahjustada teie s쎵idukit v쎵i autopesumasinat. Kui juhiuks avatakse 3 minuti
jooksul p쌹rast k쌹igu N (vabak쌹ik) sissel쏗litamist, nihutab teie s쎵iduk automaatselt k쌹igu asendisse P
(parkimisk쌹ik).
Elektroonilise seisupiduriga (EPB) varustatud s쎵idukite puhul rakendatakse seisupidur automaatselt.

M쉁RKUS
K쌹igukasti neutraalasendis (N) on s쎵iduk
ACC asendis. Pidage meeles, et ACC
asendis pole v쎵imalik uksi lukustada.
Aku (12 V) v쎵ib t쏗hjeneda, kui ACC
asend j쌹쌹b liiga kauaks sisse.

K쌹igukangi lukustuss쏗steem
K쌹igukangi lukustuss쏗steem ennetab
k쌹igu vahetamist parkimisk쌹igult P
neutraalasendisse N / tagasik쌹igu asendisse R / s쎵iduk쌹igu asendisse D v쎵i
neutraalasendist N tagasik쌹igu asendisse R / s쎵iduk쌹igu asendisse D, v.a
juhul kui vajutatakse piduripedaali.

HOIATUS
僅 Veenduge ALATI enne k쌹igukangi l쏗kkamist asendisse “D” v쎵i “R”, et auto
쏗mber pole inimesi (eriti lapsi).
僅 Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige
alati 쏗le, et k쌹igukang oleks parkimisasendis P, seej쌹rel rakendage korralikult seisupidur ja keerake s쏗쏗de
asendisse OFF. Kui neid ettevaatusabin쎵usid ei j쌹rgita, v쎵ib auto ootamatult ja j쌹rsku liikuma hakata.
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僅 Kui k쌹igukang pannakse parkimisasendisse P siis, kui auto liigub, v쎵ib
auto kaotada juhitavuse.
僅 P쌹rast s쎵iduki seiskumist veenduge
alati, et sees oleks parkimisk쌹ik P,
rakendage seisupidur ja l쏗litage s쎵iduk v쌹lja.
僅 쉁rge kasutage k쌹igukangi asendit “P”
seisupiduri asemel.
僅 Kui pargite s쎵iduki, veenduge, et
elektrooniline seisupidur oleks rakendatud, isegi kui k쌹ik on asendis P
(parkimine).
僅 Elektroonilise seisupiduriga varustatud s쎵idukite puhul rakendatakse seisupidurit automaatselt, kui l쏗litate
sisse k쌹igu P (parkimisk쌹ik).

ETTEVAATUST
Enne k쌹igukangi k쌹igule R (tagurdamine) v쎵i sellelt maha l쏗litamist laske
autol alati t쌹ielikult peatuda. Kui l쏗litate
k쌹igule R (tagurdamine) s쎵iduki liikumise ajal, v쎵ite k쌹igukasti kahjustada
(v쌹lja arvatud 씮Auto edasi-tagasi kiigutamise” puhul vt "Auto edasi-tagasi kiigutamine" lehek쏗ljel 6-174).

M쉁RKUS
僅 Teisele k쌹igule vahetamise ajal l쏗litage piduripedaal alati alla.
僅 Kui laadimiskaabel on 쏗hendatud, ei
saa k쌹iku vahetada.

S쎵iduki juhtimine

Aeglustav 쏗lekanne

LCD-ekraani teated
Teade

Sisu

A: K쌹iguvahetuse tingimused pole t쌹idetud. V쌹hendage kiirust, seej쌹rel vahetage k쌹ik
僅 S쎵idukiirus on k쌹igu vahetamiseks liiga k쎵rge.
僅 Kui k쌹iguvahetus toimub, kui s쎵iduk on utiliidire쏹iimis.
OSG2EV052114L

A: K쌹igu vahetamiseks vajutage piduripedaali
僅 Kui k쌹iguvahetuse ajal pole piduripedaal alla vajutatud.

OSG2EV052115L

A: P쌹rast peatumist valige P
僅 Kui s쎵iduki liikumise ajal l쏗litatakse sisse parkimisk쌹ik P.

6

OSG2EV052116L

A: See k쌹ik on juba valitud
僅 Kui valitud k쌹igunuppu vajutatakse uuesti.

OSG2EV052117L

A: PARK-nupu t쎵rge! Rakendage s쎵iduki parkimisel seisupidur
僅 Kui parkimisk쌹igu P sissel쏗litamisega tekib probleem.

OSG2EV052118L
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S쎵iduki juhtimine

Aeglustav 쏗lekanne

Teade

Sisu

A: Kontrollige P-nuppu
僅 Kui P-nupuga on probleem.

OSG2EV052119L

A: Kontrollige p쎨쎨rlevat k쌹iguvalitsat
僅 Kui k쌹iguvahetusnupuga on probleem.

OSG2EV052120L

A: P쎨쎨rlevat k쌹iguvalits on kinni kiilunud
僅 Kui k쌹iguvahetusnupp j쌹쌹b pidevalt kinni v쎵i k쌹iguvahetusnupuga on probleem.

OSG2EV052121L

A: K쌹iguvahetusnupp on kinni kiilunud
僅 Kui k쌹iguvahetusnupp on kinni kiilunud.

OSG2EV052122L
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S쎵iduki juhtimine

Regeneratiivne piduris쏗steem

Regeneratiivne piduris쏗steem
Regeneratiivne piduris쏗steem v쎵imaldab laadida akut siis, kui kasutate s쎵iduki peatamiseks pidureid.

Regeneratiivse piduris쏗steemi
reguleerimine k쌹iguvahetushoovaga

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 K쌹iguvahetushoova vasakut (
) ja
paremat poolt (
) tuleb t쎵mmata
samaaegselt.
僅 S쎵iduki aeglustamine piduripedaali
vajutamise abil.
僅 Kiirushoidik v쎵i nutikas kiirushoidik
t쎨쎨tavad.
僅 Regeneratiivne piduris쏗steem aktiveeritakse siis, kui aku on 100% laetud.
僅 S쎵iduk on LUMERE쌰IIMIS.
僅 Haagis on paigaldatud.

Regeneratiivne piduris쏗steem
vastavalt S싙IDURE쌰IIMILE
OSG2H051005_2

OSG2EV041114

Kasutamine
僅 T쎵mmake k쌹iguvahetushoova vasakut poolt (
), et tugevdada regeneratiivpidurdust ja pidurdada
j쌹rsemini).
僅 T쎵mmake k쌹iguvahetushoova paremat poolt (
), et v쌹hendada regeneratiivpidurdust ja pidurdada
n쎵rgemalt.

僅 Regeneratiivpidurduse taseme ja
kohandatava vahemiku algseaded
s쎵ltuvad valitud s쎵idure쏹iimist.
僅 Seade naaseb v쌹쌹rtusele 1, kui s쎵iduk
taask쌹ivitatakse nullist.
僅 Lisateavet vt l쎵igust "S쎵idure쏹iimiga
integreeritud juhtimiss쏗steem" lehek쏗ljel 6-34.
S쎵idure쏹iim

Algseadistus

LUMI

0~1

ECO

0~3

NORMAALNE

0~3

SPORT

0~3
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S쎵iduki juhtimine

Regeneratiivne piduris쏗steem

쌊he pedaaliga s쎵itmine

Kasutamine

Juht saab auto peatada t쎵mmates ja
hoides parempoolset k쌹iguvahetushooba.

1. T쎵mmake k쌹iguvahetushoova vasakut poolt (
) regeneratiivse piduris쏗steemi 3. tasemele.
2. Kui regeneratiivne piduris쏗steem saavutab 3. taseme, t쎵mmake veel kord
k쌹iguvahetushoova vasakut poolt.
僅 Kontrollige i-Pedali m쌹rgutule s쏗mbolit i-Pedal n쌹idikuplokil.

Kasutamine
僅 T쎵mmake ja hoidke k쌹iguvahetushoova vasakut (
) k쏗lge, kui s쎵idate
vabak쌹igul.
僅 Kui s쎵iduki kiirus on 쏗le 3 km/h (1
mph), naaseb regeneratiivse pidurduse tase eelnevalt seadistatud tasemele siis, kui k쌹iguvahetushoob
vabastatakse.
僅 Kui s쎵iduki kiirus on alla 3 km/h (1
mph), s쌹ilib s쎵iduki peatamise reguleerimine siis, kui k쌹iguvahetushoob
vabastatakse.
僅 쌊he pedaaliga s쎵idufunktsiooni kasutamise ajal saab juht kasutada s쎵iduki
peatumisasendi reguleerimiseks gaasipedaali.

HOIATUS
僅 쉁rge lootke s쎵iduki peatamiseks
ainult 쏗he pedaaliga s쎵itmisele. S쎵iduki peatamine ei pruugi olla s쎵iduki
ja teeolude t쎵ttu v쎵imalik. P쎨쎨rake
t쌹helepanu teetingimustele ja kasutage vajadusel pidurit.
僅 V쌹ltige regeneratiivse pidurdustaseme j쌹rsku suurenemist libedatel
teedel (n쌹iteks lume v쎵i j쌹ise ilma korral), sest see v쎵ib p쎵hjustada rehvide
ja s쎵iduki libisemist. See v쎵ib olla ohtlik s쎵iduki juhtajami koormusj쎵u
kadumise t쎵ttu.

Kasutustingimus(ed)
僅 Juhiuks on suletud.
僅 EPB aktiveeritakse automaatselt j쌹rgmistel juhtudel.
- Juhiuks on avatud.
- Turvav쎨쎨 ei ole kinnitatud.
- Kapott on avatud.
- Pakiruum on avatud.
- S쎵iduk seiskub kauemaks kui ligikaudu 5 minutiks
- Teiste s쏗steemide n쎵udmisel.

i-Pedal
I-Pedalit juhitakse gaasipedaaliga. See
tagab s쎵iduki kiiruse juhtimise ilma k쌹igulabade k쌹sitsi juhtimiseta.

6
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ETTEVAATUST
Kui s쎵iduk on peatatud v쎵i pargitud j쌹rsule k쏗nkale i-Pedal-iga s쎵itmise re쏹iimis, vajutage kindlasti piduripedaali.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas regeneratsioonis쏗steem

Nutikas regeneratsioonis쏗steem
Nutikas regeneratsioonis쏗steem juhib
regeneratiivpidurdust automaatselt vastavalt tee kaldele ja eesolevatele s쎵idutingimustele.
S쏗steem minimeerib piduri- ja gaasipedaali ebavajalikku kasutamist, t쌹iustades
elektri kasutusefektiivsust ja abistades
juhti.

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
kasutamine

Kasutustingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduki kiirus on 쏗le 10 km/h (6
mph)
僅 Tee kalle muutub
僅 Vahemaa eess쎵itva autoga suureneb
v쎵i v쌹heneb
僅 Auto kiirus suureneb v쎵i v쌹heneb

S쏗steemi andurid
Esiradar

OSG2EV051002

OSG2EV041115

Kasutamine
1. Valige info- ja meelelahutuss쏗steemi
kuval men쏗쏗st → EV settings (Elektris쎵iduki seaded) → Smart Recuperation → Strong deceleration/
Medium deceleration/Soft deceleration (S쎵iduki seaded → nutikas
regeneratsioonis쏗steem → Tugev/
keskmine/쎵rn aeglustamine).
2. T쎵mmake ja hoidke k쌹iguvahetushoova paremat (
) k쏗lge enam kui
쏗he sekundi jooksul.
僅 N쌹idikuplokil kuvatakse AUTO
s쏗mbol.
僅 Regeneratiivpidurduse taset on v쎵imalik vastavalt juhi aeglustusstiilile
reguleerida.

Hoidke radaranduri kate alati igasugusest mustusest, lumest ja mustusest
puhas.
Mustus, lumi ja muud ained objektiivil
v쎵ivad anduri tundlikkust halvendada.
Sel juhul v쎵ib s쏗steem ajutiselt t쎨쎨tamise peatada.

6

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
t쏗histamine ajutiselt
Kasutustingimus(ed)
僅 K쌹igukang l쏗litati 씮N“ (Neutral), 씮R“
(Reverse) v쎵i 씮P“ (Parking) k쌹igule.
僅 Kiirushoidik v쎵i nutikas kiirushoidik
t쎨쎨tavad.
僅 ESC (elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem) v쎵i ABS on sisse l쏗litatud.

6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas regeneratsioonis쏗steem

僅 T쎵mmake k쌹iguvahetushooba, kui
nutikas regeneratsioonis쏗steem on
sisse l쏗litatud. Taseme reguleerimine
nutika regeneratsioonis쏗steemi abil
toimub 쏗le m쌹쌹ratud taseme.

AUTO (Automaatne) ning selle asemel
kuvatakse regeneratiivpidurduse tase.
Kontrollige esiradari takistusi. Puhastage
kaitseraud 쌹ra k쎵igest, mis v쎵iks radarandurite t쎨쎨d segada – k쎵rvaldage
mustus, lumi v쎵i v쎵쎵rkehad. Kui s쏗steem
ei t쎨쎨ta ikka tavap쌹raselt, laske s쏗steem
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
t쎨쎨 j쌹tkamine

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
piirangud

Kasutamine

S쎵idetakse kurvilisel teel

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
vaiketaseme m쌹쌹ramine
Kasutamine

僅 T쎵mmake ja hoidke uuesti k쌹iguvahetushoova paremat poolt rohkem kui 1
sekundi jooksul.

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
v쌹ljal쏗litamine
OSG2H051209

Kasutamine
僅 T쎵mmake ja hoidke k쌹iguvahetushoova paremat poolt rohkem kui 1
sekundi jooksul.

Nutika regeneratsioonis쏗steemi
rikked ja piirangud
Nutika regeneratsioonis쏗steemi
rike

S쏗steem ei pruugi kurvi l쌹bides teie s쎵idureas olevast autot tuvastada ja regeneratiivpidurduse tase v쌹heneb
automaatselt, tekitades tunde, et auto
kiirendab.
Samuti, kui s쏗steem tuvastab 쌹kitselt
eesoleva auto, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades
tunde, et auto aeglustab.
Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet
hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks piduripedaali vajutama.

OSG2EV052123L

A: kontrollige nutikat regeneratsioonis쏗steemi
Nutika taastumiss쏗steemi t쎵rgete korral
antakse hoiatusteade. S쏗steem l쏗litub
v쌹lja ja n쌹idikuplokis kustub teade
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OSG2H051210

Nutikas regeneratsioonis쏗steem v쎵ib
kurvilisel teel tuvastada k쎵rvalreas oleva

S쎵iduki juhtimine

Nutikas regeneratsioonis쏗steem

auto. Sellisel juhul suurendab s쏗steem
pidurdustaset ja aeglustab s쎵idukit.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid. Vajaduse korral vajutage ohutu vahemaa
hoidmiseks ja s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks piduripedaali. Samuti vajutage s쎵iduki mittevajaliku aeglustamise
쌹rahoidmiseks gaasipedaalile.
Kontrollige alati s쎵iduk 쏗mbritsevaid liiklustingimusi.

S쎵it kaldus teel

S쎵iduraja vahetamine

OSG2H051212

Kui muu s쎵iduk keerab teie s쎵idurajale
teie auto ette, ei pruugi nutikas regeneratsioonis쏗steem seda s쎵idukit otsekohe
tuvastada, eriti juhul, kui see siseneb teie
s쎵idurajale v쌹ga 쌹kki. Sellisel juhul peate
ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja
ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks piduripedaali vajutama.

Auto tuvastamine
OSG2EV051003

S쏗steem ei pruugi 쏗les- v쎵i allam쌹ge
teie s쎵idureas olevast autot tuvastada ja
regeneratiivpidurduse tase v쌹heneb
automaatselt, tekitades tunde, et auto
kiirendab.
Samuti, kui s쏗steem tuvastab 쌹kitselt
eesoleva auto, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades
tunde, et auto aeglustab.
Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet
hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks piduripedaali vajutama.

6
OSG2H051061

M쎵ningaid teie s쎵idurajal liikuvaid s쎵idukeid ei suuda andur tuvastada, n쌹iteks
j쌹rgmiseid:
僅 kitsad s쎵idukid, nagu mootorrattad
v쎵i jalgrattad;
僅 s쎵idukid, mis on 쏗le s쎵iduraja eraldusjoone;
僅 eriti aeglaselt liikuvad v쎵i j쌹rsult aeglustavad s쎵idukid;
僅 Peatatud autod (kui eess쎵itev auto
s쎵idab eemale, ei pruugi s쏗steem
peatatud autot tuvastada.)
僅 s쎵idukid, mille tagaosa profiil on v쌹ga
v쌹ike (nt ilma koormata platvormhaagised).
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S쎵iduki juhtimine

J쌹rgnevatel juhtudel ei suuda andur ees
olevat s쎵idukit korralikult tuvastada:
僅 kui auto on pakiruumis asuva raske
pagasi t쎵ttu tugevalt kaldus (autonina
쏗lespoole);
僅 kui keerate rooli;
僅 쏗hes s쎵idurea 쌹쌹res s쎵itmisel;
僅 kitsal s쎵idurajal v쎵i kurvides s쎵itmisel.
Sellisel juhul vajutage vastavalt vajadusele ise piduri- v쎵i gaasipedaali.

HOIATUS
僅 Kui s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h (6
mph), siis l쏗litub nutikas regeneratsioonis쏗steem v쌹lja. Juht peab reguleerima s쎵iduki kiirust, vajutades
gaasipedaali v쎵i piduripedaali vastavalt teeoludele ja s쎵idutingimustele.
僅 Nutikas regeneratsioonis쏗steem tugineb s쎵iduki esikaamera vaatele. Esikaameral olevad v쎵쎵rkehad v쎵ivad
p쎵hjustada nutika taastumiss쏗steemi
talitlush쌹ireid. S쌹ilitage kindlasti esikaamera selge vaade.
僅 Nutikas regeneratsioonis쏗steem ei
t쎨쎨ta, kui n쌹idikuplokil p쎵leb laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi (FCA) hoiatustuli. Juht peab reguleerima s쎵iduki
kiirust, vajutades gaasipedaali v쎵i
piduripedaali vastavalt teeoludele ja
s쎵idutingimustele.
僅 Nutikas regeneratsioonis쏗steem, mis
kontrollib automaatselt regeneratiivpidurdust, on ainult juhti abistav lisas쏗steem. 쉁rge lootke s쎵iduki
peatamiseks ainult k쎵nealusele s쏗steemile. S쏗steem ei suuda k쎵ikides
olukordades autot t쌹ielikult peatada
ega k쎵iki kokkup쎵rkeid 쌹ra hoida.
Pidurdamine ei pruugi eess쎵itva auto
kiirusest s쎵ltuvalt olla piisav, kui eess쎵itev auto j쌹rsult peatub, auto t쎵mbab teie s쎵iduritta v쎵i kallakul.
6
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Nutikas regeneratsioonis쏗steem

Ootamatute ja ohtlike olukordade v쌹ltimiseks j쌹lgige alati t쌹helepanelikult
k쎵ike, mis toimub teie auto ees.
僅 Juhul kui nutikas regeneratsioonis쏗steem l쏗litatakse automaatselt v쌹lja,
siis reguleerige s쎵iduki kiirust ise,
vajutades gaasi- v쎵i piduripedaali vastavalt eesolevatele tee- ja s쎵idutingimustele alla.
僅 Kui kasutate nutikas regeneratsioonis쏗steemi, j쌹rgige alltoodud ettevaatusabin쎵usid.
- Kui auto on vaja h쌹daolukorras
peatada, peate vajutama piduripedaali.
- Hoidke teeoludele ja auto s쎵idukiirusele vastavat ohutut pikivahet.
Kui pikivahe ees oleva s쎵idukiga on
suurtel kiirustel liiga v쌹ike, v쎵ib juhtuda t쎵sine liiklus쎵nnetus.
- J쌹tke endale pidurdamiseks alati
piisavalt pikk maa ning v쌹hendage
vajadusel 쎵igeaegselt kiirust, vajutades ise piduripedaali.
- Nutikas regeneratsioonis쏗steem on
m쎵eldud radarisignaalide abil ees
olevat s쎵idukit tuvastama ja j쌹lgima. See pole m쎵eldud tuvastama
vastutulevaid s쎵idukeid, jalak쌹ijaid,
rattaid, mootorrattaid, v쌹iksemaid
ratastega esemeid nagu kohvreid,
ostuk쌹rusid ega lapsek쌹rusid.
- S쎵idukid, mis vahetavad teie auto
ees sageli s쎵idurada, v쎵ivad p쎵hjustada viivitusi s쏗steemi reageerimisel v쎵i panna s쏗steemi
reageerima s쎵idukile, mis asub
tegelikult k쎵rvalrajal. Ootamatute ja
ohtlike olukordade v쌹ltimiseks
s쎵itke alati ettevaatlikult.
- Nutikas taastamiss쏗steem ei pruugi
tuvastada liikluses esinevaid keerukaid olukordi, seega j쌹lgige alati ise

S쎵iduki juhtimine

t쌹helepanelikult s쎵iduolusid ja
muutke vajadusel ise s쎵idukiirust.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge kinnitage radaranduri l쌹hedusse
numbrim쌹rgi raami ega mingit lisavarustust, nt kaitseraua kaitsekatet, mingeid kleebiseid v쎵i muid esemeid.
Sellised t쌹iendused v쎵ivad m쎵juda
v쌹ga halvasti radaranduri tuvastusv쎵imele.
僅 Hoidke radarandur ja l쌹쌹tse kate alati
igasugusest mustusest ja porist
puhas.
僅 Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. 쉁rge suunake survepesuri veejuga otse andurile v쎵i selle
kattele.
僅 Olge ettevaatlik, et te ei avaldaks
radarandurile v쎵i selle kattele liigset
survet ega vajutaks seda j쎵uga. Kui
andur viiakse sunniviisiliselt 쎵igest
joondamisest v쌹lja, ei pruugi nutikas
regeneratsioonis쏗steem korralikult
t쎨쎨tada. Sel juhul ei pruugi ekraanile
ilmuda ka s쏗steemi hoiatusi. Laske
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kui esikaitseraud saab radaranduri
l쌹heduses kahjustada, ei pruugi nutikas regeneratsioonis쏗steem enam
normaalselt t쎨쎨tada. Laske s쏗steem
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Nutikas regeneratsioonis쏗steem

M쉁RKUS
Nutikas taastamiss쏗steem v쎵ib j쌹rgmistel juhtudel ajutiselt t쎨쎨tamast lakata:
僅 kui esinevad tugevad elektromagneth쌹ired;
僅 kui on muudetud auto vedrustust;
僅 kui rehvide r쎵hud v쎵i haardumine on
erinev;
僅 kui autole on paigaldatud eri t쏗쏗pi
rehvid.

6

僅 Kahjustatud anduri v쎵i selle katte
parandamiseks v쎵i asendamiseks
kasutage ainult Kia originaalosi. 쉁rge
katke anduri katet v쌹rviga.
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S쎵iduki juhtimine

Piduris쏗steem

Piduris쏗steem

Piduriketaste puhastamine

Piduri rikke korral

Juhul kui pidurikettale on tekkinud
rooste v쎵i kuulda on kriuksumist, k쌹ivitage piduriketta puhastamiseks piduriketta puhastusfunktsioon.
Elektris쌹쌹stlikkus v쎵ib piduriketaste
puhastusfunktsiooni kasutamisel v쌹heneda, sest regeneratiivse pidurduss쏗steemi t쎨쎨 on piiratud.

Kasutamine
僅 Sooritage seisupiduri abil avariipidurdamine.

Kasutustingimus(ed)
僅 Pidur ei t쎨쎨ta

Elektrilised pidurid
Kasutamine
僅 Rakendage piduripedaalile suuremat
j쎵udu.

Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵iduk on peatatud

Pidurdamine 쏗le gaasipedaali
Kasutamine
1. Vajutage pidureid kindlalt.
2. Peatage s쎵iduk ohutult.
3. L쏗litage sisse k쌹ik P. L쏗litage s쎵iduk
v쌹lja ja kasutage seisupidurit.
4. Kontrollige gaasipedaali v쎵imalike
h쌹irete suhtes.

Kasutustingimus(ed)
僅 Gaasipedaal on kinni kiilunud

Ketaspidurite kulumise indikaator
Kulunud piduriklotside korral hakkavad
esi- ja tagapidurid kriuksuma. Vahetage
m쎵lemad esi- v쎵i tagapidurid korraga.
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Kasutamine
僅 Vajutage ja hoidke all nuppu AUTO
HOLD rohkem kui 3 sekundit.
- Piduriketta puhastamine algab siis,
kui n쌹idikuplokile ilmub h쌹ire.
- Regeneratiivne piduris쏗steem piiratakse, kui pidurdate s쎵idu ajal
umbes 10 korda, k쎵rvaldades piduril loksumise ja rooste.
- Kui t쎨쎨 on l쎵ppenud, l쏗litatakse
piduriketta puhastamine automaatselt v쌹lja. Samuti saate s쏗steemi
v쌹lja l쏗litada, vajutades ja hoides all
nuppu AUTO HOLD rohkem kui 3
sekundit.

HOIATUS
僅 V쌹ltige s쎵iduki liikumise ajal selle seiskamiseks seisupiduri kasutamist, v쌹lja
arvatud h쌹daolukordades. Seisupiduri rakendamine s쎵iduki tavalisel kiirusel liikumisel v쎵ib p쎵hjustada
juhitavuse j쌹rsu kaotuse. Kui peate
s쎵iduki peatamiseks seisupidurit
kasutama, olge piduri rakendamisel
eriti ettevaatlik.
僅 V쌹ltige pikast v쎵i j쌹rsust kallakust alla
s쎵ites pidurite pidevat vajutamist.
Pidev pidurdamine p쎵hjustab pidurite 쏗lekuumenemise ja v쎵ib kaasa
tuua pidurdusj쎵udluse ajutise kao.
僅 쉁rge eirake piduritelt k쎵lavaid k쎵rgeid
kulumishelisid. Kui te seda helisignaali

S쎵iduki juhtimine

ignoreerite, kaotate l쎵puks pidurdusj쎵udluse, mis v쎵ib viia t쎵sise 쎵nnetuseni.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge toetage oma jalga s쎵idu ajal
piduripedaalile. See p쎵hjustab pidurite ebaharilikku kuumenemist, mis
v쎵ib p쎵hjustada liigset piduriklotside
ja nende h쎵쎵rdkatete kulumist.
僅 쉁rge j쌹tkake s쎵itmist kulunud piduriklotsidega. Kulunud piduriklotsidega
s쎵itmine v쎵ib piduris쏗steemi kahjustada ja p쎵hjustada kulukat piduriremonti.

M쉁RKUS
僅 Piduripedaali vajutamist ei tohi j쌹tkata, kui m쌹rgutuli READY on V쉁LJAS
(OFF). Aku v쎵ib t쏗hjeneda.
僅 Pidurdamise ajal v쎵ib esineda m쎵ningast m쏗ra ja vibratsiooni. See on normaalne.
僅 Alltoodud juhtudel v쎵ib ajutiselt esineda m쎵ningast elektrilise piduripumba m쏗ra ja mootori vibratsiooni.
See on normaalne.
- Kui piduripedaal vajutatakse alla
v쌹ga kiiresti.
- Kui pedaali vajutatakse alla l쏗hikese aja jooksul korduvalt.
- Kui pidurdamise ajal aktiveerub
ABS-funktsioon.
僅 Kui 쏗htegi h쌹iret ei leita ja seisund
p쏗sib, laske s쎵iduk pukseerida professionaalsesse t쎨쎨kotta ja seal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

Piduris쏗steem

僅 Piduritolm v쎵ib ka tavalistes s쎵idutingimustes rehvidele koguneda. Veidi
tolmu on paratamatu, kuna pidurid
kuluvad ja p쎵hjustavad pidurdusm쏗ra.
僅 V쎵imalik, et s쎵idut쎵husus v쌹heneb
regeneratiivse s쏗steemi v쌹ljal쏗litamise t쎵ttu.
僅 Piduripedaali vajutamisel teatud
s쎵idu- v쎵i ilmaoludes v쎵ib auto teha
piiksuvat heli v쎵i muud m쏗ra. See on
tavap쌹rane ega t쌹henda pidurite riket.
僅 S쎵ites teel, millel on kasutatud j쌹쌹t쎵rjekemikaale, v쎵ib s쎵idukil tekkida
m쏗ra pidurdamisel v쎵i rehvide ebatavalisest h쎵쎵rumisest, mida p쎵hjustavad need j쌹쌹t쎵rjekemikaalid. Sellisel
juhul tuleks turvalistes liiklusoludes
kasutada pidureid rohkem, et pidurikettalt ja klotsilt eemaldataks j쌹쌹t쎵rjekemikaalid.

Seisupidur

6

Kontrollige, kas pidurite hoiatustuli ( )
s쏗ttib,, kui s쎵iduk on seatud asendisse
START v쎵i ON (sees). Veenduge enne
s쎵itma hakkamist, et seisupidur oleks
t쌹ielikult vabastatud ja piduri m쌹rgutuli
( ) oleks kustunud.

HOIATUS
僅 RASKETE JA ELUOHTLIKE KEHAVIGASTUSTE riski v쌹hendamiseks 쌹rge
kasutage seisupidurit, kui auto liigub,
v쌹lja arvatud h쌹daolukorras. See v쎵ib
kahjustada piduris쏗steemi ja p쎵hjustada liiklus쎵nnetuse.
僅 S쎵idukist lahkumise v쎵i parkimise ajal
laske autol alati t쌹ielikult peatuda ja
j쌹tkake piduripedaali vajutamist.
Veenduge, et k쌹igukang on parkimisasendis P, seej쌹rel rakendage seisupidur ja keerake EV-l쏗liti asendisse
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OFF. Seisupiduri mitte t쌹ielikul rakendamisel v쎵ib auto ootamatult liikuma
hakata ning teid ennast ja teisi vigastada.
僅 쉁rge kunagi laske autot mitte tundval
inimesel seisupidurit puudutada. Kui
seisupidur vabastatakse tahtmatult,
v쎵ib see p쎵hjustada raske 쎵nnetuse.
僅 Vabastage seisupidur ainult siis, kui
istute kindlalt autos ja piduripedaal on
allavajutatud.
僅 쉁rge laske kaasreisijal kunagi seisupidurit puutuda. Kui seisupidur vabastatakse tahtmatult, v쎵ib see p쎵hjustada
raske 쎵nnetuse.

M쉁RKUS
僅 쉁rge vajutage gaasipedaali, kui seisupidur on rakendatud. Kui vajutate
gaasipedaali rakendatud seisupiduriga alla, k쎵lab helisignaal. Seisupidur
v쎵ib kahjustuda.
僅 Kui seisupidur j쌹쌹b s쎵idu ajaks peale,
v쎵ib piduris쏗steem 쏗le kuumeneda ja
pidurite osad enneaegu kuluda v쎵i
kahjustuda. Veenduge enne s쎵idu
alustamist, et seisupidur on vabastatud ja m쌹rgutuli ei p쎵le.

Piduris쏗steem

Elektrooniline seisupidur EPB
Elektroonilise seisupiduri (EPB)
rakendamine k쌹sitsi

OSG2H051006

Kasutamine
僅 Vajutage piduripedaal alla ja t쎵mmake seisupiduri rakendamiseks
elektroonilise seisupiduri (EPB) l쏗litit.

HOIATUS
僅 S쎵idukisse j쌹relvalveta j쌹etud laste
쎵nnetuste ja vigastuste oht. Kui j쌹tate
lapsed j쌹relvalveta s쎵idukisse, v쎵ivad
nad s쎵iduki j쌹rgmistel viisidel liikuma
panna.
- Seisupiduri vabastamine.
- K쌹iguvahetus parkimisasendist P.
- S쎵iduki k쌹ivitamine. Lisaks v쎵ivad
nad kasutada s쎵iduki varustust.
僅 쉁rge j쌹tke lapsi ja loomi kunagi j쌹relvalveta s쎵idukisse.
僅 V쎵tke elektrooniline v쎵ti s쎵idukist lahkudes alati kaasa ja lukustage s쎵iduk.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduk ei j쌹쌹 j쌹rsul kallakul v쎵i
haagist vedades seisma, tehke j쌹rgmist.
- Rakendage EPB.
- T쎵mmake EPB l쏗litit 쏗le 3 sekundi
쏗lespoole.
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僅 Elektroonilise seisupiduri rakendamisel v쎵i vabastamisel v쎵ib kosta kl쎵psatus v쎵i elektripiduri mootori heli.
See on t쌹iesti normaalne ja n쌹itab, et
elektrooniline seisupidur t쎨쎨tab korralikult.

Elektroonilise seisupiduri (EPB)
rakendamine automaatselt
Kasutustingimus(ed)
僅 K쌹igukangi asetamine asendisse P
(parkimine)
僅 S쎵iduk on asendis OFF (V쉁LJAS) ja
rakendatud on AUTO HOLD (automaatne paigalhoidmine).
僅 Kui s쎵iduk liigub veidi parkimisasendis P.
僅 Teiste s쏗steemide n쎵udmisel.
僅 Allpool esitatud tingimused kehtivad
siis, kui Auto Hold (automaatne paigalhoidmine) on lubatud.
- Juhiuks on avatud.
- Kapott on avatud.
- Pakiruum on avatud.
- S쎵iduk seiskub j쌹rsul n쎵lval kauemaks kui ligikaudu 10 minutiks
- Teiste s쏗steemide n쎵udmisel.
僅 Elektroonilise seisupiduriga varustatud s쎵idukite puhul rakendatakse seisupidurit automaatselt, kui l쏗litate
sisse k쌹igu P (parkimisk쌹ik).

ETTEVAATUST
僅 Kui m쌹rkate EPB-s쏗steemi h쌹dapidurduseks kasutamisel pidevat m쏗ra v쎵i
p쎵lemisl쎵hna, laske s쎵idukit kontrollida professionaalses t쎨쎨kojas. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.
僅 Kui s쎵iduk on elektroonilise seisupiduri rakendamise ajal l쏗litatud k쌹igule

Piduris쏗steem

N (neutraalne), siis seda automaatselt
ei vabastata. Kui te ei vabasta elektroonilist seisupidurit enne automaatse
autopesutunneli masina vms kasutamist k쌹sitsi, v쎵ib see kahjustada s쎵idukit v쎵i automaatse autopesutunneli
seadmeid.

M쉁RKUS
Elektroonilise seisupiduriga EPB s쎵idukitel, millel kasutatakse s쎵idu ajal funktsiooni AUTO HOLD (automaatne
paigalhoidmine), kui EV-l쏗liti on asendis
OFF, rakendatakse elektrooniline seisupidur (EPB) automaatselt. Seet쎵ttu tuleb
funktsioon AUTO HOLD (automaatne
paigalhoidmine) enne EV-l쏗liti asendisse OFF (V쉁LJAS) l쏗litamist v쌹lja l쏗litada.

Elektroonilise seisupiduri (EPB)
vabastamine k쌹sitsi
6
Kasutamine
僅 Vajutage piduripedaalile. Veenduge,
et sees on parkimisk쌹ik P ja l쏗kake
seisupiduri vabastamiseks elektroonilise seisupiduri (EPB) l쏗liti alla.

Elektroonilise seisupiduri (EPB)
vabastamine automaatselt
Kasutamine
1. K쌹ivitage s쎵iduk.
2. Kinnitage juhi turvav쎨쎨.
3. Sulgege juhiuks, kapott ja tagaluuk.
4. Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, vajutage
piduripedaal alla ja sisestage R (tagurdamine) v쎵i D (s쎵iduk쌹ik).
5. Vajutage gaasipedaali siis, kui sees on
k쌹ik R (tagurdamine), D (s쎵iduk쌹ik)
v쎵i s쎵iduk on k쌹sitsi re쏹iimis.
6

25

S쎵iduki juhtimine

ETTEVAATUST
쉁rge s쎵itke autoga, kui EPB on rakendunud. See v쎵ib p쎵hjustada piduriklotside
ja -ketaste eriti tugevat kulumist.

HOIATUS
僅 쉁rge kunagi laske reisijal, lastel ega
loomal elektroonilist parkimispidurit
puudutada.
僅 쉁rge asetage elektroonilise seisupiduri 쏗mber muid objekte. Seisupidur
v쎵ib tahtmatult aktiveeruda.

ETTEVAATUST
僅 S쎵idukist lahkumisel v쎵i parkimisel
veenduge, et s쎵iduk oleks seatud k쌹igule P (parkimisk쌹ik) ning seej쌹rel
rakendage seisupidur. Vajadusel blokeerige rehvid.
僅 Elektroonilist seisupidurit ei tohi
vabastada, sest see v쎵ib talvel k쏗lmuda. 쉁rge kasutage elektroonilist
seisupidurit ja nihutage k쌹iguvalits
asendisse P (park), blokeerige rehvid
ning parkige s쎵iduk tasasele ja ohutule pinnale. Kui elektrooniline seisupidur rakendub k쌹igu P (Parkimine)
aktiveerimisel, vabastage automaatpidur ja elektrooniline seisupidur ning
parkige s쎵iduk nii, et rattad oleksid
blokeeritud.
僅 Kui s쎵idate elektroonilise seisupiduriga, v쎵ib piduris쏗steem 쏗le kuumeneda, lisaks v쎵ivad pidurivoolikud
kuluda v쎵i elektrooniline seisupidur
kahjustusi saada.
僅 Elektroonilise seisupiduri rakendamisel v쎵i vabastamisel v쎵ib kosta kl쎵psatus v쎵i elektripiduri mootori heli.
僅 Kui annate s쎵iduki 쏗le teistele inimestele, veenduge, et nad m쎵istaksid, kui-
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das elektroonilist seisupidurit ohutuse
tagamiseks kasutada.
僅 Kui aku laetuse tase pole piisav, ei tohi
elektroonilist seisupidurit rakendada
ega vabastada. Sel juhul 쏗hendage
lisaaku.

M쉁RKUS
僅 L쌹his-Idas vabastatakse elektrooniline seisupidur (EPB) hoolimata turvav쎨쎨 kinnitamisest.
僅 Tasasel pinnal s쎵itmise korral pole
vaja k쎵nealuseid toiminguid j쌹rgida.
Auto v쎵ib ootamatult edasi liikuda.
- Ohutuse m쎵ttes vajutage piduripedaal alla ja vabastage seisupidur
elektroonilise seisupiduri (EPB) l쏗liti
abil k쌹sitsi siis, kui s쎵idate m쌹es
alla v쎵i tagurdate.
- Teie enda ohutuse huvides v쎵ite
rakendada elektroonilise seisupiduri (EPB) isegi siis, kui s쎵iduk on
asendis OFF (V쉁LJAS); kuid siis
pole v쎵imalik seda vabastada.
僅 Kui seisupiduri hoiatustuli j쌹쌹b p쌹rast
EPB vabastamist ikka p쎵lema, laske
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.

Elektroonilise seisupiduri (EPB)
hoiatusteade
Kasutustingimus(ed)
僅 S쎵idu alustamise katse, kasutades
gaasipedaali, kui elektrooniline seisupidur (EPB) on rakendatud
僅 Juhi turvav쎨쎨 ei ole kinnitatud ja s쎵iduki kapott, juhiuks v쎵i tagaluuk on
avatud.
僅 S쎵idukiga on probleem.

S쎵iduki juhtimine
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僅 쌊mberl쏗litumine AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioonilt
elektroonilisele seisupidurile (EPB) ei
toimi korralikult.
僅 Elektrooniline seisupidur (EPB) rakendatakse siis, kui AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon
aktiveeritakse elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi (ESC) signaali
kaudu.

Elektroonilise seisupiduri (EPB)
h쌹ire indikaatortuli

僅 Kui EPB l쏗liti on 쏗les t쎵mmatud, ent
seisupiduri hoiatustuli ei p쎵le ega
vilgu, ei ole EPB rakendunud.
僅 Kui EPB hoiatustule p쎵lemise ajal vilgub ka seisupiduri hoiatustuli, vajutage EPB-l쏗litit ja t쎵mmake see 쏗les.
Vajutage l쏗liti tagasi algasendisse ja
t쎵mmake see uuesti 쏗les. Kui EPB
hoiatustuli j쌹쌹b ikka p쎵lema, soovitame lasta s쏗steem kvalifitseeritud
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

EPB-l쏗litiga h쌹dapidurdamine
Kasutamine
OSG2EV042113L

Kui elektroonilise seisupiduri (EPB) rikke
m쌹rgutuli j쌹쌹b p쎵lema, l쏗litub s쎵itmise
ajal sisse v쎵i ei l쏗litu sisse siis, kui s쎵iduk
on asendis ON (SEES), v쎵ib see t쌹hendada, et elektrooniline seisupidur (EPB)
on rikkis.
Laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal
esimesel v쎵imalusel 쏗le vaadata. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

M쉁RKUS
僅 Kui EPB-l쏗liti ei t쎨쎨ta korrektselt, v쎵ib
s쏗ttida EPB hoiatustuli. L쏗litage s쎵iduk v쌹lja ja m쎵ne minuti p쌹rast uuesti
sisse. Hoiatustuli kustub ja EPB-l쏗liti
t쎨쎨tab korrektselt. Kui EPB hoiatustuli
j쌹쌹b ikka p쎵lema, soovitame lasta
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

僅 Avariipiduri rakendamiseks t쎵mmake
elektroonilise seisupiduri (EPB) l쏗litit
ja hoidke seda.

HOIATUS
쉁rge rakendage elektroonilist seisupidurit EPB s쎵iduki liikumise ajal, v쌹lja arvatud h쌹daolukorras. Elektroonilise
seisupiduri rakendamine s쎵iduki tavalisel kiirusel liikumisel v쎵ib p쎵hjustada
juhitavuse j쌹rsu kaotuse. Kui peate s쎵iduki peatamiseks kasutama elektroonilist seisupidurit, olge piduri rakendamisel
eriti ettevaatlik.

M쉁RKUS
EPB-ga h쌹dapidurdusel hakkab p쎵lema
seisupiduri hoiatustuli n쌹itamaks, et s쏗steem on t쎨쎨s.
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Kui elektroonilist seisupidurit
(EPB) pole v쎵imalik korralikult
vabastada

Piduris쏗steem

AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni rakendamine

Kasutamine
1. Laadige s쎵iduk lamepuksiirile.
2. Viige s쎵iduk professionaalsesse t쎨쎨kotta ja laske s쏗steemi kontrollida. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
쉁rge rakendage elektroonilist seisupidurit EPB s쎵iduki liikumise ajal, v쌹lja arvatud h쌹daolukorras. Elektroonilise
seisupiduri rakendamine s쎵iduki tavalisel kiirusel liikumisel v쎵ib p쎵hjustada
juhitavuse j쌹rsu kaotuse. Kui peate s쎵iduki peatamiseks kasutama elektroonilist seisupidurit, olge piduri rakendamisel
eriti ettevaatlik.

M쉁RKUS
EPB-ga h쌹dapidurdusel hakkab p쎵lema
seisupiduri hoiatustuli n쌹itamaks, et s쏗steem on t쎨쎨s.

Automaatne paigalhoidmine
AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon hoiab s쎵idukit paigal
piduripedaali vajutamata.

OSG2H051008_2

Kasutamine
1. Vajutage AUTO HOLD (automaatse
paigalhoidmise) nuppu. AUTO HOLD
(automaatse paigalhoidmise) m쌹rgutuli s쏗ttib valgelt p쎵lema.
2. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) m쌹rgutuli l쏗litub s쎵iduki peatumise ajal valgelt valguselt rohelisele.
3. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon vabastatakse automaatselt, kui gaasipedaali vajutatakse
D (s쎵itmise), R (tagurdamise) v쎵i
k쌹sitsi re쏹iimis. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) m쌹rgutuli l쏗litub roheliselt valguselt valgele.
4. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni kasutamise l쎵petamiseks vajutage piduripedaali
vajutamise ajal uuesti AUTO HOLD
(automaatse paigalhoidmise) nuppu.

OSG2H051009
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Kasutustingimus(ed)
僅 P쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist vajutatakse
piduripedaal alla.

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅 Valitud on parkimisk쌹ik P.
僅 EPB on rakendunud.

AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni hoiatusteated
Kasutustingimus(ed)
僅 Kui elektrooniline seisupidur (EPB) on
AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni kaudu automaatselt
rakendatud.
僅 쌊mberl쏗litumine AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioonilt
elektroonilisele seisupidurile (EPB) ei
toimi korralikult.
僅 AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) nupu vajutamisel piduripedaali
ei rakendata.

Piduris쏗steem

M쉁RKUS
僅 Kui AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) m쌹rgutuli s쏗ttib kollaselt
p쎵lema, ei toimi AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon
korralikult. Viige s쎵iduk professionaalsesse t쎨쎨kotta ja laske s쏗steemi kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
僅 EPB t쎨쎨tamisel v쎵i vabastamisel v쎵ib
kostuda k쎵lksuv heli v쎵i elektropiduri
mootori h쌹쌹l, ent see on normaalne ja
n쌹itab, et EPB t쎨쎨tab korralikult.
僅 Kui s쎵iduk taask쌹ivitatakse, kui s쏗steem Auto Hold on ooteseisundis v쎵i
t쎨쎨tab, t쎨쎨tab s쏗steem Auto Hold
ootere쏹iimis.

6

TEAVE
Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti AUTO
HOLD (automaatse paigalhoidmise)
nupu vajutamise abil, l쏗litub AUTO
HOLD (automaatse paigalhoidmise)
funktsioon ootere쏹iimi.

HOIATUS
싙nnetuste ohu v쌹ltimiseks ei tohi aktiveerida AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni m쌹est alla
s쎵itmise, tagurdamise v쎵i s쎵iduki parkimise ajal.

6
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S쎵iduki ohutuse s쏗steem

ESC kasutamine

Blokeerumisvastane piduris쏗steem (ABS)
Blokeerumisvastane piduris쏗steem
(ABS) hoiab 쌹ra rataste lukustumise, et
s쎵idukit oleks v쎵imalik juhtida ja stabiilsena hoida.
Kui ABS-i hoiatustuli ( ) j쌹쌹b p쎵lema,
v쎵tke esimesel v쎵imalusel 쏗hendust professionaalse t쎨쎨kojaga. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduk hakkab p쌹rast k쌹ivitamist
liikuma, v쎵ib mootoriruumist kostuda
k쎵lksuv heli. See on normaalne ja n쌹itab, et blokeerumisvastane piduris쏗steem toimib n쎵uetekohaselt.
僅 Kui t쏗hja aku t쎵ttu peate s쎵iduki k쌹ivitamiseks k쌹ivitusjuhtmeid kasutama,
ei pruugi s쎵iduk nii sujuvalt t쎨쎨tada ja
ABS-i hoiatustuli v쎵ib s쏗ttida. See juhtub aku madala pinge t쎵ttu. See ei
t쌹henda ABS-s쏗steemi riket.
- 쉁rge pumbake pidurit!
- Enne s쎵itmist laadige aku uuesti
t쌹is.

Elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem (ESC)
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) on
loodud selleks, et stabiliseerida s쎵idukit
p쎨쎨ramisman쎨쎨vrite ajal.
Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steem
(ESC) ei asenda mingil moel ohutuid s쎵iduv쎵tteid. Sellised tegurid nagu kiirus,
teeolud ja juhi roolimine, v쎵ivad m쎵jutada seda, kas elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steem (ESC) suudab 쌹ra
hoida s쎵iduki juhitavuse kaotamist v쎵i
mitte.
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Kasutamine
僅 Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi (ESC) v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
umbes poole sekundi jooksul elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi
(ESC) OFF nuppu. ESC OFF ( ) m쌹rgutuli s쏗ttib p쎵lema ja k쎵lab hoiatusheli.
僅 Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi (ESC) ja veoj쎵ukontrolli v쌹ljal쏗litamiseks vajutage uuesti ESC OFF
nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all. ESC OFF ( ) m쌹rgutuli s쏗ttib
p쎵lema ja k쎵lab hoiatusheli.
僅 Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steemi (ESC) uuesti sissel쏗litamiseks
vajutage ESC OFF nuppu. ESC OFF
( ) m쌹rgutuli kustub.

HOIATUS
僅 Maksimaalse kaitse tagamiseks
kandke alati turvav쎨쎨d. 쌊kski s쏗steem, 쏗ksk쎵ik kui arenenud, ei suuda
kompenseerida k쎵iki juhtimisvigu ja/
v쎵i s쎵idutingimusi. S쎵itke alati vastutustundlikult.
僅 Olge isegi elektroonilise stabiilsuskontrolli funktsiooni kasutamisel juhtides ettevaatlik. See aitab teil vaid
teatud tingimustel kontrolli s쌹ilitada.
僅 Kui ESC (elektris쎵iduki juhtimine)
deaktiveeritakse, kaotab s쎵iduk veoj쎵u ja stabiilsuse, kui s쎵idukit juhitakse
j쌹rsu roolijuhtimisega. V쎵imalik, et

S쎵iduki juhtimine

rehv v쎵ib puutuda kokku rehviga
쏗hendatud osadega. Oma ohutuse
huvides soovitame s쎵idukit juhtides
ESC-d mitte v쌹lja l쏗litada.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduk hakkab p쌹rast k쌹ivitamist
liikuma, v쎵ib mootoriruumist kostuda
k쎵lksuv heli. See on normaalne ja n쌹itab, et elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem toimib n쎵uetekohaselt.
僅 Kui autot kontrollitakse veoj쎵ustendil,
veenduge, et ESC oleks v쌹lja l쏗litatud
(m쌹rgutuli ESC OFF p쎵leb). Kui ESC
j쌹etakse t쎨쎨le, v쎵ib see takistada s쎵iduki kiiruse suurenemist ja p쎵hjustada valediagnoosi.
僅 ESC v쌹ljal쏗litamine ei m쎵juta ABS- v쎵i
piduris쏗steemi t쎨쎨d.
僅 Valige pidurikettade puhastamiseks
t쎵husalt regeneratiivpiduris쏗steemi 0
samm ja vajutage piduripedaali
umbes 10 korda. V쎵imalik, et piduriketaste puhastamine v쌹heneb.
僅 Pidurikettapuhastus v쎵ib v쌹hendada
s쎵idukaugust regeneratiivpidurduss쏗steemi p쌹rssimise t쎵ttu. P쌹rast
piduriketta puhastamist v쎵ib regeneratiivpiduris쏗steemi taastada.
僅 Kui regeneratiivne piduris쏗steem
p쌹rast piduriketaste puhastamist ei
taastu, soovitab Kia k쏗lastada volitatud Kia edasim쏗쏗jat/hoolduspartnerit.

T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem (HAC)
T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem
(HAC) takistab s쎵idukil tagasi veeremist
ja rakendab automaatselt ligikaudu 2
sekundiks pidurid (maksimaalselt viieks
sekundiks, kui gaasipedaal on t쎵usul

S쎵iduki ohutuse s쏗steem

s쎵idu alustamise abis쏗steemi (HAC) t쎨쎨tamise ajal veidi alla vajutatud).
Pidurid vabastatakse gaasipedaali
rakendamisel v쎵i ligikaudu 2 sekundi
m쎨쎨dumisel.

HOIATUS
HAC ei asenda pidurite rakendamise
vajadust kaldel peatumisel. Veenduge
peatumisel, et s쌹ilitate piisava pidurisurve, et s쎵iduk ei veereks tagasi ega
p쎵hjustaks 쎵nnetust. 쉁rge vabastage
piduripedaali enne kui olete valmis gaasipedaali vajutades edasi liikuma.

Mitme kokkup쎵rke pidur (MCB)
Mitme kokkup쎵rke pidur juhib pidureid
automaatselt turvapadja rakendamist
n쎵udvas avariis, et v쌹hendada t쌹iendavate 쎵nnetuste tekkimise ohtu.

S쏗steemi kasutamine
僅 Turvapadja rakendumise ajast alates
j쌹lgib mitme kokkup쎵rke pidur m쎵nda
aega piduri- ja gaasipedaali vajutamise intensiivsust. S쏗steem rakendub
j쌹rgmistel tingimustel.
- S쎵iduki kiirus kokkup쎵rkamise hetkel on alla 180 km/h (112 mph).
- Piduri- ja gaasipedaal on vaevu alla
vajutatud.
僅 Kui juht vajutab mitme kokkup쎵rke
piduris쏗steemi rakendumisel teatud
tasemeni piduripedaali, on pidurdamisv쎵imsus 쏗limuslik mitme kokkup쎵rke piduris쏗steemi rakendatud
automaatse pidurdamise 쏗le. Kuid kui
juht v쎵tab oma jala piduripedaalilt
쌹ra, j쌹tkab mitme kokkup쎵rke piduris쏗steem automaatset pidurdamist.
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S쏗steem on v쌹lja l쏗litatud
僅 Mitme kokkup쎵rke pidur t쏗histatakse
j쌹rgmistel juhtudel.
- Gaasipedaal on 쏗le teatud taseme
alla vajutatud.
- S쎵iduk seiskub.
- Esineb elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) v쎵i elektroonikaseadmete rike.
- Sellisel juhul ei suuda s쏗steem
tavaliselt toimida.
- Mitme kokkup쎵rke piduris쏗steemi
rakendumisest on m쎨쎨dunud 10
sekundit.

HOIATUS
僅 Mitme kokkup쎵rke pidur v쌹hendab
p쌹rast kokkup쎵rget s쎵iduki kiirust ja
v쌹hendab teise kokkup쎵rke ohtu, kuid
ei v쌹lista seda. Saate teiste ohtlike olukordade v쌹ltimiseks kokkup쎵rke
kohast eemale s쎵ita, vajutades gaasipedaali.
僅 Kui mitme kokkup쎵rke pidur on s쎵iduki peatanud, l쎵petab s쏗steem pidurite juhtimise.
S쎵ltuvalt olukorrast tuleb juhil edasiste 쎵nnetuste v쌹ltimiseks vajutada
piduri- v쎵i gaasipedaali.

Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem (VSM)
Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem (VSM)
abil saab s쎵iduki stabiilsust ja juhitavust
veelgi parandada.

S쎵iduki ohutuse s쏗steem

Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemi (VSM) kasutamine

OSG2EV051004

Kasutamine
僅 Vajutage auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemi (VSM) v쌹ljal쏗litamiseks ESC
OFF nuppu ja ESC OFF m쌹rgutuli ( )
s쏗ttib p쎵lema.
僅 Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemi
(VSM) v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
uuesti ESC OFF nuppu ja ESC OFF
m쌹rgutuli ( ) kustub.

Kasutustingimus(ed)
僅 Libedatel teedel s쎵itmine
僅 Tuvastatakse vasak- ja parempoolsete rataste haarde muutus

S쏗steemi toimimiseks ebasobiv(ad) tingimus(ed)
僅
僅
僅
僅

Kallakul v쎵i kaldpinnal s쎵itmine
tagurdatakse;
ESC OFF m쌹rgutuli ( ) j쌹쌹b p쎵lema
EPS-hoolduse hoiatustuli ( ) j쌹쌹b
p쎵lema

Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemi (VSM) rikke m쌹rgutuli
Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemi
(VSM) v쎵ib v쌹lja l쏗litada, kui elektrilise
rooliv쎵imendi (EPS) s쏗steemis v쎵i auto
s쎵idustabiilsuse juhts쏗steemis (VSM) on
tuvastatud rike. Kui ESC m쌹rgutuli ( )
v쎵i EPS-hoolduse hoiatustuli ( ) s쏗ttib
ja j쌹쌹b p쎵lema, viige s쎵iduk professio-
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naalsesse t쎨쎨kotta ja laske s쏗steemi
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

HOIATUS
Veenduge rehvide ja rataste vahetamisel, et need oleksid originaalrehvide ja ratastega sama suured. Erinevas suuruses rataste v쎵i rehvidega s쎵itmine v쎵ib
v쌹hendada VSM-s쏗steemist saadavat
t쌹iendavat ohutuse kasu.

Avariipidurdamise hoiatuss쏗steem (ESS)
Avariipidurdamise hoiatuss쏗steem (ESS)
hoiatab piduritulede vilkumise abil taga
s쎵itvat juhti s쎵iduki 쌹kilise ja 쌹geda
pidurdamise korral.

Kasutustingimus(ed)
僅 auto peatub v쌹ga j쌹rsult.
僅 ABS on aktiveeritud ja auto kiirus 쏗letab 55 km/h (34 mph).
僅 P쌹rast piduritulede vilkumise l쎵ppemist l쏗lituvad ohutuled automaatselt
sisse, kui:
- auto s쎵idukiirus on langenud alla
40 km/h (25 mph);
- blokeerumisvastane piduris쏗steem
(ABS) on v쌹lja l쏗litatud;
- j쌹rsk pidurdamine on l쎵ppenud.
僅 Ohutulede vilkumine l쎵peb, kui:
- autoga s쎵idetakse m쎵nda aega j쌹rjest v쌹ga aeglaselt.

S쎵iduki ohutuse s쏗steem

Piduri abis쏗steem (BAS)
Piduri abis쏗steem loob lisasurvet, kui
piduripedaal on hetkeks ja tugevalt alla
vajutatud olukorras, kus s쎵idu ajal on
vaja teha 쌹kkpidurdus.
Piduri abis쏗steem l쏗hendab ABS-i (blokeerumisvastane piduris쏗steem) juhtimisseadise rakendumise aega ja
v쌹hendab seel쌹bi pidurdusteekonda,
pakkudes t쌹iendavat survet kuni ABS-i
sekkumiseni.

Pidurite abis쏗steemi t쎨쎨
僅 Pidurite abis쏗steem rakendub, kui
s쎵iduki kiirus on 쏗le 30 km/h (20
mph) ja ABS ei rakendu.
僅 Gaasipedaal on 쏗le teatud taseme alla
vajutatud.
僅 Kui tee haarduvus on teatud tasemest
suurem.

Pidurite abis쏗steem v쌹ljas

6

僅 S쎵iduki kiirus on alla 10 km/h (6 mph).
僅 Gaasipedaal on 쏗le teatud taseme alla
vajutatud.
僅 Tee haarduvus on teatud tasemest
madalam.

HOIATUS
S쏗steem ei pruugi t쎨쎨tada olenevalt juhi
s쎵iduharjumusest, piduripedaali vajutamise astmest ja teekatte seisundist.

M쉁RKUS
Avariipidurdamise hoiatuss쏗steem ei
hakka t쎨쎨le, kui ohutuled juba vilguvad.
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S쎵idure쏹iimiga integreeritud
juhtimiss쏗steem
S쎵idure쏹iim
S쎵idure쏹iimi (DRIVE MODE) valimine

OSG2H051011

Kasutamine
僅 Vajutage nuppu DRIVE MODE (S쎵idure쏹iim).
僅 Vajutage ja hoidke all nuppu DRIVE
MODE (S싙IDURE쌰IIM), et l쏗lituda
re쏹iimile SNOW (LUMI).
僅 S쎵iduki uuesti k쌹ivitamisel l쏗litub
DRIVE MODE (S쎵idure쏹iim) olekusse
NORMAL (Tavap쌹rane). S쎵iduki
uuesti k쌹ivitamisel p쏗sib s쎵iduk re쏹iimis ECO.

6

Re쏹iim

Omadused

SPORT

Tagab sportliku, kuid nauditava s쎵idu

NORMAL

Tavateedel, kesklinnas ja maanteel s쎵itmise
jaoks

ECO

Parandab elektrienergia t쎵husust keskkonnas쎵braliku s쎵idu jaoks

SNOW

Tagab ohutu s쎵idu lumistel teedel
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S싙IDURE쌰IIMI omadused
S싙IDURE쌰IIMI nupp
S쎵idure쏹iim

SNOW

NORMAL

ECO

SPORT
Sportre쏹iim

Omadused

Lumes s쎵itmine

Tavas쎵it

K쎵rge elektrienergia
t쎵hususega re쏹iim

Nupu aktiveerimine

Vajutage rohkem kui 1
sekundi jooksul

Vajutage

Vajutage

Vajutage

N쌹idikuploki m쌹rgutuli

SNOW

–

ECO

SPORT

Regeneratiivpidurduse
tase

0~1

0~3

Infomeelelahutuse s쏗steem
S쎵idure쏹iim

SNOW

NORMAL

ECO

SPORT

Kliimas쏗steemi juhtimine

NORMAL

NORMAL

ECO/NORMAL*

NORMAL

Pidurire쏹iim

NORMAL

NORMAL/SPORT*

NORMAL

NORMAL/SPORT*

M쉁RKUS
僅 Kui n쌹idikuplokiga tekib probleem, on
s쎵idure쏹iimiks NORMAL re쏹iim ning
ECO v쎵i SPORT re쏹iimi pole v쎵imalik
쏗mber l쏗lituda.
僅 Efektiivsus s쎵ltub juhi s쎵iduharjumustest ja teeoludest.
僅 SPORT re쏹iimis v쎵ib elektrienergia
t쎵husus v쌹heneda.
僅 Kui s쎵idate tasaselt NORMAL re쏹iimis, l쏗litub s쎵idure쏹iim elektrienergia
t쎵hususe parandamiseks ECO re쏹iimi.
Siiski v쎵ib tegelik t쎵husus s쎵ltuvalt
liiklusolukordadest erineda.

TEAVE
Kliimas쏗steemi juhtimiss쏗steemi ja pidurire쏹iimi on v쎵imalik eraldi seadistada.
Valige info- ja meelelahutuss쏗steemi
kuval Settings → Vehicle → Drive
mode → Brake mode (Seaded → S쎵iduk → S쎵idure쏹iim → Pidurire쏹iim) v쎵i
ECO mode climate control v쎵i (ECOre쏹iimi kliimaseade).
Lisateavet vaadake infomeelelahutuse
s쏗steemis olevast juhendist ja kiirjuhendist.
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Aktiivne 쎵huklapp

Aktiivne 쎵huklapp

OSG2EV051005

Aktiiv쎵huklappide s쏗steemi abil juhitakse s쎵idukiosade jahutamise ja energiat쎵hususe t쌹iustamise eesm쌹rgil
esikaitseraua all asuvaid 쎵huklappe.

Aktiivse 쎵huklapi rike

ETTEVAATUST
僅 S쎵ltumata h쏗pikakna ilmumisest
kontrollige, kas 쎵huklapid on asendit
muutnud, peatage s쎵iduk ja oodake
10 minutit ning k쌹ivitage s쎵iduk
uuesti ja kontrollige 쎵huklappe.
僅 Aktiiv쎵huklappide s쏗steem k쌹ivitatakse mootoriga. K쌹ivitamise toimingusse ei tohi sekkuda ega liigset
j쎵udu avaldada. See v쎵ib tekitada
talitlush쌹ire.

M쉁RKUS
Aktiiv쎵huklappide s쏗steemi on v쎵imalik
k쌹ivitada s쎵ltumata s쎵iduki olekust (parkimine, s쎵itmine, laadimine jne).

OSG2PH052038L

A: Kontrollige aktiiv쎵huklappide s쏗steemi
Aktiiv쎵huklappide s쏗steem ei pruugi
tavap쌹raselt t쎨쎨tada, kui 쎵huklapp on
v쌹liste tegurite t쎵ttu ajutiselt avatud v쎵i
kui liidesel on lund, vihmavett jne.
Kui ekraanile ilmub teade, siis peatage
s쎵iduk turvalises kohas ja kontrollige
쎵huklapi olekut.
P쌹rast vajalike toimingute sooritamist
(n쌹iteks v쎵쎵rmaterjalide eemaldamist) ja
10 minuti m쎨쎨dumist k쌹ivitage s쎵iduk
uuesti. Kui h쏗pikaken ei kao, laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.
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esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)
(m쎵nel mudelil)

Ristmiku 쏗letamise funktsioon
(m쎵nel mudelil)

P쎵hifunktsioon

OSG2EV052076L

OSG2EV052094L

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem on
m쎵eldud ees oleva auto tuvastamiseks
ja j쌹lgimiseks, s쎵iduteel oleva jalak쌹ija
v쎵i ratturi tuvastamiseks ja juhi hoiatamiseks paratamatust kokkup쎵rkest
hoiatusteate ja helisignaali abil ning
h쌹dapidurduse rakendamiseks.

Ristmiku 쏗letamise funktsioon aitab t쌹nu
h쌹dapidurduse rakendamisele ennetada ristmiku 쏗letamisel kokkup쎵rkeid
vastu tulevate vasak- v쎵i parempoolsete s쎵idukitega.

Vastassuunast otse l쌹henevale
s쎵idukile reageerimise funktsioon
(m쎵nel mudelil)

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon
6
OSG2EV052007L

OSG2EV052095L

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon aitab
v쌹ltida kokkup쎵rget k쏗lgnevalt s쎵idurajalt tuleva s쎵idukiga, kui ristteel keeratakse vasakule (vasakpoolne rool) v쎵i
paremale (parempoolne rool), rakendades h쌹dapidurduse.

[A] : l쌹henev s쎵iduk
Eesmise vastassuunalise s쎵idu funktsioon aitab v쌹hendada kiirust kokkup쎵rke toimumise hetkel, kui
tuvastatakse vastassuunast l쌹henev s쎵iduk.
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esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

L쌹heneva s쎵iduraja vahetuse
funktsioon (m쎵nel mudelil)

P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon
(m쎵nel mudelil)

OSG2EV052096L

[A] : l쌹henev s쎵iduk
S쎵iduraja vahetamisel aitab s쎵iduki
l쌹henemise funktsioon t쌹nu juhtimise
abis쏗steemi rakendamisele ennetada
s쎵iduraja vahetamise ajal kokkup쎵rget
vastutuleva s쎵idukiga.

S쎵iduraja vahetamise k쏗lgmine
funktsioon (m쎵nel mudelil)

OSG2EV052008L

OSG2EV052086L

[A]: ees olev s쎵iduk
S쎵iduraja vahetamise k쏗lgmine funktsioon aitab t쌹nu juhtimise abis쏗steemi
rakendamisele ennetada s쎵iduraja vahetamise ajal kokkup쎵rget teise s쎵iduraja
ees oleva s쎵idukiga.
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OSG2EV052009L

僅 Juhiabis쏗steem
P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon aitab
ennetada kokkup쎵rget sama s쎵iduraja ees oleva s쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i
jalgratturiga. Kui tuvastatakse kokkup쎵rkeoht, hoiatab p쎵ikleva juhtimise
abifunktsioon juhti. Kui juht muudab
kokkup쎵rke v쌹ltimiseks suunda, aitab
funktsioon s쎵idukit juhtida.
僅 P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon
P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon aitab
ennetada kokkup쎵rget sama s쎵iduraja ees oleva jalak쌹ija v쎵i jalgratturiga. Kui tuvastatakse kokkup쎵rkeoht,
hoiatab p쎵ikleva juhtimise abifunktsioon juhti ja kui s쎵idurajal on piisavalt
ruumi kokkup쎵rke ennetamiseks,
aitab funktsioon s쎵idukit juhtida.

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

S쏗steemi andurid
Esikaamera

OSG2EV041015

Esiradar

OSG2EV051002

Esinurga radar (kui on varustuses)

OSG2EV051010

Taganurga radar (kui on varustuses)

OSG2EV051012

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
S쏗steemi anduri optimaalse talitluse
tagamiseks v쎵tke tarvitusele j쌹rgmised
ettevaatusabin쎵ud.
僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega anduri koostu, samuti
쌹rge rakendage sellele j쎵udu.

僅 Kui tuvastusandurid on v쌹lja vahetatud v쎵i remonditud, laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 쉁rge kinnitage kunagi mingit lisavarustust ega kleebiseid esiklaasile ega
toonige esiklaasi.
僅 Olge eriti ettevaatlik, et kaamera oleks
kuiv.
僅 쉁rge asetage armatuurlauale kunagi
valgust peegeldavaid esemeid (nt
peeglit, valget paberit vms).
僅 쉁rge asetage esiklaasi l쌹hedusse mingeid esemeid ega paigaldage esiklaasile lisaseadmeid. See v쎵ib m쎵jutada
kliimaseadme udueemaldus- ja j쌹쌹sulatusfunktsiooni, mis v쎵ib omakorda
takistada juhiabis쏗steemide t쎨쎨tamist.
僅 쉁rge kinnitage esiradari katte l쌹hedusse numbrim쌹rgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, mingeid
kleebiseid ega muid esemeid.
僅 Hoidke esiradar ja selle kate alati igasugusest mustusest, lumest ja porist
puhas.
Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. 쉁rge suunake survepesuri veejuga otse andurile v쎵i selle
kattele.
僅 Kui radarile v쎵i selle 쏗mber on rakendatud tarbetut j쎵udu, ei pruugi laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
n쎵uetekohaselt toimida, kuigi hoiatusteade ei ilmu n쌹idikuplokile. Laske
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Ehtsad Kia esiradari andurikatted on
kvaliteetsed ja garanteeritud t쎨쎨kindlusega detailid. Juhusliku v쌹rvi pealekandmise v쎵i katte vahetamise korral
6
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S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

ei pruugi esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem korrektselt t쎨쎨tada.
Radari andurikatete remondiks v쎵i
asendamiseks tuleb kasutada vaid
vastava standardi kohaseid t쎵estatud
kvaliteedi ja t쎨쎨kindlusega Kia originaalvaruosi.
僅 Eesmise ja/v쎵i tagumise nurgaanduriga varustatud s쎵idukid
- 쉁rge kinnitage eesmise ega tagumise nurgaanduri l쌹hedusse numbrim쌹rgi raami, lisavarustust, nt
kaitserauda, kleebiseid ega muid
esemeid.
- Funktsioon ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, kui kaitseraud on v쌹lja vahetatud v쎵i kui eesmise v쎵i tagumise
nurgaanduri 쏗mbrus on kahjustatud v쎵i 쏗le v쌹rvitud.
- Kui on paigaldatud haagis, kandur
vms, v쎵ib see tagumise nurgaanduri tuvastusj쎵udlust halvendada
v쎵i ei pruugi laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem korralikult t쎨쎨tada.

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 Esikokkup쎵rke ennetamine
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Driving Safety (Seaded →
Juhiabi → S쎵iduohutus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving Safety
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus). Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi
algse hoiatuse aktiveerimisaega on v쎵imalik muuta.
僅 Esikokkup쎵rke ennetamine: S쎵ltuvalt kokkup쎵rkeohu tasemetest k쎵lab
helisignaal, rool hakkab vibreerima ja
rakendub abistav pidurdamine. Kui
j쌹rgmine men쏗쏗 on deaktiveeritud,
l쏗litub esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쌹lja ja n쌹idikupaneelil s쏗ttib
kollane ( ) hoiatustuli.

Eesmise ristliikluse turvalisus
(m쎵nel mudelil)

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi
s쌹tted
Esikokkup쎵rke ennetamine
OSG2EV052142L

OSG2EV052165L

OSG2EV052141L
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A: Juhiabis쏗steemid
1 Esikokkup쎵rke ennetamine
2 Eesmise ristliikluse turvalisus
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige ristmiku 쏗letamise funktsiooni sissel쏗litamiseks infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil
씮Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk)
→ Driver assistance (Juhiabis쏗steemid) → Forward safety (Esiturvalisus)
→ Fwd. cross-traffic safety (Eesmise
ristliikluse turvalisus)“.

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅 Eesmise ristliikluse turvalisus S쎵ltuvalt kokkup쎵rkeohu tasemetest ristmikku 쏗letades vasakult v쎵i paremalt
l쌹henevate s쎵idukitega, k쎵lab helisignaal, rool hakkab vibreerima ja rakendub abistav pidurdamine.

Eesmine/k쏗lgmine turvalisus
(m쎵nel mudelil)

OSG2EV052143L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 Eesmine/k쏗lgmine turvalisus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke infomeelelahutuskuval valik Settings →
Vehicle→ Driver Assistance → Driving
Safety → Forward/side safety (Seaded
→ S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → S쎵iduohutus Esikokkup쎵rke/k쏗lgkokkup쎵rke
ennetamine). Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi algse hoiatuse aktiveerimisaega on v쎵imalik muuta.
僅 Eesmine/k쏗lgmine turvalisus: S쎵ltuvalt kokkup쎵rkeohu tasemetest k쎵lab
helisignaal, rool hakkab vibreerima ja
rakendub abistav pidurdamine. Kui
see men쏗쏗 on deaktiveeritud, l쏗litub
esi-/k쏗lgkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
v쌹lja ja n쌹idikupaneelil s쏗ttib kollane
( ) hoiatustuli.
Juht saab j쌹lgida avariiennetuss쏗steemi
sees/v쌹ljas olekut seadete men쏗쏗st. Kui
esikokkup쎵rke ennetamise hoiatustuli
( ) v쎵i h쌹daolukorras s쎵itmise hoiatustuli ( ) j쌹쌹b p쏗sivalt p쎵lema, kui on
valitud esikokkup쎵rke ennetamise v쎵i
eesmise/k쏗lgmise turvalisuse re쏹iim,
laske s쎵idukit remondit쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.

HOIATUS
S쎵iduki taask쌹ivitumisel k쌹ivitub alati ka
avariiennetuss쏗steem. Siiski peab juht
valiku Forward safety (Esikokkup쎵rke
ennetamine) tegemisel alati 쏗mbrust
j쌹lgima ja ettevaatlikult s쎵itma.

ETTEVAATUST
僅 Rooliratta vibratsiooni saab sisse v쎵i
v쌹lja l쏗litada.
僅 Esikokkup쎵rke ennetamise s쌹tete
osade hulka kuulub p쎵hifunktsioon.
Eesmise ristliikluse turvas쏗steem
sisaldab funktsiooni 씮Junction turning
function (Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon)“. Eesmise ristliikluse turvas쏗steemi osaks on 씮reavahetusel
l쌹heneva s쎵iduki funktsioon“, 씮reavahetusel k쎵rvaoleva s쎵iduki funktsioon“ ja 씮sekkuva juhtimisabi
funktsioon“. (kui on varustuses)
僅 Kui esikokkup쎵rke ennetamiss쏗steem on v쌹lja l쏗litatud v쎵i kui on valitud funktsioon eesmise ristliikluse
turvalisus v쎵i eesmise ristliikluse /
k쏗lgsuunalise liikluse turvalisus, siis
ristmiku 쏗letamise funktsioon ei t쎨쎨ta.
(kui on varustuses)
僅 Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub esikokkup쎵rke ennetamiss쏗steem automaatselt v쌹lja (kui on varustuses). Sel
juhul esikokkup쎵rke ennetamiss쏗steem teid ei abista. S쎵itke alati ettevaatlikult.

6

41

6

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

Hoiatuse ajastus

OSG2EV052164L

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052163L

OSG2EV052144L

OSG2EV052145L

A: Ohutu s쎵itmine
1 Esikokkup쎵rke ennetamise hoiatuse
ajastamine
2 Normaalne
3 Hiljem
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke algse esikokkup쎵rke ennetamise hoiatuse ajastuss쌹tte
muutmiseks n쌹idikukuval valik Settings
→ Driver Assistance → Driving Safety
→ Forward Safety Warning Timing
(Seaded → Juhiabi → S쎵iduohutus →
Esikokkup쎵rke ennetamise hoiatuse
ajastamine) v쎵i infomeelelahutuskuval
valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving Safety →
Forward Safety Warning Timing(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus
→ Esikokkup쎵rke ennetamise hoiatuse
ajastamine).
僅 Normal (Tavaline): kasutage tavap쌹rases juhtimiskeskkonnas. Kui hoiatusaeg tundub liiga l쏗hike, aktiveerige
valik Later (Hiljem).
僅 Kui valik Later on aktiivne, hoiatab
eikokkup쎵rke ennetuss쏗steem juhti
aeglasemalt.

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving safety →
Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

6
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ETTEVAATUST
僅 Hoiatuse aja ja hoiatuse helitugevuse
seadistus rakendub k쎵igile laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi funktsioonidele.
僅 Juhul kui hoiatuse ajastus on seatud
valikule Normaalne, v쎵ib tunduda, et
s쏗steem ei hoiata teid piisavalt kiiresti,
kui s쎵iduk teie ees v쌹ga j쌹rsult peatub.
僅 V쌹hese liikluse ja aeglase s쎵idukiiruse korral seadke hoiatuse ajastus
valikule Late (Hiline).

M쉁RKUS
僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Kuid isegi valiku Off (V쌹ljas) tegemisel ei l쏗litu esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusheli v쌹lja, vaid
helitugevuseks m쌹쌹ratakse Low
(Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

Avariiennetuss쏗steemi t쎨쎨
P쎵hifunktsioon
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi
p쎵hifunktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrollimise l쎵petamine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2PH052039L

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkehoiatus saadab juhile hoiatusteate ja kuuldava hoiatuse ning
paneb rooli vibreerima.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus v쎵i mootoriga kaherattaline s쎵iduk: 10~200 km/h (6~124
miili/h)
僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~85 km/h
(6~53 miili/h)

H쌹dapidurdamine
6

OSG2PH052040L

A: H쌹dapidurdamine
Juhi hoiatamiseks h쌹dapidurdamise
abifunktsioonide rakendamise kohta
ilmub hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja
rooliratas vibreerib. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab
ennetada kokkup쎵rget s쎵iduki, jalak쌹ija
ja jalgratturiga.
H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
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esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅 Teie s쎵idukiirus v쎵i mootoriga kaherattaline s쎵iduk:
S쎵idueesm쌹rk
N쎵rk pidurdusv쎵imekus

Peatunud sihtm쌹rk

10–200 km/h (6~124 miili/h)*

10~75 km/h
Tugev pidurdusv쎵i- 10~130 km/h (6~81 (6~47 miili/h)* (10–
miili/h)*
mekus
100 km/h (6~62
miili/h))*

* : Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem, et kokkup쎵rke v쌹ltimine on keeruline isegi s쎵iduraja vahetamisel.
Funktsiooni t쎨쎨ulatus v쎵ib olenevalt
liiklusoludest v쎵i s쎵iduki 쏗mbrusest
erineda. (kui on varustuses)
僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~65 km/h
(6~40 miili/h)

ETTEVAATUST
Funktsiooni t쎨쎨ulatus v쎵ib olenevalt liiklusoludest v쎵i s쎵iduki 쏗mbrusest erineda.

S쎵iduki peatamine ja pidurite
kontrollimise l쎵petamine

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon
Ristmikul p쎨쎨ramise funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist
taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrollimise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2PH052044L

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkehoiatus saadab juhile hoiatusteate ja kuuldava hoiatuse ning
paneb rooli vibreerima.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 10~30 km/h (6~19
miili/h)
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus: 30~70 km/h
(19~44 miili/h)

H쌹dapidurdamine

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul.
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A: H쌹dapidurdamine
Juhi hoiatamiseks h쌹dapidurdamise
abifunktsioonide rakendamise kohta
ilmub hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja
rooliratas vibreerib. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab
v쌹ltida kokkup쎵rget s쎵idukiga.

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 10~30 km/h (6~19
miili/h)
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus: 30~70 km/h
(19~44 miili/h)

S쎵iduki peatamine ja pidurite
kontrollimise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2EV052031L

OSG2EV052032L
OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul.

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkehoiatus saadab juhile hoiatusteate ja kuuldava hoiatuse ning
paneb rooli vibreerima.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 10~50 km/h
(6~30 miili/h)
僅 K쏗ljelt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: Umbes
10~60 km/h (6~12 miili/h)

H쌹dapidurdamine

Ristmiku 쏗letamise funktsioon
(m쎵nel mudelil)
Hoiatamine ja kontroll
Ristmiku 쏗letamise funktsiooni
p쎵hifunktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrollimise l쎵petamine

OSG2EV052033L

OSG2EV052034L

A: H쌹dapidurdamine
Juhi hoiatamiseks h쌹dapidurdamise
abifunktsioonide rakendamise kohta
ilmub hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja
6
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rooliratas vibreerib. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab
v쌹ltida kokkup쎵rget s쎵idukiga.
H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 10~30 km/h
(6~19 miili/h)
僅 K쏗ljelt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: Umbes
10~20 km/h (6~12 miili/h)

S쎵iduki peatamine ja pidurite
kontrollimise l쎵petamine

Eesmise vastassuunalise s쎵idu
funktsioon (m쎵nel mudelil)
Hoiatamine ja kontroll
Vastassuunalise liikluse hoiatuss쏗steemi hoiatusteks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrollimise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul.

ETTEVAATUST
Kui kokkup쎵rkenurk ristmikku 쏗letava
s쎵idukiga 쏗letab kindla ulatuse, v쎵ivad
ristmiku 쏗letamise hoiatus ja juhtseadis
hilineda v쎵i mitte t쎨쎨le hakata.

OSG2EV052124L

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Juhi hoiatamiseks kokkup쎵rkeohu kohta
ilmub hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja
rooliratas vibreerib.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 10~130 km/h
(6~80 miili/h)
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus: Veidi 쏗le 10
km/h (6 miili/h)
僅 L쌹heneva kaherattalise s쎵iduki kiirus:
Veidi 쏗le 25 km/h (16 miili/h)
僅 Suhteline kiirus: kuni 140 km/h (84
mph)

H쌹dapidurdamine

OSG2EV052125L

6
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A: H쌹dapidurdamine
Juhi hoiatamiseks kokkup쎵rkeohu kohta
ilmub hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja
rooliratas vibreerib.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 30 kuni 130
km/h (19–80 miili/h)
僅 K쏗ljelt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: Veidi
쏗le 10 km/h (6 miili/h)

L쌹heneva s쎵iduraja vahetuse
funktsioon (m쎵nel mudelil)
Hoiatamine ja kontroll
S쎵iduraja vahetamise l쌹henemisfunktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹daolukorras juhtimine

Kokkup쎵rkehoiatus

S쎵iduki peatamine ja pidurite
kontrollimise l쎵petamine

OSG2EV052126L

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul

ETTEVAATUST

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkehoiatus saadab juhile hoiatusteate ja kuuldava hoiatuse ning
paneb rooli vibreerima.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 40~145 km/h
(25~90 miili/h)
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus: Veidi 쏗le 10
km/h (6 miili/h)
僅 Suhteline kiirus: kuni 200 km/h (124
mph)

H쌹daolukorras juhtimine

Kui teie s쎵iduk v쎵i l쌹henev s쎵iduk ei
s쎵ida otse, v쎵ib eespoolt l쌹heneva s쎵iduki hoiatus ja kontroll hilineda v쎵i ei
pruugi t쎨쎨tada.
OSG2EV052035L

A: H쌹daolukorras juhtimine
Juhi hoiatamiseks h쌹daolukorras juhtimise abis쏗steemi k쌹ivitumise kohta
ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade, k쎵lab
helihoiatus ja rooliratas vibreerib.
6
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H쌹daolukorras juhtimine aktiveeritakse
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 40~145 km/h
(25~90 miili/h)
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus: Veidi 쏗le 10
km/h (6 miili/h)
僅 Suhteline kiirus: kuni 200 km/h (124
mph)

H쌹daolukorras juhtimine

OSG2EV052035L

S쎵iduraja vahetamise k쏗lgmine
funktsioon (m쎵nel mudelil)
Hoiatamine ja kontroll
L쌹heneva s쎵iduraja vahetuse funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹daolukorras juhtimine

OSG2EV052037L

Kokkup쎵rkehoiatus
OSG2EV052089L

OSG2EV052126L
OSG2EV052090L

OSG2EV052036L

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkest hoiatamiseks kuvatakse
n쌹idikuplokil hoiatusteade, k쎵lab helihoiatus ja rooliratas vibreerib.
H쌹daolukorras juhtimine aktiveeritakse
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 40~145 km/h
(25~90 miili/h)

6
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A: H쌹daolukorras juhtimine
Juhi hoiatamiseks h쌹daolukorras juhtimise abis쏗steemi k쌹ivitumise kohta
ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade, k쎵lab
helihoiatus ja rooliratas vibreerib.
Hoiatustuli ilmub v쌹limisele tahavaatepeeglile (k쏗ljepeeglile), kui tagant tuvastatakse m쎵lemal real s쎵iduk.
Kokkup쎵rke v쌹ltimiseks rakendatakse
juhtimisabi funktsiooni.
H쌹daolukorras juhtimine aktiveeritakse
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 40~145 km/h
(25~90 miili/h)
僅 Ees olev auto v쎵i mootoriga kaherattaline s쎵iduk: S쎵itmine

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

ETTEVAATUST
S쎵iduraja vahetamise k쏗lgmine funktsioon ei t쎨쎨ta, kui esiosale l쌹henev s쎵iduk peatatakse.

H쌹daolukorras juhtimine (p쎵ikleva juhtimise abifunktsioon)

P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon
(m쎵nel mudelil)
Hoiatamine ja kontroll

OSG2EV052038L

Sekkuva roolimise abi funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 H쌹daolukorras juhtimine

H쌹daolukorras juhtimine (juhiabis쏗steem)

OSG2EV052038L

OSG2EV052039L

A: H쌹daolukorras juhtimine
Juhi hoiatamiseks h쌹daolukorras juhtimise abis쏗steemi k쌹ivitumise kohta
ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade, k쎵lab
helihoiatus ja rooliratas vibreerib. Kui on
kokkup쎵rkeoht ees oleva s쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturiga, rakendatakse juhtimise abifunktsioon, et ennetada
kokkup쎵rget, kui juht muudab kokkup쎵rke v쌹ltimiseks suunda.
H쌹daolukorras juhtimine aktiveeritakse
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 40~85 km/h
(25~53 miili/h)

OSG2EV052039L

A: H쌹daolukorras juhtimine
Juhi hoiatamiseks h쌹daolukorras juhtimise abis쏗steemi k쌹ivitumise kohta
ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade, k쎵lab
helihoiatus ja rooliratas vibreerib. Kui
kokkup쎵rkeoht ees oleva jalak쌹ija v쎵i
jalgratturiga on suur ja s쎵iduki kiirus on
h쌹dapidurduse rakendamiseks t쎨쎨ulatuse piires, k쌹ivitatakse kokkup쎵rke
ennetamiseks juhtimise abifunktsioon,
juhul kui s쎵idurajal on kokkup쎵rke ennetamiseks piisavalt ruumi.
H쌹daolukorras juhtimine aktiveeritakse
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 65~75 km/h
(40~47 miili/h)

ETTEVAATUST
僅 H쌹daolukorras juhtimise ajal v쎵ib rooliratas automaatselt liikuda.
僅 H쌹daolukorras juhtimine t쏗histatakse
automaatselt, kui riskitegurid kaovad.
Vajaduse korral peab juht s쎵idukit
juhtima.
僅 H쌹daolukorras juhtimine ei pruugi
t쎨쎨tada v쎵i see v쎵ib kasutamise ajal
v쌹lja l쏗lituda, kui rooli hoitakse liiga
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tugevalt v쎵i keeratakse vastupidises
suunas.
僅 Kui s쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturiga
kokkup쎵rke ennetamiseks k쌹ivitatakse juhtimise abifunktsioon, siis
p쎵ikleva juhtimise abifunktsioon
t쏗histatakse, juhul kui oodata on kokkup쎵rget muude objektidega (s쎵iduki,
jalak쌹ija v쎵i jalgratturiga).
僅 P쎵ikleva juhtimise abifunktsioon ei
pruugi t쎨쎨tada, kui s쎵idurajal pole
kokkup쎵rke v쌹ltimiseks piisavalt
ruumi.

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅

僅

僅

M쉁RKUS
Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt
l쎵iku "Kokkup쎵rkehoiatus" lehek쏗ljel 643.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus kohas parkimist seadistusi.
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
toimi k쎵ikides olukordades ega saa
쌹ra hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.
僅 Auto juhtimise ja eest vastutab alati
쏗ksnes autojuht. 쉁rge toetuge kunagi
vaid esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemile. Pigem hoidke alati ise ohutut
pikivahet ja vajutage vajadusel korra
s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks v쎵i s쎵iduki peatamiseks piduripedaali.
僅 쉁rge kunagi kasutage esikokkup쎵rke
ennetuss쏗steemi selleks, et meelega
inimestele, loomadele, objektidele vm
otsa s쎵ita. Nii v쎵ite p쎵hjustada raskeid
v쎵i surmavaid vigastusi.
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi toimida, kui juht vajutab kokkup쎵rke v쌹ltimiseks piduripedaali.
僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest
v쎵ib laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
6
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僅

僅

僅

hoiatada juhti liiga hilja v쎵i ei pruugi
쏗ldse hoiatada.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi t쎨쎨tamise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma
j쌹쌹da, vigastades s쎵itjaid ja paisates
lahtised esemed 쎵hku. Kandke alati
turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed
autos kindlalt kohale.
Kui kuvatakse m쎵ni teine hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei pruugi
esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal
k쎵lada.
Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusheli kuulda.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib
s쎵ltuvalt teeoludest ja 쏗mbrusest v쌹lja
l쏗litada v쎵i ei pruugi n쎵uetekohaselt
toimida v쎵i v쎵ib asjatult rakenduda.
Isegi kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemiga esineb probleeme, toimib s쎵iduki p쎵hiline pidurdusv쎵imsus
normaalselt.
H쌹dapidurdamise ajal t쏗histatakse
automaatselt laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi pidurite juhtimine, kui
juht vajutab tugevalt gaasipedaali v쎵i
liigutab j쌹rsult rooli.

ETTEVAATUST
僅 Olenevalt eesolevate ja 쏗mbritsevate
s쎵idukite, jalak쌹ijate ja ratturite seisukorrast v쎵ib laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi rakendatav kiirusevahemik
v쌹heneda. Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib juhti ainult hoiatada v쎵i
ei pruugi see t쎨쎨tada.
僅 Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
t쎨쎨tab teatud tingimustel, otsustades
riskitaseme vastutuleva s쎵iduki, s쎵idusuuna, kiiruse ja 쏗mbritseva seisukorra p쎵hjal.

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅 Kui l쌹hedal asuva s쎵idukiga on kokkup쎵rkeoht, hoiatavad s쎵iduraja vahetamisel s쎵iduki l쌹henemise funktsioon,
s쎵iduraja vahetamise k쏗lgmine funktsioon ja j쌹rjestikuste m쎨쎨das쎵itude
juhtimise abifunktsioon ainult juhti.
(kui on varustuses)

lased m쌹rgutuled ( ), ( ) ja ( )
hoiatustuled. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steem
on v쌹ljal쏗litatud

M쉁RKUS
僅 Paratamatu kokkup쎵rke puhul v쎵ib
laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
pidurdamist abistada, kui juht ei
pidurda piisavalt.
僅 S쎵ltuvalt n쌹idikuploki v쎵i teema spetsifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i
v쌹rve erinevalt kuvada.

OSG2EV052127L

A: Esiturvalisuse s쏗steem on keelatud.
Radar blokeeritud

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem rikked ja piirangud
Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi
rike

OSG2PH052042L

A: kontrollige edasiliikumise ohutuse
s쏗steemi

OSG2EV052157L

A: kontrollige edasiliikumise ohutuse
s쏗steemi
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
toimi n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja n쌹idikupaneelil s쏗ttivad kol-

OSG2PH052043L

A: esiturvalisuse s쏗steem on keelatud.
Kaamera blokeeritud
Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esiradari kate, kaitseraud v쎵i andur on kaetud v쎵쎵rkehadega, n쌹iteks lume v쎵i
vihmaga, v쎵ib see v쌹hendada tuvastamisj쎵udlust ja laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi ajutiselt piirata v쎵i v쌹lja
l쏗litada.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ning s쏗ttivad kollased ), ( ) ja
( ) hoiatustuled.
Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem toimib p쌹rast lume, vihma v쎵i v쎵쎵rkehade
eemaldamist tavap쌹raselt.
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
t쎨쎨ta p쌹rast takistuste (lume, vihma v쎵i
v쎵쎵rkehade) eemaldamist tavap쌹raselt
(sh p쌹rast haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), laske
s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le
vaadata.
6
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HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatusteadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi
avariiennetuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi korrektselt t쎨쎨tada piirkondades (nt avatud maastik), kus peale s쎵iduki k쌹ivitamist midagi ei tuvastata.

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi piirangud
Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib
k쌹ituda ootamatult j쌹rgmistes tingimustes.
僅 Tuvastusandurid v쎵i 쏗mbrus on saastunud v쎵i kahjustunud.
僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur
on 쏗mbritseva keskkonna t쎵ttu liiga
k쎵rge v쎵i madal
僅 Kaamera objektiiv on m쎵ne esiklaasil
asuva kleepuva v쎵쎵rkeha (nt kleebise,
putuka vms) t쎵ttu rikutud v쎵i esiklaas
on toonitud v쎵i kattekilega kaetud.
僅 Esiklaasilt ei ole niiskus v쎵i j쌹쌹 t쌹ielikult eemaldatud.
僅 Klaasipesuvedelikku pihustatakse
pidevalt v쎵i on klaasipuhasti sisse l쏗litatud
僅 Tugevas vihmas, lumes v쎵i paksus
udus s쎵itmisel
僅 P쌹ike pimestab esikaamera vaatev쌹lja
僅 T쌹navavalgustus v쎵i vastutulevate
s쎵idukite tuled peegelduvad m쌹rjalt
teekattelt v쎵i lompidelt
僅 Armatuurlauale on asetatud m쎵ni ese
僅 S쎵idukit pukseeritakse
僅 쌊mbrus on v쌹ga ere v쎵i v쌹ga pime, nt
tunnelis.

6
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僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunnelisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel.
僅 V쌹ljas on v쌹he valgust ja esituled ei
p쎵le v쎵i ei p쎵le eredalt.
僅 Tuvastatakse vaid osa s쎵idukist, jalak쌹ijast v쎵i ratturist.
僅 Eesolev s쎵iduk on buss, raskeveok,
ebahariliku pagasiga veok, haagis jne.
僅 Eesoleval s쎵idukil pole tagatulesid,
tagatuled on paigutatud ebaharilikult
jne
僅 Valgustase v쌹ljas on madal ja tagatuled pole sisse l쏗litatud v쎵i pole piisavalt eredad
僅 Eesoleva s쎵iduki tagaosa on v쌹ike v쎵i
s쎵idukil on ebatavaline v쌹limus, nt
s쎵iduk on kaldus, 쏗mber p쎨쎨ratud v쎵i
s쎵iduki k쏗lg on n쌹htaval vms
僅 Eesoleva s쎵iduki maapinna kliirens on
madal v쎵i k쎵rge.
僅 S쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur ilmub
j쌹rsku auto ette
僅 Kaitseraud esiradari 쏗mber on saanud
l쎨쎨gi, kahjustatud v쎵i esiradar on oma
kohalt nihkunud
僅 Temperatuur radari 쏗mber on liiga
k쎵rge
僅 S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
僅 S쎵ites avarates piirkondades, kus on
v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne)
僅 S쎵idetakse metalli sisaldavate esemete l쌹heduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
僅 L쌹heduses on materjal, mis peegeldub radaril h쌹sti, n쌹iteks kaitsepiire,
l쌹hedal asuv s쎵iduk jne.
僅 Eesolev rattur on rattal, mis on tehtud
materjalist, mida esiradar ei tuvasta.
僅 Eesolev auto v쎵i kaherattaline moodoris쎵iduk tuvastatakse liiga hilja

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅 Eesolevat s쎵idukit blokeerib 쌹kki
takistus
僅 Eesolev s쎵iduk vahetab j쌹rsult rida v쎵i
v쌹hendab j쌹rsult kiirust
僅 Eesolev auto v쎵i kaherattaline moodoris쎵iduk on moonutatud kujuga
僅 Eesolev auto v쎵i kaherattaline moodoris쎵iduk liigub liiga aeglaselt v쎵i
liiga kiiresti
僅 Eesolev s쎵iduk s쎵idab teile vastassuunas, v쌹ltimaks kokkup쎵rget
僅 Sellal kui ees s쎵idab s쎵iduk, vahetab
teie s쎵iduk aeglaselt rida
僅 Eesolev s쎵iduk on kaetud lumega.
僅 Lahkute v쎵i naasete s쎵idurajale
僅 Ebastabiilne s쎵itmine
僅 Olete ringteel ja eesolevat s쎵idukit ei
tuvastata
僅 S쎵idate pidevalt ringis
僅 Eesolev s쎵iduki on ebatavalise kujuga
僅 Eesolev s쎵iduk s쎵idab 쏗les- v쎵i allam쌹ge
僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit ei tuvastata t쌹ielikult, n쌹iteks kui jalak쌹ija on ettepoole
kaldu v쎵i ei k쎵nni t쌹iesti sirgelt
僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab riideid v쎵i
varustust, mis muudavad tema tuvastamise keeruliseks.

OSG2EV051011

Eespool on esitatud esivaate kaamera ja
esiradari tuvastatud pilt s쎵iduki, jalak쌹ija
v쎵i jalgratturi olemasolu korral.
僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub v쌹ga
kiiresti.
僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur on l쏗hike
v쎵i madalas asendis.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub s쎵idusuunaga risti.
僅 Ees on r쏗hm jalak쌹ijaid, rattureid v쎵i
suur rahvahulk.
僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab taustaga
sarnaseid riideid ja teda on raske
tuvastada.
僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit on keeruline
쏗mbruses olevast sarnasest struktuurist eristada
僅 M쎨쎨dute jalak쌹ijast, ratturist, liiklusm쌹rgist, konstruktsioonidest jne ristmiku l쌹hedal
僅 J쌹rgmistes kohtades s쎵itmisel
- S쎵itmine l쌹bi auru, suitsu v쎵i varju
- S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
- S쎵ites avarates piirkondades, kus
on v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt
k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne)
- Autoga s쎵idetakse parklas.
- S쎵idetakse l쌹bi tolliv쌹rava v쎵i ehitusala, 쏗le sillutamata tee, osaliselt
sillutatud tee, eba쏗htlase tee v쎵i kiirust쎵kke jne
- S쎵idetakse metalli sisaldavate esemete l쌹heduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
- Autoga s쎵idetakse kaldega teel,
kurvilisel teel jne
- Autoga s쎵idetakse puudest v쎵i
t쌹navavalgustitest m쎨쎨da.
- S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud
k쎵rgete puude v쎵i rohuga
- Esineb elektromagnetlainete h쌹ireid, n쌹iteks s쎵idetakse tugevate
raadiolainete v쎵i elektrim쏗raga piirkonnas.
僅 Auto rappub s쎵idu ajal halbade
teeolude t쎵ttu v쌹ga tugevalt
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僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i
k쎵rge raske lasti, ebatavalise rehvir쎵hu vms t쎵ttu
Ristmiku 쏗letamine, s쎵iduraja vahetamise l쌹henemisfunktsioon, s쎵iduraja
vahetamise k쏗lgmine funktsioon, p쎵ikleva juhtimise abifunktsioon
僅 Temperatuur eesmise v쎵i tagumise
nurgaradari 쏗mber on k쎵rge v쎵i
madal
僅 Haagis v쎵i tagakandur on paigaldatud
tagumise nurgaradari l쌹hedusse
僅 Eesmine v쎵i tagumine nurgaradar on
kaetud lume, vihmavee v쎵i mustusega jne
僅 Eesmise v쎵i tagumise nurgaradari
kaitseraud on kaetud objektidega,
n쌹iteks kaitseraua kleebise, kaitseraua katte, jalgrattaraamiga vms
僅 Eesmise v쎵i tagumise nurgaradari
kaitseraud on saanud l쎨쎨gi, kahjustunud v쎵i radar on asendist v쌹ljas
僅 Eesmine v쎵i tagumine nurgaradar on
blokeeritud teiste s쎵idukite, seinte v쎵i
piilarite t쎵ttu
僅 Maantee (v쎵i s쎵idutee) rambil s쎵itmisel.
僅 S쎵idate teel, kus on kahekordse
konstruktsiooniga piire v쎵i sein
僅 Teine s쎵iduk on liiga l쌹hedal teie s쎵iduki taga v쎵i m쎨쎨dub teine s쎵iduk
teie s쎵idukist v쌹ga l쌹hedalt
僅 Teise s쎵iduki kiirus on v쌹ga suur, see
m쎨쎨dub teie s쎵idukist l쏗hikese ajaga.
僅 M쎨쎨dute teisest s쎵idukist
僅 Teie k쎵rval olev s쎵iduk alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab
teist kiiremini
僅 Teie k쎵rvalrajas s쎵itev s쎵iduk liigub
kahe raja v쎵rra kaugemale v쎵i kui
kahe raja kaugusel olev s쎵iduk liigub
teie k쎵rvalrajale
6
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僅 Tuvastatud on mootorratas v쎵i jalgratas
僅 Tuvastatud on platvormhaagis
僅 Tuvastatud on m쎵ni eriti suur s쎵iduk,
nt buss v쎵i veoauto
僅 Tuvastatud on selline v쌹ike takistus,
nagu jalak쌹ija, loom, ostuk쌹ru v쎵i lapsevanker
僅 Tuvastatakse madal s쎵iduk, n쌹iteks
sportauto
僅 S쎵idurada on vihma, lume, tolmu,
liiva, 쎵li ja veelompide t쎵ttu halva n쌹htavusega
僅 S쎵idurea m쌹rgistuse v쌹rv ei ole 쏗lej쌹쌹nud teest eristatav
僅 Teel on s쎵iduraja l쌹hedal m쌹rgistused
v쎵i teel olevad m쌹rgistused meenutavad s쎵idurea m쌹rgistusi.
僅 S쎵idurea m쌹rgistusele langeb s쎵iduteel asuva eraldusriba, puude, teepiirde, m쏗rat쎵kkeseina vms vari.
僅 S쎵iduradade arv s쎵iduteel suureneb
v쎵i v쌹heneb v쎵i eraldusjooned ristuvad 쏗ksteisega
僅 S쎵idurajal on rohkem kui kaks m쌹rgistust
僅 S쎵idurea m쌹rgistused on keerulised
v쎵i maha on m쌹rgitud ajutised eraldusjooned, n쌹iteks t쎨쎨piirkonnas.
僅 Teel on siksak-jooned, 쏗lek쌹igurajad
ja liiklusm쌹rgid
僅 S쎵iduraja eraldusjoon kaob j쌹rsult, nt
ristmikul
僅 S쎵idurada on v쌹ga lai v쎵i kitsas
僅 Olemas on k쎵nnitee v쎵i teeserval
puudub joon
僅 Eesoleva s쎵iduki 쏗ks pool on s쎵idurea
m쌹rgistusel
僅 Kaugus ees olevast s쎵idukist on v쌹ga
v쌹ike

S쎵iduki juhtimine

esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

HOIATUS

僅 Kaldega teel s쎵ites

僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

OSG2EV051082_4

OSG2EV051080_4

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi
s쎵idukeid, jalak쌹ijaid ega rattureid
kurvilistel teedel, mis m쎵jutavad
andurite t쎨쎨d ebasoodsalt. Selle tulemusel ei pruugi s쏗steem juhti hoiatada ega rakendada pidurdusabi v쎵i
juhtimisabi (kui on varustuses).
Kurvilisel teel s쎵ites peate ise ohutut
pikivahet hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu
pikivahe s쌹ilitamiseks s쎵idukit roolima
ja piduripedaali vajutama.

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi
s쎵idukeid, jalak쌹ijaid ega rattureid
m쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites, mis m쎵jutab
andurite t쎨쎨d ebasoodsalt.
See v쎵ib p쎵hjustada ebavajalikke
hoiatusi ja piduri v쎵i rooli juhtimise
abis쏗steemide k쌹ivitumist (kui on
varustuses) v쎵i ei esitata 쏗htegi hoiatust ega rakendata piduri v쎵i rooli juhtimise abis쏗steeme (kui on
varustuses), kui see oleks vajalik.
Samuti v쎵ib s쎵iduki kiirus kiiresti
v쌹heneda, kui j쌹rsku tuvastatakse ees
s쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur.
Hoidke m쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites alati
silmad teel ja p쎨쎨rake vajaduse korral
rooli v쎵i vajutage piduripedaali s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks, et s쌹ilitada
ohutu pikiv쌹he.

OSG2EV051081_4

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
v쎵ib kurvilisel teel tuvastada s쎵iduki,
jalak쌹ija v쎵i ratturi j쌹rgmises rajas v쎵i
v쌹ljaspool rada.
Sel juhul v쎵ib laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem juhti asjatult hoiatada ja
pidureid ja rooliratast rakendada (kui
on varustuses). Kontrollige alati s쎵iduk 쏗mbritsevaid liiklustingimusi.
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esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine)

僅 S쎵iduraja vahetamine

OSG2PH052079L
OSG2PH052078L

[A]: Teie s쎵iduk,
[B]: rida vahetav s쎵iduk
Kui s쎵iduk liigub k쎵rvalolevast reast
teie s쎵idureale, ei suuda andur seda
tuvastada enne kui see on sisenenud
anduri tuvastuspiirkonda.
Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi j쌹rsul s쎵iduraja vahetamisel
s쎵idukit kohe tuvastada. Sellisel juhul
peate ise ohutut pikivahet hoidma
ning vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks
rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

[A]: Teie s쎵iduk,
[B]: rida vahetav s쎵iduk
[C]: samas reas olev s쎵iduk
Kui teie ees olev s쎵iduk lahkub teie
s쎵idurajalt, ei pruugi laupkokkup쎵rke
ennetuss쏗steem kohe tuvastada s쎵idukit, mis n쏗쏗d teie ees on. Sellisel
juhul peate ise ohutut pikivahet
hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.
僅 S쎵iduki tuvastamine

OSG2H051028_2

Kui teie ees liikuvale s쎵idukile on laaditud koorem, mis ulatub s쎵idukist
tahapoole, v쎵i kui teie ees s쎵idab k쎵r6
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gema kliirensiga s쎵iduk, peate olema
eriti t쌹helepanelik. Avariiennetuss쏗steem ei pruugi s쎵idukist tahapoole
ulatuvat koormat tuvastada. Sellistel
juhtudel peate ise v쌹ljaulatuva koormaga ohutut vahet hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja
ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki pukseerimisel soovitame avariiennetuss쏗steemi
turvalisuse huvides v쌹lja l쏗litada.
僅 Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
v쎵ib rakenduda, kui tuvastatakse s쎵idukite, jalak쌹ijatega v쎵i jalgratturitega
sarnaseid objekte.
僅 Avariiennetuss쏗steem pole m쎵eldud
tuvastama jalgrattaid, mootorrattaid,
v쌹iksemaid ratastega esemeid nagu
kohvreid, ostuk쌹rusid ega lapsek쌹rusid.
僅 Avariiennetuss쏗steem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada tugevate elektromagnetlainete h쌹irete korral.
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaamera sissel쏗litamist.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA) (m쎵nel mudelil)

OSG2EV052097L

S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem on ette
n쌹htud s쎵iduraja m쌹rgistuse (v쎵i tee쌹쌹riste) tuvastamiseks kindlal kiirusel s쎵ites. Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem
hoiatab, kui s쎵iduk lahkub oma s쎵idurajast suunatuld kasutamata, v쎵i rakendab
automaatselt juhiabis쏗steemi, aitamaks
s쎵iduki rajalt v쌹ljumist v쌹ltida.

S쏗steemi andurid
Esikaamera

6

OSG2EV041015

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina teem쌹rgistuse (v쎵i tee쌹쌹riste) tuvastamiseks.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud
ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

6
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

S쎵idureal hoidmise abis쏗steemi
s쌹tted
S쎵iduraja ohutus

OSG2PH052101L

HOIATUS
僅 S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem ei juhi
roolimist, kui s쎵idukiga s쎵idetakse s쎵iduraja keskel.
僅 Juht peab alati 쏗mbrusele t쌹helepanu
p쎨쎨rama ja s쎵idukit roolima, kui
funktsioonS쎵iduraja ohutus pole
aktiivne.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem automaatselt
v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem teid ei aita.
S쎵itke alati ettevaatlikult.

OSG2EV052146L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 S쎵iduraja ohutus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Driving Safety (Seaded →
Juhiabi → S쎵iduohutus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving Safety
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus).
僅 S쎵iduraja ohutus: Assist (S쎵iduabi):
씮Lane Keeping Assist” (S쎵idurajal
p쏗simise abis쏗steem) rakendab automaatselt roolimisabi, kui tuvastatakse
s쎵idurealt lahkumine, aitamaks v쌹ltida s쎵iduki v쌹ljumist oma s쎵idureast.
Kui funktsioon S쎵iduraja ohutus pole
valitud, s쏗ttib kollane hoiatustuli
(
) hoiatustuli.

6
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OSG2EV052163L

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →

S쎵iduki juhtimine

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving safety →
Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

M쉁RKUS

M쉁RKUS
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi nupule
p쎵gusalt vajutades l쏗litub rajahoidmise
abi sisse ja v쌹lja.

Hoiatamine ja kontroll
Vasak

OSG2EV051040

僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.

S쎵idurea hoidmise abis쏗steemi
t쎨쎨
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi
sisse-/v쌹ljal쏗litamine

Parem

OSG2EV051041

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem hoiatab
ja juhib s쎵idukit s쎵idurajalt v쌹ljumise
hoiatuse ja reahoidmise s쏗steemiga.

S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus

OSG2H051029

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem k쌹ivitub
igal s쎵iduki keeramisel ning n쌹idikuplokil s쏗ttib valge (
) m쌹rgutuli.
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi v쌹lja
l쏗litamiseks hoidke S쎵iduraja hoidmise
abis쏗steemi nuppu all

N쌹idikuplokil vilguvad roheline (
)
m쌹rgutuli ja s쎵idurada, mille suunas s쎵iduk nihkub.
k쎵lab helisignaal ja rool vibreerib, hoiatamaks juhti, et teine juht v쌹ljub kuvatud, eesolevalt s쎵idurajalt.
S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus aktiveeritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 60~200 km/
h (40~120 miili/h)

S쎵idureal hoidmise abis쏗steem
N쌹idikuplokil vilguvad roheline
(
k쎵lab helisignaal ja rool vibreerib,
hoiatamaks juhti, et teine juht v쌹ljub
kuvatud, eesolevalt s쎵idurajalt.
6
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi kasutatakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 60~200 km/
h (40~120 miili/h)

씮K쌹ed lahti“ hoiatus

M쉁RKUS
僅 Eraldusjoonte (v쎵i teeservade) tuvastamisel muutub n쌹idikuplokil kuvatud
eraldusjoonte v쌹rv hallist valgeks ja
s쏗ttib roheline (
) m쌹rgutuli.
僅 Eraldusjoonte (v쎵i teeservade) tuvastamisel v쎵ivad n쌹idikuplokile ilmuda
rohelised jooned.
S쎵idurada pole tuvastatud

OSG2PH052047L

A: hoidke k쌹ed roolil
Kui juht eemaldab k쌹ed roolilt mitmeks
sekundiks, ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

OSG2EV051042

S쎵idurada on tuvastatud

HOIATUS
僅 Roolimisabi v쎵ib puududa, kui rooli
hoitakse liiga tugevalt v쎵i kui rooli on
keeratud kindlast punktist kaugemale.
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta iga kord. Ainult juht vastutab
s쎵iduki ohutu roolimise ja oma s쎵idurajal p쏗simise eest.
僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ilmuda
liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke
s쎵idu ajal alati oma k쌹si roolil.
僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ekraanile ilmuda ka juhul, kui juht hoiab
roolist kinni liiga n쎵rgalt, sest s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei pruugi sellisel juhul juhi k쌹si roolil tuvastada.
僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei
pruugi k쌹ed lahti hoiatus korrektselt
t쎨쎨tada.
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OSG2EV051043

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.
僅 Juht saab rooli keerata hoolimata sellest, et s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem
rooli asendit korrigeerib.
僅 Kui s쎵idurea hoidmise abis쏗steem on
hakanud rooli asendit korrigeerima,
v쎵ib rooli keeramine tunduda tavap쌹rasest raskem v쎵i kergem.

S쎵iduki juhtimine

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi
rikked ja piirangud
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi
rike

僅

僅
僅

OSG2PH052048L

A: Kontrollige s쎵iduraja ohutuse s쏗steemi
Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub hoiatusteade ja
n쌹idikuplokil s쏗ttib kollane (
) m쌹rgutuli. Sellisel juhul laske funktsiooni
kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja
poole.

僅

S쎵idurea hoidmise abis쏗steemi
piirangud

僅

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
pruugi korralikult t쎨쎨tada v쎵i v쎵ib ootamatult rakenduda j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵idurida on saastunud v쎵i raskesti
eristatav, sest
- Eraldusjooned (v쎵i teeservad) on
kaetud vihma, lume, pori, liiva, 쎵li,
lompide v쎵i muu sarnasega.
- S쎵idurea m쌹rgistuse (v쎵i teepiirete)
v쌹rv ei ole s쎵iduteest eristatav.
- S쎵iduraja k쎵rval on m쌹rgistus (v쎵i
teeservad) v쎵i m쌹rgistus (teeserv)
sarnaneb eraldusjoontega (v쎵i teeservadega)
- S쎵iduraja eraldusjoon (v쎵i teeserv)
on eristamatu v쎵i kahjustatud
- Eraldusjoonele (v쎵i teepiirdele) langeb s쎵iduteel asuva eraldusriba,

僅
僅
僅
僅

puude, teepiirde, m쏗rat쎵kkeseina
vms vari
S쎵iduradade arv s쎵iduteel suureneb
v쎵i v쌹heneb v쎵i eraldusjooned ristuvad 쏗ksteisega
Teel on mitu s쎵iduraja eraldusjoont
(v쎵i teeserva)
S쎵idurajad (v쎵i teepiirded) on t쌹histatud v쌹ga keeruliselt v쎵i maha on m쌹rgitud ajutised eraldusjooned, kui teed
alles ehitatakse v쎵i remonditakse.
Teel on siksak-jooned, 쏗lek쌹igurajad
ja liiklusm쌹rgid
S쎵iduraja eraldusjoon kaob j쌹rsult, nt
ristmikul
S쎵idurada (v쎵i tee) on v쌹ga lai v쎵i kitsas
Teeserval puudub joon
S쎵iduteel on piirstruktuur, nagu teemaksu v쌹rav, k쎵nnitee, 쌹쌹rekivi vms
Vahekaugus eesolevast s쎵idukist on
v쌹ga v쌹ike v쎵i varjab eesolev s쎵iduk
teem쌹rgistust (v쎵i teeserva)

M쉁RKUS
Lisateavet ja t쌹psemaid andmeid esivaatekaamera piirangute kohta vt l쎵igust
"esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA)
(andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

HOIATUS
僅 Ohutu s쎵idu ja 쎵igete juhtimisv쎵tete
eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht.
쉁rge lootke ainult s쎵idurajal p쏗simise
abis쏗steemi funktsioonile ja s쎵itke
ettevaatlikult.
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi t쎨쎨
v쎵idakse t쏗histada v쎵i see v쎵ib olla
takistatud, olenevalt teeoludest ja
쏗mbrusest. Olge alati s쎵itmise ajal
ettevaatlik.
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S쎵iduki juhtimine

僅 Kui s쎵idurada ei tuvastata n쎵uetekohaselt, vaadake l쎵iku "S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi rikked ja piirangud"
lehek쏗ljel 6-61.
僅 Haagise vedamisel v쎵i teise s쎵iduki
pukseerimisel soovitame s쎵idurajal
p쏗simise abis쏗steemi ohutuse p쎵hjustel v쌹lja l쏗litada.
僅 Kui s쎵idukit juhitakse suurel kiirusel, ei
kontrollita rooliratast. S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi kasutamisel peab
juht alati kehtivatest piirkiirustest kinni
pidama.
僅 Kui kuvatakse m쎵ne muu funktsiooni
hoiatusteade v쎵i v쌹ljastatakse heliline
hoiatus, ei pruugita s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi teadet kuvada ega
v쌹ljastada selle helilist hoiatust.
僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te
s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi hoiatusheli kuulda. Kohandage s쎵idusuunda ja j쌹lgige 쏗mbritsevat.
僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei
pruugi roolimisabi korrektselt t쎨쎨tada.
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaamera sissel쏗litamist.
僅 S쎵idurea hoidmise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta j쌹rgmistel juhtudel.
- Suunatuli v쎵i ohutuled on sisse l쏗litatud.
- Autoga ei s쎵ideta p쌹rast s쎵idurajal
p쏗simise abis쏗steemi sissel쏗litamist v쎵i rajavahetust s쎵iduraja keskel
- Elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem (ESC) v쎵i auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem (VSM) on t쎨쎨le
rakendunud.
- Autoga s쎵idetakse kurvilisel teel.
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

- S쎵iduki kiirus on alla 55 km/h (35
miili/h) v쎵i 쏗le 210 km/h (130 miili/
h)
- Teete autoga kiireid ja j쌹rske rajavahetusi
- Auto pidurdab v쌹ga j쌹rsult

S쎵iduki juhtimine

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

Pimenurga ennetuss쏗steem
(BCA) (m쎵nel mudelil)
Pimenurga ennetuss쏗steem aitab tuvastada ja j쌹lgida l쌹henevaid s쎵idukeid juhi
pimenurga piirkonnas ning hoiatab juhti
v쎵imaliku kokkup쎵rke eest hoiatusteate
ja helilise hoiatuse abil.
Lisaks aitab pimenurga ennetuss쏗steem v쌹ltida kokkup쎵rget, rakendades
pidureid, kui tekib kokkup쎵rkeoht s쎵iduraja vahetamisel v쎵i parkimiskohalt v쌹ljas쎵itmisel.

OSG2H051030

Pimenurga ennetuss쏗steem aitab tuvastada pimedas nurgas olevaid s쎵idukeid
ja annab neist juhile m쌹rku.

ETTEVAATUST
Hoiatamisaeg v쎵ib s쎵ltuvalt l쌹heneva
s쎵iduki kiirusele erineda.

OSG2H051033

Kui s쎵idate parkimiskohalt edasisuunas
v쌹lja ja pimeda nurga avariiennetuss쏗steem tuvastab pimedas nurgas kokkup쎵rkeohu l쌹heneva s쎵idukiga, aitab see
pidureid rakendades kokkup쎵rget v쌹ltida.

S쏗steemi andurid
Tagumine nurgaradar

6

ETTEVAATUST
Tuvastamisvahemik v쎵id olenevalt s쎵iduki kiirusest erineda. Ent isegi kui pimenurgas on s쎵iduk, ei pruugi funktsioon
teid hoiatada, kui m쎨쎨dute s쎵idukist
suurel kiirusel.

OSG2EV051012

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST

OSG2H051031

Pimenurga ennetuss쏗steem aitab tuvastada pimenurgast l쌹henevat kiire s쎵idukiirusega s쎵idukit ja annab sellest juhile
teada.

僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega rakendage sellele j쎵udu.
僅 Kui andurit v쎵i selle 쏗mbrust on kahjustatud v쎵i p쎵rutatud, ei pruugi
pimenurga avariiennetuss쏗steem
n쎵uetekohaselt toimida, kuigi hoiatusteade ei ilmu n쌹idikuplokile. Laske
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
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僅 Kui tuvastusandurid on v쌹lja vahetatud v쎵i remonditud, laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.
僅 Ehtsad Kia tagumised kaitserauad,
millele on paigaldatud tagumise nurgaradari andurid, on osad, mille kvaliteet ja j쎵udlus on tagatud. Kui
kannate omavoliliselt v쌹rvi peale v쎵i
vahetate kaitseraua, ei pruugi pimenurga avariiennetuss쏗steem korralikult t쎨쎨tada.
P쎵rkeraua remondiks v쎵i asendamiseks tuleb kasutada vaid vastava
standardi kohaseid t쎵estatud kvaliteedi ja t쎨쎨kindlusega Kia originaalvaruosi.
僅 쉁rge kinnitage tagumise nurgaanduri
l쌹hedusse numbrim쌹rgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, kleebiseid v쎵i
muid esemeid.
僅 pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui kaitseraud on
v쌹lja vahetatud v쎵i kui tagumise nurgaanduri 쏗mbrus on kahjustatud v쎵i
쏗le v쌹rvitud.
僅 Kui on paigaldatud haagis, kandur
vms, v쎵ib see tagumise nurgaanduri
tuvastusj쎵udlust halvendada v쎵i ei
pruugi laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem korralikult t쎨쎨tada.

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

Pimenurga ennetuss쏗steemi seaded
Pimenurga hoiatuss쏗steem

OSG2PH052103L

OSG2EV052147L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 Pimenurga hoiatuss쏗steem
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Driving Safety (Seaded →
Juhiabi → S쎵iduohutus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Blind-spot safety
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → Pimenurga hoiatuss쏗steem).
僅 Pimenurga hoiatuss쏗steem Pimenurga avariiennetuss쏗steem hoiatab
ja rakendab pidurdusabi s쎵ltuvalt
avariiohu suurusest.

OSG2EV052154L

A: Pimenurga hoiatuss쏗steem on v쌹ljas
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S쎵iduki juhtimine

Pimenurga avariiennetuss쏗steemi aktiveerimisel v쎵i s쎵iduki taask쌹ivitamise
korral nii, et see funktsioon on aktiveeritud, s쏗ttib k쏗lgmistel tahavaatepeeglitel
umbes 3 sekundiks hoiatustuli.
Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti v쌹lja l쏗litatud pimenurga ennetuss쏗steemiga,
kuvatakse n쌹idikuplokil teade 씮Pimenurga ennetuss쏗steem on v쌹lja l쏗litatud”.

HOIATUS
Valiku Pimenurga hoiatuss쏗steem v쌹lja
l쏗litamisel peab juht alati 쏗mbrust j쌹lgima ja ettevaatlikult s쎵itma.

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub pimenurga avariiennetuss쏗steem automaatselt v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul
pimenurga avariiennetuss쏗steem teid ei
abista. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab pimenurga ennetuss쏗steem viimase seadistuse.

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052163L

6

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving safety →
6
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S쎵iduki juhtimine

Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

M쉁RKUS

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

S쎵iduki tuvastamine
Esimene hoiatus (parempoolne/vasakpoolne)

OSG2H051035

僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
OSG2PH052080L

ETTEVAATUST
Hoiatuse helitugevuse seadistus rakendub k쎵igile pimenurga avariiennetuss쏗steemi funktsioonidele.

Pimenurga ennetuss쏗steem
(BCA) kasutamine
Pimenurga avariiennetuss쏗steem t쎨쎨tab
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵iduki tuvastamine
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 Kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (s쎵itmahakkamisel)

Hoiatustuli ilmub v쌹limisele tahavaatepeeglile (k쏗ljepeeglile) ja HUD-ekraanile
(kui on varustuses), kui tagant tuvastatakse m쎵lemal real s쎵iduk.
S쎵iduk tuvastatakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 쌊le 20 km/h (12 miili/
h)
僅 S쎵iduki kiirus pimeala piirkonnas: 쏗le
10 km/h (7 miili/h)

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2EV052087L

OSG2EV052088L
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A: Kokkup쎵rkehoiatus!
S쎵iduki tuvastusoleku korral annab kokkup쎵rkehoiatus juhile m쌹rku, kui suunatuli on sisse l쏗litatud, et vahetada
s쎵idurada ajal, mil pimedas nurgas on
k쏗lgnev auto.
僅 Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavitab juhti v쌹limistel tahavaatepeeglitel
(k쏗ljepeeglitel) hoiatustulega, hoiatusteatega, k쎵lab helisignaal ja vibreerib
rool.
僅 Kui suunatuli on v쌹lja l쏗litatud v쎵i kui
lahkute s쎵idurajalt, t쏗histatakse kokkup쎵rkehoiatus ja funktsioon naaseb
s쎵idukite tuvastamise olekusse.

ETTEVAATUST
Kui seadete men쏗쏗s on valitud Warning
only (Ainult hoiatus), k쌹ivitub kokkup쎵rkehoiatus siis, kui teie s쎵iduk l쌹heneb
s쎵idurajale, kus tuvastati pimenurgaga
s쎵iduk.

HOIATUS
僅 Tagumise nurgaanduri tuvastusalaks
on standardne teelaius, mist쎵ttu v쎵ib
funktsioon kitsal teel tuvastada kahe
teise s쎵iduraja s쎵idukeid ja teid hoiatada. Seevastu laial teel ei pruugi
funktsioon tuvastada k쎵rvalrajal olevaid s쎵idukeid ega teid hoiatada.
僅 Ohutulede t쎨쎨tamisel ei toimi suunatule kasutamise ajal kokkup쎵rke hoiatus.

M쉁RKUS
僅 Kui juhiiste asub vasakul, v쌹ljastatakse kokkup쎵rkehoiatus vasakule
keeramisel. Kui juhiiste on paremal,
v쎵ib kokkup쎵rke hoiatus rakenduda
paremale p쎨쎨ramisel.

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

S쌹ilitage rajal olevate s쎵idukitega
sobiv vahemaa.
僅 S쎵ltuvalt armatuurlaua v쎵i teema
spetsifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i
v쌹rve kuvada erinevalt.

Kokkup쎵rke ennetuss쏗steem
(s쎵itmahakkamisel)

OSG2PH052050L

A: H쌹dapidurdamine
V쌹limistel tahavaatepeeglitel (k쏗ljepeeglitel) ja HUD-ekraanil (kui see on varustuses) s쏗ttib hoiatustuli ja k쎵lab
helisignaal ning vibreeriv rool hoiatab
juhti kokkup쎵rkeohu eest. See aitab
pidurdada ja v쌹ltida kokkup쎵rget pimenurgas oleva s쎵idukiga.
Avariiennetuss쏗steemi kasutatakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: alla 3 km/h (2 miili/h)
僅 S쎵iduki kiirus pimeala piirkonnas: 쏗le
5 km/h (3 miili/h)

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade. Ohutuse tagamiseks peab juht
viivitamatult vajutama piduripedaali ja
kontrollima 쏗mbrust.
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僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus kohas parkimist seadistusi.
僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise funktsiooni
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei
pruugita pimenurga ennetuss쏗steemi
hoiatusteade kuvada ega helisignaal
k쎵lada.
僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te
pimenurga ennetuss쏗steemi hoiatusheli kuulda.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
toimida, kui juht vajutab kokkup쎵rke
v쌹ltimiseks piduripedaali.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steemi kasutamise ajal t쏗histab funktsioon pidurite
juhtimise automaatselt siis, kui juht
vajutab liiga palju gaasipedaali v쎵i
juhib rooliratast.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steemi t쎨쎨tamise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma
j쌹쌹da, vigastades s쎵itjaid ja paisates
lahtised esemed 쎵hku. Kandke alati
turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed
autos kindlalt kohale.
僅 Isegi juhul, kui pimenurga ennetuss쏗steemis on tekkinud t쎵rge, t쎨쎨tab
auto piduris쏗steem ikkagi normaalselt.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei toimi
k쎵ikides olukordades ega saa 쌹ra
hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.
僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest
v쎵ib pimenurga avariiennetuss쏗steem
hoiatada juhti liiga hilja v쎵i ei pruugi
쏗ldse hoiatada.
僅 Juht peab alati s쌹ilitama kontrolli s쎵iduki 쏗le. 쉁rge lootke ainult pimenurga
ennetuss쏗steemile. Hoidke alati ise
6
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ohutut pikivahet ja vajutage vajaduse
korral s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks
piduripedaali.
僅 쉁rge kunagi kasutage pimenurga
avariiennetuss쏗steemi selleks, et
meelega inimestele, loomadele, objektidele vm otsa s쎵ita. Nii v쎵ite p쎵hjustada raskeid v쎵i surmavaid vigastusi.

HOIATUS
Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, olenevalt ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli) olekust.
Hoiatus esitatakse vaid j쌹rgmistel juhtudel.
僅 ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli)
hoiatustuli p쎵leb
僅 ESC (Elektrooniline stabiilsuskontroll)
on h쎵ivatud muu funktsiooniga

Pimenurga ennetuss쏗steemi rikked ja piirangud
Pimenurga ennetuss쏗steem rikked

OSG2PH052051L

A: Kontrollige pimenurga ohutuse s쏗steemi
Juhul kui pimenurga ennetuss쏗steem ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Laske Pimenurga ennetuss쏗steemi kvalifitseeritud
t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

S쎵iduki juhtimine

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

korralikult, laske pimenurga ennetuss쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.

HOIATUS
OSG2PH052052L

A: Kontrollige v쌹lise tahavaatepeegli
hoiatustuld
Kui v쌹lise tahavaatepeegli hoiatustuli ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Laske Pimenurga ennetuss쏗steemi kvalifitseeritud
t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Pimenurga ennetuss쏗steem v쌹lja
l쏗litatud

僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatusteadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi
pimenurga ennetuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Pimeda nurga kokkup쎵rke hoiatuss쏗steem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada
piirkonnas (nt avatud maastikul), kus
ei tuvastata mingeid objekte kohe
p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist v쎵i kui
tuvastusandur on s쎵iduki sissel쏗litamisel kaetud v쎵쎵rkehaga.

ETTEVAATUST
L쏗litage pimenurga avariiennetuss쏗steem v쌹lja, kui paigaldate v쎵i eemaldate
haagist, k쌹ru v쎵i muud seadet. Kui olete
l쎵petanud, l쏗litage pimenurga avariiennetuss쏗steem sisse.

OSG2PH052053L

A: Pimenurga hoiatuss쏗steem on keelatud. Radar blokeeritud
Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri 쏗mbruses v쎵i andur ise on
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust
v쌹hendada ja pimenurga ennetuss쏗steemi ajutiselt piirata v쎵i desaktiveerida.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade.
Pimenurga avariiennetuss쏗steem t쎨쎨tab
p쌹rast v쎵쎵rkehade, haagise v쎵i muude
seadmete eemaldamist ja s쎵iduki uuesti
k쌹ivitamist n쎵uetekohaselt edasi.
Kui pimenurga ennetuss쏗steem ei t쎨쎨ta
p쌹rast s쎵iduki tagahaagise, muude
seadmete v쎵i v쎵쎵rkehade eemaldamist

Pimenurga ennetuss쏗steemi piirangud
Pimenurga avariiennetuss쏗steem ei
pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib
k쌹ituda ootamatult j쌹rgmistes tingimustes.
僅 쉁쌹rmuslikel ilmastikutingimustel nagu
tugev lume- v쎵i vihmasadu vms.
僅 Tagumine nurgaradar on kaetud
lume, vihma, pori v쎵i muuga.
僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur
on 쏗mbritseva keskkonna t쎵ttu liiga
k쎵rge v쎵i madal
僅 Kui s쎵idate teise s쎵iduki, posti v쎵i
seina l쌹hedal, on tuvastusandur blokeeritud.

6

69

6

S쎵iduki juhtimine

僅 Kiirtee (v쎵i maantee) kaldtee v쎵i tolliv쌹rava l쌹bimisel.
僅 Teekate (v쎵i kaugemal asuv maapind)
sisaldab ebatavalisi metallosi (nt metroo t쎵ttu).
僅 S쎵iduki l쌹heduses on fikseeritud
objektid, n쌹iteks helit쎵kked, kaitsepiirded, kahekordsed kaitsepiirded, eraldusribad, t쎵kked, t쌹navavalgustid,
m쌹rgid, tunnelid, seinad jne (sh
topeltstruktuurid).
僅 S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud
k쎵rgete puude v쎵i rohuga
僅 S쎵ites avarates piirkondades, kus on
v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne)
僅 S쎵ites m쌹rjal teepinnal, n쌹iteks lompidega teel
僅 Teine s쎵iduk on liiga l쌹hedal teie s쎵iduki taga v쎵i m쎨쎨dub teine s쎵iduk
teie s쎵idukist v쌹ga l쌹hedalt
僅 Teise s쎵iduki kiirus on v쌹ga suur, see
m쎨쎨dub teie s쎵idukist l쏗hikese ajaga.
僅 M쎨쎨dute teisest s쎵idukist
僅 Vahetate s쎵idurida.
僅 Teie k쎵rval olev s쎵iduk alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab
teist kiiremini
僅 Teie k쎵rvalrajas s쎵itev s쎵iduk liigub
kahe raja v쎵rra kaugemale v쎵i kui
kahe raja kaugusel olev s쎵iduk liigub
teie k쎵rvalrajale
僅 Haagis v쎵i tagakandur on paigaldatud
tagumise nurgaradari l쌹hedusse
僅 Tagumise nurgaradari kaitseraud on
kaetud objektidega, n쌹iteks kaitseraua kleebise, jalgrattaraamiga jne.
僅 Kaitseraud tagumise nurgaradari
쏗mber on saanud l쎨쎨gi, kahjustatud
v쎵i on radar oma kohalt nihkunud
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僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i
k쎵rge raske lasti, ebatavalise rehvir쎵hu vms t쎵ttu
僅 J쌹rgmistel juhtudel:
- Tuvastatud on mootorratas v쎵i jalgratas
- Tuvastatud on platvormhaagis
- Tuvastatud on m쎵ni eriti suur s쎵iduk, nt buss v쎵i veoauto
- Tuvastatud on selline takistus nagu
jalak쌹ija, loom, ostuk쌹ru v쎵i lapsevanker
- Tuvastatakse madal s쎵iduk, n쌹iteks
sportauto
Pidurite kontrollimine ei pruugi toimida,
juhi t쌹helepanu on n쎵utav j쌹rgmistes
olukordades.
僅 S쎵iduk vibreerib 쏗le k쏗nklikul, eba쏗htlasel v쎵i betoonkattega teel s쎵ites
v쌹ga tugevalt
僅 S쎵ites libedal lumisel, lompidega jne
teel
僅 Rehvir쎵hk on madal v쎵i rehv on kahjustatud
僅 Piduris쏗steemi on muudetud
僅 S쎵idukiga tehakse j쌹rske s쎵idurajavahetusi.

M쉁RKUS
Lisateavet ja t쌹psemaid andmeid esivaatekaamera piirangute kohta vt l쎵igust
"esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA)
(andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

S쎵iduki juhtimine

Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)

HOIATUS
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

OSG2H051036

Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate kurvilisel teel. Pimenurga ennetuss쏗steem
ei pruugi k쎵rvaloleva s쎵iduraja s쎵idukit tuvastada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

OSG2H051037

Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate kurvilisel teel. Pimenurga ennetuss쏗steem
v쎵ib tuvastada sama s쎵iduraja s쎵iduki.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
僅 S쎵it kaldus teel

Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate kallakul. Pimenurga ennetuss쏗steem ei
pruugi k쎵rvaloleva s쎵iduraja s쎵idukit
tuvastada v쎵i tuvastab s쏗steem vigaselt maapinna v쎵i struktuuri.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
僅 쌊hineval v쎵i jaguneval teel s쎵itmine.

OSG2H051038

Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate teel,
mis 쏗hineb v쎵i jaguneb. Pimenurga
ennetuss쏗steem ei pruugi k쎵rvaloleva
s쎵iduraja s쎵idukit tuvastada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
僅 S쎵itmine eri k쎵rgustega radadel

OSG2EV051014

Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate eri k쎵rgusega radadel. Funktsioon ei pruugi
tuvastada s쎵idukit teel, millel on erineva k쎵rgusega s쎵idurajad (tunnelist
v쌹ljuvad rajad, mitmetasemelised ristmikud jne).
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

OSG2EV051013_2
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S쎵iduki juhtimine

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki vedamisel
veenduge, et pimenurga ennetuss쏗steem oleks v쌹lja l쏗litatud.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada tugevate elektromagnetlainete h쌹irete korral.
僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi
t쎨쎨tada umbes 3 sekundi jooksul
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaamera v쎵i tagumise nurgaanduri sissel쏗litamist.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW) (m쎵nel mudelil)

OSG2H051041

Kui s쎵itja avab p쌹rast s쎵iduki seiskumist
ukse ja s쎵iduki tagumisest piirkonnast
tuvastatakse l쌹henev s쎵iduk, hoiatab
turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem kokkup쎵rke v쌹ltimiseks juhti hoiatusteate ja
helisignaaliga.

ETTEVAATUST
Hoiatamise aeg v쎵ib s쎵ltuvalt l쌹heneva
s쎵iduki kiirusest erineda.

S쏗steemi andurid
Tagumine nurgaradar

OSG2EV051012

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt l쎵igust
"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.
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Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi s쌹tted
Funktsioonide seadistamine
Ohutu v쌹ljas쎵it

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub turvalise v쌹ljumise abis쏗steem automaatselt
v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul turvalise v쌹ljumise abis쏗steem teid ei aita.
S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab turvalise
v쌹ljumise hoiatuss쏗steem viimase seadistuse.
OSG2PH052105L

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052148L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 Ohutu v쌹ljas쎵it
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Driving Safety → Exit Safety
(Seaded → Juhiabi → S쎵iduohutus →
Ohutu v쌹ljas쎵it) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving Safety → Exit
Safety (Seaded → S쎵iduk → Juhiabi →
Ohutu v쌹ljas쎵it).

HOIATUS
Kui valik Exit Safety (Ohutu v쌹ljas쎵it)
on t쏗histatud, ei saa turvalise v쌹ljumise
hoiatuss쏗steem abi osutada. Juht peaks
alati olema teadlik tekkida v쎵ivatest
ootamatutest ja 쌹kilistest olukordadest.

OSG2EV052163L

6

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving safety →
6
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Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

M쉁RKUS

K쏗ljepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja
n쌹idikuplokile ilmub hoiatusteade ning
k쎵lab helihoiatus.
僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem
t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
- Teie s쎵iduki kiirus: alla 3 km/h (2
miili/h)
- Tagantpoolt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: 쏗le 6 km/h (4 mph)

HOIATUS

僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi t쎨쎨
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem on
m쎵eldud j쌹rgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.
僅 Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist v쌹ljumisel

Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist
v쌹ljumisel

OSG2H051035

僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus kohas parkimist seadistusi.
僅 Kui kuvatakse m쎵ni teine hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei pruugi
turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi
hoiatusteade kuvada ega helisignaal
k쎵lada.
僅 Te ei pruugi turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi helisignaali kuulda, kui
쏗mbrus on m쏗rarohke.
僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem ei
t쎨쎨ta k쎵igis olukordades ega saa 쌹ra
hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.
僅 S쎵ltuvalt s쎵idutingimustest on v쎵imalik, et turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem hoiatab juhti liiga hilja v쎵i ei tee
seda 쏗ldse. Kontrollige alati s쎵iduki
쏗mbrust.
僅 V쎵imalike autost v쌹ljumise 쎵nnetuste
eest vastutavad juht ja reisijad. Enne
autost lahkumist kontrollige alati
쏗mbrust.

M쉁RKUS

OSG2PH052065L

A: Liikluse j쌹lgimine
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僅 Kui s쎵iduk l쏗litatakse v쌹lja, t쎨쎨tab turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 3
minutit, kuid l쏗litub uste lukustumisel
kohe v쌹lja.

S쎵iduki juhtimine

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

僅 S쎵ltuvalt armatuurlaua v쎵i teema
spetsifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i
v쌹rve kuvada erinevalt.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem keelatud

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi rikked ja piirangud
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi rike

OSG2PH052051L

A: Kontrollige pimenurga hoiatuss쏗steemi
Juhul kui turvalise v쌹ljumise hoiatus ei
t쎨쎨ta korrap쌹raselt, ilmub n쌹idikuplokile
hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib paariks sekundiks peamine hoiatustuli ( ).
Laske turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

OSG2PH052052L

A: Kontrollige v쌹lise tahavaatepeegli
hoiatustuld
Kui v쌹lise tahavaatepeegli hoiatustuli ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Laske turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.

OSG2PH052053L

A: Pimenurga hoiatuss쏗steem on keelatud. Radar blokeeritud
Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri 쏗mbruses v쎵i andur ise on
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust
v쌹hendada ja ohutu v쌹ljumise s쏗steemi
ajutiselt piirata v쎵i desaktiveerida.
Sellisel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade 씮Pimenurga hoiatuss쏗steem
desaktiveeritud“. N쌹idikuplokil kuvatakse hoiatusteade 씮Radar blokeeritud“.
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem toimib n쎵uetekohaselt, kui eemaldate
v쎵쎵rmaterjali, haagise vms ja seej쌹rel
mootori taask쌹ivitate.
Kui turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem
ei t쎨쎨ta p쌹rast seadme eemaldamist
korralikult, soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.

HOIATUS
僅 Isegi kui n쌹idikuplokis hoiatusteadet
ei kuvata, ei pruugi turvalise v쌹ljumise
abis쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem ei
pruugi korralikult t쎨쎨tada piirkonnas
(nt avatud maastikul), kus ei tuvastata
kohe p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist
쏗htegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe p쌹rast s쎵iduki sis-
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sel쏗litamist v쎵쎵rkeha t쎵ttu
blokeeritud.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA) (m쎵nel mudelil)

ETTEVAATUST
L쏗litage turvalise v쌹ljumise abis쏗steem
haagise, kanduri jne vedamisel v쌹lja v쎵i
eemaldage haagis, kandur jne.
OSG2H051042

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi piirangud
J쌹rgmise hoiatuse puhul ei pruugi turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem tavap쌹raselt t쎨쎨tada. Samuti on v쎵imalik, et
s쏗steem t쎨쎨tab ettearvamatult.
僅 V쌹ljumisel kohas, kus puud v쎵i rohi on
쏗lekasvanud
僅 V쌹ljumisel kohas, kus tee on m쌹rg
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus on liiga suur
v쎵i liiga v쌹ike

M쉁RKUS
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt l쎵igust
"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.

HOIATUS
僅 Ohutu v쌹ljumise hoiatus pruugi n쎵uetekohaselt toimida, kui seda h쌹irivad
tugevad elektromagnetilised lained.
僅 Ohutu v쌹ljumise hoiatus ei pruugi 3
sekundi jooksul p쌹rast auto taask쌹ivitamist v쎵i tagumiste nurgaandurite
sissel쏗litamist t쎨쎨tada.
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Kui s쎵itja avab p쌹rast s쎵iduki seiskumist
ukse ja s쎵iduki tagumisest piirkonnast
tuvastatakse l쌹henev s쎵iduk, hoiatab
turvalise v쌹ljumise abis쏗steem kokkup쎵rke v쌹ltimiseks juhti hoiatusteate ja
helisignaaliga.

OSG2H041061

Kui elektroonilise lapseluku l쏗liti on
lukustusasendis ning tuvastatakse k쏗lje
pealt l쌹henev s쎵iduk, ei avane elektrooniline lapselukk ( ) ka juhul, kui juht
vajutab uste avanemise ennetamiseks
nuppu uuesti.

ETTEVAATUST
Hoiatamise aeg v쎵ib s쎵ltuvalt l쌹heneva
s쎵iduki kiirusest erineda.

S쎵iduki juhtimine

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)

S쏗steemi andurid
Tagumine nurgaradar

OSG2EV051012

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt l쎵igust
"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi
seaded
Ohutu v쌹ljas쎵it

Settings → Vehicle → Driver Assistance → Driving Safety → Exit
Safety(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi →
S쎵iduohutus → Ohutu v쌹ljas쎵it) v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis Settings →
Vehicle → Driver assistance → Driving
safety → Exit safety (Seaded → S쎵iduk
→ Juhiabi → S쎵iduohutus → Ohutu v쌹ljas쎵it).

HOIATUS
Juht peaks kogu aeg j쌹lgima 쏗mberringi
toimuvat. Kui valik Exit Safety (Ohutu
v쌹ljas쎵it) on t쏗histatud, ei saa turvalise
v쌹ljumise hoiatuss쏗steem abi osutada.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub turvalise v쌹ljumise abis쏗steem automaatselt
v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul turvalise v쌹ljumise abis쏗steem teid ei aita.
S쎵itke alati ettevaatlikult.

6
M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab turvalise
v쌹ljumise abis쏗steem viimase seadistuse.
OSG2PH052105L

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052148L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutu s쎵itmine
2 Ohutu v쌹ljas쎵it
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i n쌹idikuplokil

OSG2EV052163L

OSG2EV052145L
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S쎵iduki juhtimine

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving safety → Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

M쉁RKUS
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi
kasutamine
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem on
m쎵eldud j쌹rgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.
僅 Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist v쌹ljumisel
僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem elektroonilise lapselukuga auto mudelil
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Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)

Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist
v쌹ljumisel

OSG2H051035

OSG2PH052065L

A: Liikluse j쌹lgimine
K쏗ljepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja
n쌹idikuplokile ilmub hoiatusteade ning
k쎵lab helihoiatus.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus antakse s쎵idukist
v쌹ljumisel j쌹rgmistel juhtudel:
- Teie s쎵iduki kiirus: alla 3 km/h (2
miili/h)
- Tagantpoolt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: 쏗le 6 km/h (4 mph)

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem
elektroonilise lapselukuga auto
mudelil

OSG2PH052054L

A: kontrollige 쏗mbrust ja proovige
seej쌹rel uuesti
V쌹limise tahavaatepeegli hoiatustuli
hakkab vilkuma ja n쌹idikuplokile ilmub
hoiatusteade.

S쎵iduki juhtimine

僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem koos
elektroonilise lapselukuga t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel:
- Teie s쎵iduki kiirus: alla 3 km/h (2
miili/h)
- Tagantpoolt l쌹heneva s쎵iduki kiirus: 쏗le 6 km/h (4 mph)

M쉁RKUS
Lisateavet elektroonilise lapseluku nupu
kohta leiate l쎵igust "Elektrooniline lapselukus쏗steem (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel
5-16.

HOIATUS
Kui juht vajutab uuesti elektroonilise
lapseluku nuppu 10 sekundit p쌹rast
hoiatusteate ilmumist, arvab turvalise
v쌹ljumise abis쏗steem, et juht on ukse
lukust avanud ja uks avaneb l쌹henevatest s쎵idukitest hoolimata. Elektrooniline
lapselukk l쏗litub v쌹lja (nupu n쌹idik on
asendis OFF). Kontrollige alati enne
elektroonilise lapselukus쏗steemi v쌹ljal쏗litamist 쏗mbrust.

M쉁RKUS
Kui tagauks avatakse v쌹ljastpoolt, siis
avaneb see hoolimata ohutu v쌹ljumise
s쏗steemi t쎨쎨tamisest.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)

僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta k쎵igis olukordades ega saa 쌹ra
hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.
僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem v쎵ib
s쎵ltuvalt tee- ja s쎵idutingimustest
hoiatada juhti hilja v쎵i ei pruugi seda
쏗ldse teha. Kontrollige alati s쎵iduki
쏗mbrust.
僅 V쎵imalike autost v쌹ljumise 쎵nnetuste
eest vastutavad juht ja reisijad. Enne
autost lahkumist kontrollige alati
쏗mbrust.
僅 쉁rge k쌹itage kunagi tahtlikult turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi. See v쎵ib
p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i
surma.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduk l쏗litatakse v쌹lja, t쎨쎨tab turvalise v쌹ljumise abis쏗steem 3 minutit,
kuid l쏗litub uste lukustumisel kohe
v쌹lja.
僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi
rikked ja piirangud
Turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi
rike

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus kohas parkimist seadistusi.
僅 Kui kuvatakse m쎵ni teine hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei pruugi
turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal
k쎵lada.
僅 Te ei pruugi turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi helisignaali kuulda, kui 쏗mbrus on m쏗rarohke.

OSG2PH052051L

A: Kontrollige pimenurga ohutuse s쏗steemi
Juhul kui turvalise v쌹ljumise hoiatus ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗t6
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S쎵iduki juhtimine

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem (SEA)

tib peamine ( ) hoiatustuli. Laske turvalise v쌹ljumise abis쏗steem kvalifitseeritud
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

terjali, haagise vms ja seej쌹rel mootori
taask쌹ivitate.
Kui turvalise v쌹ljumise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta p쌹rast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud
edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.

HOIATUS

OSG2PH052052L

A: Kontrollige v쌹lise tahavaatepeegli
hoiatustuld
Kui v쌹lise tahavaatepeegli hoiatustuli ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Laske turvalise v쌹ljumise abis쏗steem kvalifitseeritud
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem
on keelatud

OSG2PH052053L

A: Pimenurga hoiatuss쏗steem on keelatud. Radar blokeeritud
Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri 쏗mbruses v쎵i andur ise on
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust
v쌹hendada ja ohutu v쌹ljumise s쏗steemi
ajutiselt piirata v쎵i desaktiveerida.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade.
Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem toimib
n쎵uetekohaselt, kui eemaldate v쎵쎵rma-
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僅 Isegi kui n쌹idikuplokis hoiatusteadet
ei kuvata, ei pruugi ohutu v쌹ljumise
s쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem ei
pruugi korralikult t쎨쎨tada piirkonnas
(nt avatud maastikul), kus ei tuvastata
kohe p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist
쏗htegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist v쎵쎵rkeha t쎵ttu
blokeeritud.

ETTEVAATUST
L쏗litage turvalise v쌹ljumise abis쏗steem
v쌹lja, kui paigaldate v쎵i eemaldate haagist, k쌹ru v쎵i muud seadet. L쏗litage turvalise v쌹ljumise abis쏗steem v쌹lja, kui
l쎵petate s쎵iduki kasutamise.

Turvalise v쌹ljumise abis쏗steemi
piirangud
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem ei pruugi
korralikult t쎨쎨tada v쎵i v쎵ib ootamatult
rakenduda j쌹rgmistel tingimustel.
僅 V쌹ljumisel kohas, kus puud v쎵i rohi on
쏗lekasvanud
僅 V쌹ljumisel kohas, kus tee on m쌹rg
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus on liiga suur
v쎵i liiga v쌹ike

S쎵iduki juhtimine

M쉁RKUS
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt l쎵igust "Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) (m쎵nel
mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.

Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)

Manuaalne kiirusepiiraja
(MSLA)

HOIATUS
僅 Ohutu v쌹ljumise s쏗steem pruugi
n쎵uetekohaselt toimida, kui seda h쌹irivad tugevad elektromagnetilised lained.
僅 Ohutu v쌹ljumise s쏗steem ei pruugi 3
sekundi jooksul p쌹rast auto k쌹ivitamist v쎵i tagumiste nurgaandurite sissel쏗litamist t쎨쎨tada.

OSG2EV051044

1 Kiirusepiiraja m쌹rgutuli
2 Salvestatud p쏗sikiirus
Kui te ei soovi 쏗letada mingit kindlat s쎵idukiirust, saate kindlaks m쌹쌹rata ja salvestada vastava piirkiiruse.
Kui s쎵idate seej쌹rel salvestatud piirkiirusest kiiremini, hakkab t쎨쎨le hoiatusfunktsioon (salvestatud piirkiirus
hakkab vilkuma ja kostab helisignaal),
mis t쎨쎨tab seni, kuni auto s쎵idukiirus on
langenud taas piirkiirusest allapoole.

Manuaalse kiiruspiiraja t쎨쎨
6

Kiirusepiirangu seadistamine
1. Vajutage ja hoidke soovitud kiirusel all
Juhtimisabi ( ) nuppu: Kiirusepiirangu m쌹rgutuli (
) ilmub n쌹idikuplokile.

OSG2H051043
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S쎵iduki juhtimine

Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)

2. Vajutage l쏗litit (+) 쏗les v쎵i (-) alla ning
vabastage soovitud kiirusel.
Vajutage ja hoidke l쏗litit (+) 쏗les v쎵i (-)
alla. Kiirus suureneb v쎵i v쌹heneb
esmalt l쌹himale t쌹isarvule ja seej쌹rel
suureneb v쎵i v쌹heneb 10 km/h (5
mph) v쎵rra.

Manuaalse kiirusepiiraja ajutiseks peatamiseks

OSG2H051045

OSG2H051054

Vajutage m쌹쌹ratud kiirusapiiraja ajutiseks v쌹ljal쏗litamiseks l쏗litit ( ) l쏗litile.
M쌹쌹ratud suurim lubatud s쎵idukiirus
l쏗litub v쌹lja, kuid suurima lubatud s쎵idukiiruse m쌹rgutuli (
) j쌹쌹b p쎵lema.

Manuaalne kiirusepiiraja uuesti
sisse l쏗litamine

OSG2H051055

3. N쌹idikuplokil kuvatakse m쌹쌹ratud
suurim lubatud s쎵idukiirus.
Kui soovite s쎵ita eelseadistatud piirkiirusest kiiremini, vajutage gaasipedaali
쏗le takistuspunkti, et aktiveerida kickdown mehhanism.
Seej쌹rel hakkab seadistatud kiirusepiirang vilkuma ja k쎵lab helisignaal,
kuni viite s쎵iduki tagasi kiirusepiirangusse.

OSG2EV051045

M쉁RKUS
Kui gaasipedaali ei vajutata takistuspunktist edasi, s쌹ilib s쎵iduki piirkiirus.
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OSG2H051046_2

Manuaalse kiirusepiiraja t쎨쎨 j쌹tkamiseks p쌹rast selle katkestamist vajutage
+,–, ( ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi.
Kui l쏗kkate (+) l쏗litit 쏗lespoole v쎵i - l쏗litit
allapoole, m쌹쌹ratakse auto kiiruseks
hetkel n쌹idikuplokil kuvatud kiirus.
L쏗liti ( ) vajutamisel naaseb s쎵iduki kiirus eelseadistatud kiirusele.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

Kiirusepiiraja v쌹ljal쏗litamine

OSG2H051043

Vajutage juhiabis쏗steemi ( ) l쏗litit
manuaalse kiirusepiiraja v쌹ljal쏗litamiseks. Kiirusepiirangu m쌹rgutuli (
)
kustub.

HOIATUS
J쌹rgige manuaalse kiirusepiiraja kasutamisel alltoodud ohutusabin쎵usid.
僅 Valige p쏗sikiiruseks alati selline kiirus,
mis ei 쏗leta teie riigis kehtivat piirkiirust.
僅 Kui funktsiooni ei kasutata, l쏗litage
manuaalne kiiruspiiraja v쌹lja, v쌹ltimaks tahtmatut kiiruse m쌹쌹ramist.
Kontrollige, et kiirusepiirangu m쌹rgutuli (
) oleks kustunud.
僅 Manuaalne kiirusepiiraja ei asenda
ettevaatlikku ja ohutut s쎵itmist. Juht
vastutab ettevaatlikult s쎵itmise eest
ning peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks. J쌹lgige ise alati
t쌹helepanelikult liiklusolusid.

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)
(m쎵nel mudelil)
Nutikas kiirusepiiraja kasutab tuvastatud
liiklusm쌹rkide ja navigatsioonis쏗steemi
andmeid, et tagada juhile teave suurima
lubatud s쎵idukiiruse ja k쎵nealuse tee
t쌹iendavate liiklusm쌹rkide kohta. Samuti
aitab funktsioon juhil s쌹ilitada tee piirkiirust.

ETTEVAATUST
僅 Nutikas kiiruspiiraja ei pruugi teistes
riikides n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Kui s쎵idukil on navigatsioonis쏗steem,
tuleb seda regulaarselt uuendada, et
nutikas kiirusepiirangu abis쏗steem
saaks 쎵igesti t쎨쎨tada.

S쏗steemi andurid
Esikaamera

6

OSG2EV041015

S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud
ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

Nutika kiiruspiiraja s쌹tted
Kiirusepiirang

OSG2PH052107L

僅 Piirkiiruse hoiatus Kui valitud on
Speed limit Assist (Kiirusepiirangu abis쏗steem), tagab nutikas kiiruspiiraja
abis쏗steem juhile teabe suurima lubatud s쎵idukiiruse ja t쌹iendavate liiklusm쌹rkide kohta. Lisaks hoiatab nutika
kiiruspiirangu abis쏗steem juhti, kui
s쎵idukiga s쎵idetakse kiiruspiirangust
kiiremini. Manuaalse kiiruspiiraja abis쏗steemi v쎵i nutika kiirushoidiku
m쌹쌹ratud kiirust ei reguleerita automaatselt. Juht peab kiirust k쌹sitsi
reguleerima.
僅 V쌹ljas: Kui valitud on Off (V쌹ljas), l쏗litub nutika kiiruspiiraja abis쏗steem
v쌹lja.

OSG2EV052149L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Kiirusepiirang
2 Kiirusepiirangu abis쏗steem
3 Piirkiiruse hoiatus
4 V쌹ljas
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Speed Limit (Seaded →
Juhiabi → Kiirusepiirang) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle
→ Driver Assistance → Speed limit
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → Kiirusepiirang).
僅 Kiirusepiirangu abis쏗steem Kui valitud on Speed limit Assist (Kiirusepiirangu abis쏗steem), tagab nutikas
kiiruspiiraja abis쏗steem juhile teabe
suurima lubatud s쎵idukiiruse ja t쌹iendavate liiklusm쌹rkide kohta. Lisaks
teavitab nutika kiiruspiirangu abis쏗steem juhti vajadusest muuta
manuaalse kiiruspiiraja ja/v쎵i kohanduva kiirushoidiku seadistatud kiirust,
et p쏗sida kiiruspiirangu piires.

6
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Piirkiiruse nihe

OSG2PH052109L

OSG2EV052166L

A: Kiirusepiirang
1 Kiirusepiirangu tolerants
2 Kiirusepiirangu tolerantsi s쌹te
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idikukuval valik Settings → Driver Assistance → Speed Limit (Seaded →
Juhiabi → Kiirusepiirang) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle
→ Driver Assistance → Speed limit
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → Kiirusepiirang).

S쎵iduki juhtimine

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

Kiirusepiirangu hoiatus ja Kiirusepiirangu abis쏗steem hoiatavad juhti, kui
s쎵idukiirus 쏗letab kiirusepiirangu ja kiirusepiirangu tolerantsi summat. Alternatiivina v쎵idakse kiirusepiirangu nihet
ka tuvastatud kiirusepiirangule rakendada.

M쉁RKUS
僅 Funktsioon Kiirusepiirang ja kiiruse
hoiatus v쎵tab aluseks m쌹쌹ratud nihke
ja kehtiva kiirusepiirangu summa. Kui
soovite, et hoiatused antaks ja kiirust
muudetaks kehtiva kiirusepiiranguni
j쎵udmisel, seadke nihke v쌹쌹rtuseks
씮0“.
僅 Valiku Speed limit offset (Kiirusepiirangu nihe) seadistus ei kajastu nutika
navigatsioonip쎵hise kiirushoidiku
(NSCC) andmetes.

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving safety → Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse heli-

tugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

ETTEVAATUST
僅 Hoiatuse aja ja hoiatuse helitugevuse
seadistus rakendub k쎵igile laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi funktsioonidele.
僅 Juhul kui hoiatuse ajastus on seatud
valikule Normaalne, v쎵ib tunduda, et
s쏗steem ei hoiata teid piisavalt kiiresti,
kui s쎵iduk teie ees v쌹ga j쌹rsult peatub.
僅 V쌹hese liikluse ja aeglase s쎵idukiiruse korral seadke hoiatuse ajastus
valikule Late (Hiline).

M쉁RKUS

6

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Kuid isegi valiku Off (V쌹ljas) tegemisel ei l쏗litu esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusheli v쌹lja, vaid
helitugevuseks m쌹쌹ratakse Low
(Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus
kohas parkimist seadistusi.

6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

Nutika kiiruspiiraja t쎨쎨
Hoiatamine ja kontroll
Nutika kiirusepiirangu abis쏗steemihoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Piirkiiruse kuvamine
僅 Kiiruse 쏗letamise hoiatus
僅 Seadistatud kiiruse muutmine

gimiseks. Kui lisaliiklusm쌹rke ei tuvastata, kuvatakse need t쏗hjana.
僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Kiiruse 쏗letamise hoiatus

M쉁RKUS
Nutikat piirkiiruse abis쏗steemi hoiatust
ja juhtseadist kirjeldatakse nihke alusel,
mille v쌹쌹rtuseks on 0. Lisateavet nihke
seadistamiseks leiate l쎵igust "Nutika kiiruspiiraja s쌹tted" lehek쏗ljel 6-84.

Piirkiiruse kuvamine

OSG2EV051046

OSG2EV051047

Kui s쎵idetakse suuremal kiirusel kui n쌹idatud piirkiirus, hakkab punane piirkiiruse n쌹idik vilkuma.

Seadistatud kiiruse muutmine

OSG2EV051065

Piirkiiruse teave kuvatakse n쌹idikuplokis.

M쉁RKUS
僅 Kui tee piirkiiruse teavet ei tuvastata,
kuvatakse m쌹rk 씮---“. Kui liiklusm쌹rke
on keeruline tuvastada, vt jaotist
"Nutika kiirusepiiraja rikked ja piirangud" lehek쏗ljel 6-87.
僅 Nutikas kiirusepiiraja annab lisaks
piirkiirusele t쌹iendavat teavet liiklusm쌹rkide kohta. T쌹iendavad liiklusm쌹rgid v쎵ivad riigiti erineda.
僅 T쌹iendavad liiklusm쌹rgid kiirusepiirangu v쎵i m쎨쎨das쎵idupiirangu m쌹rgi
all t쌹hendavad tingumusi m쌹rkide j쌹r-
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OSG2EV051066

Kui manuaalse kiirusepiiraja v쎵i nutika
kiirushoidiku kasutamisel muutub tee
kiirusepiirang, kuvatakse 쏗les- v쎵i allasuunas olev nool, mis teavitab juhti, et
seadistatud kiirust tuleb muuta. Sel ajal
saab juht seadistatud kiirust piirkiiruse
j쌹rgi muuta, kasutades roolirattal nuppe
(+) v쎵i (–).

S쎵iduki juhtimine

HOIATUS
僅 Kui nihe on seadistatud suuremale
v쌹쌹rtusele kui 0, l쏗litub seadistatud
kiirus tee piirkiirusest suuremale kiirusele. Kui soovite s쎵ita alla piirkiiruse,
seadistage nihe v쌹iksemale v쌹쌹rtusele kui 0 v쎵i kasutage kiiruse v쌹hendamiseks rooliratta l쏗litit –.
僅 Isegi p쌹rast kiiruse seadistamist vastavalt tee piirkiirusele, saab s쎵idukiga
siiski s쎵ita piirkiirusest kiiremini. S쎵idukiiruse v쌹hendamiseks vajutage
vajadusel piduripedaali.
僅 Kui tee piirkiirus on alla 30 km/h (20
mph), siis seadistatud kiiruse muutmise funktsioon ei t쎨쎨ta.
僅 Nutikas kiirusepiiraja kasutab n쌹idikuplokis juhi seadistatud kiiruse쏗hikut. Kui kiiruse쏗hik ei vasta teie riigis
kasutatavale, ei pruugi seadistatud
nutikas kiirusepiiraja n쎵uetekohaselt
toimida.

Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

Nutika kiirusepiiraja rikked ja piirangud
Nutika kiirusepiiraja rikked

OSG2PH052057L

A: kontrollige kiirusepiiraja s쏗steemi
Juhul kui piirkiiruse nutikas abis쏗steem
ei t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli.
Sellisel juhul soovitame lasta funktsiooni
kontrollida volitatud Kia edasim쏗쏗jal/
esindajal.

Nutikas kiiruspiiraja keelatud

6

M쉁RKUS
僅 Lisateavet manuaalse kiirusepiiraja
kohta leiate jaotisest "Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)" lehek쏗ljel 6-81.
僅 Lisateavet nutika kiirushoidiku kasutamise kohta leiate jaotisest "D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC) (m쎵nel
mudelil)" lehek쏗ljel 6-96.

OCV051151L

A: Kiiruspiirangu s쏗steem keelatud.
Kaamera blokeeritud
Kui esiklaas, kus asub esikaamera, on
kaetud v쎵쎵rkehadega, n쌹iteks lume v쎵i
vihmaga, v쎵ib see v쌹hendada tuvastamisv쎵imett ja nutikat kiirusepiirajat piirata v쎵i v쌹lja l쏗litada. Sel juhul ilmub
n쌹idikuplokile hoiatusteade.
Piirkiiruse nutikas abis쏗steem toimib
p쌹rast lume, vihma v쎵i v쎵쎵rkehade
eemaldamist tavap쌹raselt. Hoidke see
alati puhtana.
Kui piirkiiruse nutikas abis쏗steem ei
t쎨쎨ta p쌹rast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud
edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.
6
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S쎵iduki juhtimine

HOIATUS
Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatusteadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi nutikas
kiiruspiiraja n쎵uetekohaselt toimida.

Nutika kiirusepiiraja piirangud
J쌹rgmistes olukordades ei pruugi piirkiiruse nutikas abis쏗steem tavap쌹raselt
t쎨쎨tada. Samuti on v쎵imalik, et piirkiiruse nutikas abis쏗steem t쎨쎨tab ettearvamatult.
僅 Liiklusm쌹rgid on m쌹쌹rdunud v쎵i
tuvastamatud
- Liiklusm쌹rke on raske n쌹ha halva
ilma, nagu vihm, lumi, udu jne t쎵ttu
- Liiklusm쌹rgid on osaliselt takistuse
v쎵i varjuga kaetud.
僅 Liiklusm쌹rgid ei vasta kehtivale standardile
- Liiklusm쌹rgi pilt v쎵i tekst erineb
standardist
- Liiklusm쌹rk on paigaldatud p쎵hirea ja v쌹ljas쎵idu vahele v쎵i jagunevate teede vahele
- Liiklusm쌹rk on kinnitatud teise s쎵iduki k쏗lge
僅 S쎵iduki ja liiklusm쌹rgi vahel on liiga
suur vahemaa
僅 S쎵iduki teele satuvad valgustatud liiklusm쌹rgid
僅 Piirkiiruse nutikas abis쏗steem tuvastab t쌹navanumbrid v쎵i muud sildid
v쌹쌹ralt piirkiiruseks.
僅 Teie s쎵idetava tee l쌹hedal tuvastati
liiklusm쌹rk.
僅 Mitu m쌹rki paiknevad 쏗ksteise l쌹hedal
僅 Minimaalse piirkiiruse m쌹rk on teel
僅 Minimaalse piirkiiruse m쌹rk on teel
僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunnelisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel
v쎵i viadukti alt l쌹bi s쎵ites
6
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Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

僅 Esitulesid ei kasutata v쎵i esilaternate
eredus on 쎨쎨sel v쎵i tunnelis n쎵rk
僅 P쌹ike pimestab esikaamera vaatev쌹lja
僅 Liiklusm쌹rke on peegelduva p쌹ikese,
t쌹navatulede v쎵i vastutulevate autode
t쎵ttu raske tuvastada
僅 Navigeerimis- v쎵i GPS-teave sisaldab
vigu.
僅 Juht ei j쌹rgi navigeerimisjuhiseid.
僅 S쎵idetakse j쌹rskude kurvidega teel
v쎵i kurvilisel teel
僅 S쎵idetakse 쏗le lamava politseiniku v쎵i
j쌹rskudel kallakutel
僅 Auto rappub tugevalt
僅 V쌹rskelt avatud teel s쎵itmine

HOIATUS
僅 Nutikas kiirusepiiraja on lisafunktsioon, mis aitab juhil j쌹rgida tee piirkiirust ning see ei pruugi kuvada 쎵iget
piirkiirust ega s쎵idukiirust 쎵igesti juhtida.
僅 Kiirusepiirangust kinnipidamise eest
vastutab autojuht.

M쉁RKUS
Lisateavet ja t쌹psemaid andmeid esivaatekaamera piirangute kohta vt l쎵igust
"esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA)
(andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

S쎵iduki juhtimine

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW)

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW) (m쎵nel mudelil)
P쎵hifunktsioon
Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem aitab
m쌹쌹rata juhi t쌹helepanelikkuse taset,
anal쏗쏗sides s쎵idustiili, s쎵iduaega jne
s쎵iduki juhtimise ajal. Juhi t쌹helepanu
hoiatuss쏗steem soovitab teha puhkepausi, kui juhi t쌹helepanelikkuse tase
langeb kindlast tasemest allapoole.

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem

(FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steemi
s쌹tted
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem

OSG2EV052162L

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem teavitab juhti, kui eesmine s쎵iduk hakkab liikuma.

S쏗steemi andurid
Esikaamera

OSG2EV041015

Esikaamerat kasutatakse s쎵idu ajal
tuvastusandurina s쎵idumustri ja eess쎵itva auto eemaldumise tuvastamiseks.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
僅 Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steemi optimaalse j쎵udluse tagamiseks hoidke
esikaamerat alati heas seisukorras.
僅 Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust
"esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem

OSG2EV052128L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem (DAW)
2 T쌹helepanematu s쎵itmise hoiatus
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige n쌹idikuplokil
Settings (Seaded) → Driver Assistance
(Juhiabis쏗steem) → DAW (Driver
Attention Warning) (Juhi t쌹helepanu
hajumise hoiatuss쏗steem) v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis Settings (Seaded)
→ Vehicle (s쎵iduk) → Driver assistance (Juhiabis쏗steem) → DAW (Driver Attention Warning) (Juhi
t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem).
僅 T쌹helepanematu s쎵itmise hoiatuse
valimisel soovitab juhi t쌹helepanu
hajumise hoiatuss쏗steem juhil pausi
teha, kui t쌹helepanuv쎵ime langeb
teatud tasemest madalamale.
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S쎵iduki juhtimine

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW)

M쉁RKUS

Puhkepaus

Kui mootor on k쌹ivitatud, l쏗litub 씮T쌹helepanematu s쎵itmise hoiatus” alati
sisse. (Euroopas, Austraalias ja Venemaal).

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem

OSG2EV052129L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem (DAW)
2 Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem
僅 Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem: funktsioon 씮Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem“
teavitab juhti, kui eesolev s쎵iduk
p쌹rast peatumist lahkub.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi t쎨쎨
P쎵hifunktsioon
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi t쎨쎨p쎵him쎵te on j쌹rgmine.
僅 Puhkepaus

6
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ONQ5041161L

A: Puhkepausi kaalumine
Kui juhi t쌹helepanu tase on langenud
alla teatud tase,e, ilmub n쌹idikuplokile
hoiatusteade ja k쎵lab helihoiatus, mis
soovitab juhile puhkepausi tegemist.
僅 Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem ei
soovita teha puhkepausi, kui s쎵it on
kestnud alla 5 minuti v쎵i eelmise puhkepausi soovitusest on m쎨쎨dunud
v쌹hem kui 10 minutit.
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi (DAW) t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: S쎵iduki kiirus: ligikaudu 0–210 km/h (0–130 miili/h).

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus
kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST
僅 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem v쎵ib soovitada juhi s쎵idustiili v쎵i
-harjumuste alusel puhkepausi isegi
siis, kui juht ei tunne v쌹simust.
僅 Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem on
vaid abifunktsioon ega pruugi juhi
t쌹helepanelikkuse astet 쎵igesti tuvastada.
僅 Kui juht tunneb end v쌹sinult, peaks ta
tegema ohutus kohas puhkepausi ka
siis, kui s쏗steem seda ei soovita.

S쎵iduki juhtimine

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW)

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem

Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi rikked ja piirangud
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi rike

OSG2PH052058L

A: Eesolev s쎵iduk hakkab uuesti liikuma
Kui eesmine s쎵iduk l쎵petab peatuse ja
s쎵idab edasi, teavitab eesoleva s쎵iduki
eemaldumise hoiatuss쏗steem juhti n쌹idikuplokil hoiatusteate kuvamise ja helihoiatuse esitamise kaudu.

HOIATUS
僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise funktsiooni
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei
pruugi eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steemi hoiatusteade kuvada
ega helisignaal k쎵lada.
僅 Ohutu s쎵idu ja 쎵igete juhtimisv쎵tete
eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht.

OSG2PH052059L

A: Kontrollige juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi
Kui juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem ei t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile mitmeks sekundiks
hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Sellisel juhul laske juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi
funktsiooni kvalifitseeritud t쎨쎨kojas
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steemi t쎨쎨

ETTEVAATUST
僅 Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem on lisafunktsioon ja ei
pruugi juhti hoiatada, kui eesmine s쎵iduk peatumise olekust liikuma hakkab.
僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati
oma silmaga 쏗le, millised on liiklus- ja
teeolud auto ees.

M쉁RKUS
N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki t쏗쏗bi v쎵i
teema j쌹rgi erineda.

OSG2PH052132L

A: T쌹helepanematu s쎵itmise hoiatuss쏗steem Kaamera blokeeritud
Kui esiklaas, kus asub esikaamera, on
kaetud v쎵쎵rkehadega, n쌹iteks lume v쎵i
vihmaga, v쎵ib see v쌹hendada tuvastamisv쎵imet ja nutikat kiirusepiirajat piirata v쎵i v쌹lja l쏗litada.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ning s쏗ttib ( ) hoiatustuli. Funktsiooni t쎨쎨 taastub lume, vihma v쎵i

6

91

6

S쎵iduki juhtimine

v쎵쎵rmaterjali eemaldamisel. Hoidke see
alati puhtana.
Kui juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem ei t쎨쎨ta p쌹rast takistuste (lume,
vihma v쎵i v쎵쎵rkehade) eemaldamist
tavap쌹raselt (sh p쌹rast haagise, kanduri
jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), laske s쎵iduk kvalifitseeritud
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW)

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem
僅 Kui s쎵iduk keerab j쌹rsult ette

OSG2EV052098L

HOIATUS
Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem ei
pruugi n쎵uetekohaselt toimida piirkondades, kus p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist
objekte ei tuvastata (nt avatud maastikul) v쎵i juhul, kui tuvastusandur on saastunud.

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steemi
piirangud
Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem ei
pruugi j쌹rgmistes olukordades n쎵uetekohaselt toimida.
僅 S쎵idukit juhitakse raevukalt.
僅 S쎵idukiga s쎵idetakse tahtlikult sageli
쏗le eraldusjoonte
僅 S쎵idukit juhitakse juhiabis쏗steemi,
n쌹iteks s쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi abil
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OSG2EV052158L

[A]: Teie s쎵iduk, [B]: Eesolev s쎵iduk
Kui s쎵iduk keerab teie s쎵idukile j쌹rsult
ette, ei pruugi eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Eesolevat s쎵idukit juhitakse j쌹rsult.

OSG2EV052101L

[A]: Teie s쎵iduk, [B]: Eesolev s쎵iduk
Kui eesolev s쎵iduk teeb j쌹rsu p쎨쎨rde,
n쌹iteks vasakule v쎵i paremale p쎨쎨ramiseks v쎵i tagasip쎨쎨rdeks jne, ei
pruugi eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.

S쎵iduki juhtimine

Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem (DAW)

僅 Kui eesolev s쎵iduk lahkub j쌹rsult

僅 L쌹bi teemaksupunkti v쎵i 쏗le ristmiku
s쎵itmisel jne.

OSG2EV052102L

Kui eesolev s쎵iduk lahkub j쌹rsult, ei
pruugi eesoleva s쎵iduki eemaldumise
hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Kui teie ja eesoleva s쎵iduki vahel on
jalak쌹ija v쎵i rattur

OSG2EV052100L

Kui l쌹bite teemaksupunkti v쎵i paljude
s쎵idukitega ristmiku v쎵i s쎵idate teel,
mille s쎵iduread 쏗hinevad v쎵i jagunevad tihti, ei pruugi eesoleva s쎵iduki
eemaldumise hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt t쎨쎨tada.

HOIATUS

OSG2H051051

Kui teie ja eesoleva s쎵iduki vahel on
jalak쌹ija(d) v쎵i rattur(id), ei pruugi
eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Parklas olles

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul p쌹rast
s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaamera sissel쏗litamist.

M쉁RKUS
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud
ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

OSG2EV052099L

Kui teie s쎵iduki ette pargitud s쎵iduk
s쎵idab teist eemale, v쎵ib eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem
teid hoiatada, et pargitud s쎵iduk s쎵idab 쌹ra.
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S쎵iduki juhtimine

Kiirushoidik (CC)

Kiirushoidik (CC) (m쎵nel
mudelil)

僅 Juhiabis쏗steemi nupu s쏗mbol v쎵ib
s쎵ltuvalt s쎵iduki seadistusest veidi erineva kujuga olla.

Kiiruse suurendamiseks

OSG2H051234

1 Sissel쏗litatud kiirusehoidja m쌹rgutuli
2 Salvestatud p쏗sikiirus
Kiirushoidja v쎵imaldab panna auto
hoidma juhi poolt kindlaks m쌹쌹ratud s쎵idukiirust, mis on suurem kui 30 km/h
(20 mph), vajutamata selleks gaasipedaali.

Kiirushoidiku kasutamine
Kiiruse m쌹쌹ramine
1. Kiirendage soovitud kiirusele, mis
peab olema 쏗le 30 km/h (20 miili/h).

OSG2H051043

2. Vajutage soovitud kiirusel juhiabis쏗steemi l쏗litit. N쌹idikuplokile ilmuvad
m쌹쌹ratud kiirus ja reisiindikaator
(
) ilmub n쌹idikuplokile.
3. V쎵tke jalg gaasipedaalilt 쌹ra.
S쎵iduk s쌹ilitab seadistatud kiiruse
isegi siis, kui gaasipedaali ei vajutata.

M쉁RKUS
僅 J쌹rsul kallakul v쎵ib auto veidi s쎵itu
aeglustada v쎵i kiirendada, kui s쎵idate
kallakust 쏗les v쎵i alla.
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OSG2H051054

僅 L쏗kake l쏗liti (+) 쏗lespoole ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus suureneb 1 km/h (1 miil/h) v쎵rra iga kord,
kui l쏗litit sel viisil kasutate.
僅 L쏗kake l쏗liti (+) 쏗lespoole ja hoidke
selles asendis, j쌹lgides samal ajal
p쏗sikiirust n쌹idikuplokis. Seadistatud
kiirus suureneb esmalt l쌹hima k쏗mnega jaguva t쌹isarvuni ja seej쌹rel suureneb 10 km/h (5 miili/h) v쎵rra iga
l쏗liti l쏗kkamiskorraga.
Vabastage l쏗liti, kui n쌹idatav kiirus on
sobiv, ning auto kiirendab valitud kiiruseni.

Seadistatud kiiruse v쌹hendamine

OSG2H051055

僅 Vajutage l쏗liti (–) alla ja vabastage
kohe. Seadistatud kiirus kahaneb 1
km/h (1 miil/h) v쎵rra iga kord, kui l쏗litit sel viisil kasutate.
僅 Vajutage l쏗liti (–) alla ja hoidke selles
asendis, j쌹lgides samal ajal p쏗sikiirust
n쌹idikuplokis. Seadistatud kiirus v쌹heneb esmalt l쌹hima k쏗mnega jaguva
t쌹isarvuni ja seej쌹rel v쌹heneb 10 km/

S쎵iduki juhtimine

Kiirushoidik (CC)

h (5 miili/h) v쎵rra iga l쏗liti l쏗kkamiskorraga.
Vabastage l쏗liti kiiruse juures, mida
soovite hoida.

Kiirushoidiku kasutamise j쌹tkamine

Ajutine kiirendamine
Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel
korraks kiirendada, siis vajutage lihtsalt
gaasipedaali.
Salvestatud p쏗sikiiruse juurde naasmiseks v쎵tke jalg gaasipedaalilt.
Kui vajutate p쌹rast kiirendamist l쏗litit (+)
쏗lespoole v쎵i (-) allapoole, hakkab kiirushoidik p쏗sikiirusena hoidma salvestatud
kiirust.

Kiirushoidiku ajutiselt peatamine

OSG2H051214_3

Kasutage l쏗liteid (+), (-) v쎵i ( ) l쏗liti
kasutamist liiklustingimusi.
Kui l쏗kkate (+) l쏗litit 쏗lespoole v쎵i - l쏗litit
allapoole, m쌹쌹ratakse auto kiiruseks
hetkel n쌹idikuplokil kuvatud kiirus.
L쏗liti ( ) vajutamisel naaseb s쎵iduki kiirus eelseadistatud kiirusele.
Kiirushoidiku kasutamise j쌹tkamiseks
peab s쎵iduki kiirus olema suurem kui 30
km/h (20 miili/h).

HOIATUS
OSG2H051056_2

Kiirusehoidik katkestatakse, kui:
僅 vajutate piduripedaali;
僅 Kui vajutate ( ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi.
僅 L쏗litage sisse N (Neutral) k쌹ik.
僅 Aeglustate s쎵itu kiiruseni alla 30 km/h
(20 mph).
僅 Elektrooniline stabiilsuskontrolli s쏗steem (ESC) t쎨쎨tab.
M쌹쌹ratud kiirus l쏗litatakse v쌹lja, kuid
p쏗sikiiruse m쌹rgutuli (
) j쌹쌹b
p쎵lema.

M쉁RKUS
Kui kiirushoidik seiskub olukorras, mida
쏗lal kirjeldatud pole, soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud Kia edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri poole.

Kontrollige enne ( ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi. S쎵idukiirus v쎵ib l쏗liti ()
vajutamisel j쌹rsult suureneda v쎵i v쌹heneda. ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi.

Kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamine

OSG2H051043

Kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
juhiabis쏗steemi nuppu. Kiirushoidiku
m쌹rgutuli (
) kustub.
Vajutage alati juhiabis쏗steemi l쏗litit
p쏗sikiirusehoidja v쌹ljal쏗litamiseks, kui
seda ei kasutata.
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S쎵iduki juhtimine

M쉁RKUS
Kui teie s쎵iduk on varustatud kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke kohanduva
kiirushoidiku v쌹lja l쏗litamiseks Driving
Assist nuppu. Siiski manuaalne kiirusepiiraja l쏗litub sisse.

HOIATUS
J쌹rgige p쏗sikiirusehoidja kasutamisel
j쌹rgmiseid ohutusabin쎵usid:
僅 Valige p쏗sikiiruseks alati selline kiirus,
mis ei 쏗leta teie riigis kehtivat piirkiirust.
僅 Kui funktsiooni ei kasutata, l쏗litage
p쏗sikiirusehoidja v쌹lja, v쌹ltimaks tahtmatut kiiruse m쌹쌹ramist. Kontrollige,
et kiirushoidiku m쌹rgutuli (
)
oleks kustunud.
僅 P쏗sikiirusehoidja ei asenda ettevaatlikku ja ohutut s쎵itmist. Juht vastutab
ettevaatlikult s쎵itmise eest ning peab
alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks.
僅 Ootamatute ja ohtlike olukordade v쌹ltimiseks s쎵itke alati ettevaatlikult. J쌹lgige ise alati t쌹helepanelikult
liiklusolusid.
僅 쉁rge kasutage p쏗sikiirushoidjat, kui
p쏗siva s쎵idukiiruse hoidmine v쎵ib olla
ohtlik, n쌹iteks j쌹rgmistel juhtudel:
- tihedas liikluses v쎵i liiklusoludes,
kus on raske hoida 쏗htlast kiirust;
- kui s쎵idate m쌹rgadel, j쌹istel v쎵i
lumega kaetud teedel;
- kui s쎵idate m쌹gistel v쎵i kurvilistel
teedel;
- kui s쎵idate v쌹ga tuulistes piirkondades;
- kui n쌹htavus on v쌹ga halb (nt halva
ilma, st udu, lume- v쎵i vihmasaju,
liivatormi t쎵ttu).
僅 쉁rge kasutage kiirushoidikut, kui teie
autol on j쌹relhaagis.
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D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

D쏗naamiline kiirusehoidja
(SCC) (m쎵nel mudelil)
P쎵hifunktsioon
D쏗naamiline kiirusehoidja on loodud
tuvastama eesolevat s쎵idukit ja aitab
s쌹ilitada soovitud kiirust ning minimaalset pikivahet eesoleva s쎵idukiga.

M쎨쎨das쎵idul kiirendamise abis쏗steem
Kui juht alustab m쎨쎨das쎵itu, siis s쎵iduk
kiirendab, et m쎨쎨das쎵itu abistada.

S쎵ltuvalt s쎵idustiilist (m쎵nel
mudelil)
Kui kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab,
kohandub s쎵iduk juhi s쎵idustiiliga.

S쏗steemi andurid
Esikaamera

OSG2EV041015

Esiradar

OSG2EV051002

S쎵iduki juhtimine

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

Esinurga radar (kui on varustuses)

OSG2EV051010

Esikaamerat, esiradarit ja eesmisi nurgaradareid (kui on varustuses) kasutatakse
tuvastusandurina eesolevate s쎵idukite
tuvastamiseks.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
僅 Hoidke esikaamera ja ette suunatud
radar alati heas seisukorras, et tagada
kohanduva kiirushoidiku optimaalne
j쎵udlus.
僅 Lisateavet ja esivaatekaamera ning
esiradariga seotud ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel
mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Nutika kiirushoidiku s쌹tted
D쏗naamiline kiirusehoidja

OSG2EV052161L

OSG2PH052123L

Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke n쌹idikuplokil
valik Settings → Driver Assistance →
Driving Convenience → Smart Cruise
Control (Seaded → Juhiabis쏗steemid →
S쎵idumugavus → D쏗naamiline kiirusehoidja) v쎵i infomeelelahutuskuval valik
Settings → Vehicle → Driver Assistance → Driving Convenience → Smart
Cruise Control (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabis쏗steemid → S쎵idumugavus →
D쏗naamiline kiirusehoidja), et m쌹쌹rata
vahemaa, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

S쎵ltuvalt s쎵idustiilist (m쎵nel
mudelil)

OSG2EV052131L

A: S쎵idumugavus
1 SCC (D쏗naamiline kiirusehoidja)
2 S쎵ltuvalt s쎵idustiilist
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab ja n쌹idikuplokil on valitud Settings (Seaded) → Driver assistance (Juhiabis쏗steemid) → Driving
Convenience (S쎵idumugavus) →
Smart Cruise Control (Kohanduv kiirushoidik)→ Based on driving style
(S쎵ltuvalt s쎵idustiilist) v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis on valitud Settings
(Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Driver
assistance (Juhiabis쏗steemid)→ Driving Convenience (S쎵idumugavus) →
SCC (Kohanduv kiirushoidik) → Based
on driving style (S쎵ltuvalt s쎵idustiilist), t쎨쎨tab kohanduv kiirushoidik s쎵ltuvalt juhi s쎵idustiilist ning arvestab
n쌹iteks s쎵idukite vahelise kauguse, kiirenduse ja reaktsioonikiirusega.
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S쎵iduki juhtimine

Juhi s쎵idustiili andmed saab iga juhi
jaoks eraldi kohandada.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub kohanduv kiirushoidik automaatselt v쌹lja (kui
on varustuses). Sel juhul kohanduv kiirushoidik teid ei aita. S쎵itke alati ettevaatlikult.

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

僅 Kohanduv kiirushoidik j쌹rgib juhi s쎵idustiile ainult siis, kui s쎵iduki roolis on
juht.

Hoiatuse helitugevus

M쉁RKUS
僅 Kui varustuse hulka kuulub funktsioon
Based on Driving Style (S쎵ltuvalt s쎵idure쏹iimist), on v쎵imalik infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil teha valikud
Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Driver assistance (Juhiabis쏗steemid) → Driving Convenience
(S쎵idumugavus) → SCC (Smart
Cruise Control (-) Kohanduv kiirushoidik).
僅 Kui valitud on Based on driving mode
(S쎵ltuvalt s쎵idure쏹iimist), t쎨쎨tab
kohanduv kiirushoidik vastavalt valitud s쎵idure쏹iimile.
僅 Kui kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab siis,
kui valitud on Based on driving style
(S쎵ltuvalt s쎵idustiilist) ning vajutate ja
hoiate all nuppu Vehicle Distance ( )
(S쎵idukite vaheline kaugus), aktiveeritakse kohanduva kiirushoidiku 씮S쎵ltuvalt s쎵idure쏹iimist“ funktsioon. Kui
vajutate ja hoiate all nuppu Vehicle
Distance ( ) (S쎵idukite vaheline kaugus), aktiveeritakse kohanduva kiirushoidiku 씮S쎵ltuvalt s쎵idure쏹iimist“
funktsioon.
僅 Kui valitud on Based on Driving Style
(S쎵ltuvalt s쎵idustiilist), kuvatakse valik
View driving style analysis (S쎵idustiili
anal쏗쏗si vaatamine).
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OSG2EV052163L

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Driving safety →
Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

S쎵iduki juhtimine

M쉁RKUS

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

M쉁RKUS

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

Teise s쎵iduki taga peatudes v쎵ib juht
d쏗naamilise kiirusehoidja sisse l쏗litada,
kui hoiab all piduripedaali.

Nutika kiirushoidiku kasutamine

M쎨쎨das쎵idul kiirendamise abis쏗steem
k쌹ivitub, kui nutika kiirushoidiku t쎨쎨tamise ajal k쌹ivitatakse vasak suunatuli
(vasakpoolse rooliga s쎵iduk) v쎵i parem
suunatuli (parempoolse rooliga s쎵iduk)
ja j쌹rgmised tingimused on t쌹idetud.
僅 Teie s쎵iduki kiirus on 쏗le 60 km/h
(40 miili/h).
僅 Teie s쎵iduki ees on tuvastatud s쎵iduk.
M쎨쎨das쎵idu kiirendusabi ei t쎨쎨ta j쌹rgmistel juhtudel.
僅 Ohutuled on sisse l쏗litatud
僅 Eesoleva s쎵idukiga pikivahe pidamiseks ei ole vaja pidurdada.

P쎵hifunktsiooni kasutustingimused
P쎵hifunktsioon
Kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 K쌹igukang on asendis D (S쎵itmine).
僅 Teie s쎵iduki kiirus on t쎨쎨kiiruse vahemikus.
- 10~160 km/h (5~100 miili/h): kui
ees pole 쏗htegi s쎵idukit
- 0~160 km/h (0~100 miili/h): kui ees
on s쎵iduk
僅 ESC (elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem) v쎵i ABS on sisse l쏗litatud
Kohanduv kiirushoidik ei pruugi j쌹rgmistes tingimustes n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Juhiuks on avatud.
僅 S쎵iduk on piiratud v쎵imsuse re쏹iimis
僅 EPB (elektrooniline seisupidur) ei ole
rakendatud.
僅 ESC (elektrooniline stabiilsuskontrolli
s쏗steem) v쎵i ABS ei juhi s쎵idukit
僅 Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steemi
piduri juhtimine ei t쎨쎨ta
僅 Nutika parkimisabis쏗steemi piduri
juhtimine ei t쎨쎨ta

Kiirendamise abis쏗steemi kasutustingimused

HOIATUS
僅 Kui teie s쎵iduki ees on s쎵iduk ja k쌹ivitate vasaku suunatule (vasakpoolse
rooliga s쎵iduki puhul) v쎵i parema
suunatule (parempoolse rooliga s쎵iduki puhul), v쎵ib s쎵iduk ajutiselt kiirendada. J쌹lgige ise alati
t쌹helepanelikult liiklusolusid.
僅 S쎵ltumata teie riigi s쎵idusuunast t쎨쎨tab m쎨쎨das쎵idul kiirendamise abis쏗steem siis, kui tingimused on t쌹idetud.
Funktsiooni kasutamisel erineva s쎵idusuunaga riikides, kontrollige alati
pidevalt teeolusid.
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S쎵iduki juhtimine

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

Kohanduva kiirushoidiku k쌹ivitamine

OSG2H051043

Vajutage funktsiooni sissel쏗litamiseks
juhiabis쏗steemi () l쏗litit. Kiirus seadistatakse n쌹idikuplokil kuvatud kiirusele.
僅 Kui teie ees pole 쏗htegi s쎵idukit, s쌹ilitatakse m쌹쌹ratud kiirus.
僅 Kui teie ees on s쎵iduk, on v쎵imalik, et
kiirust reguleeritakse eesoleva s쎵idukiga vahe hoidmiseks. Kui eesolev s쎵iduk kiirendab, kiirendab teie s쎵iduk
valitud p쏗sikiiruseni ja j쌹tkab siis s쎵itu
sellel kiirusel.

Kui auto s쎵idukiirus on 90 km/h (56
miili/h), hoiab s쏗steem s쎵ltuvalt tehtud
valikust j쌹rgnevat pikivahet.
僅 Vahemaa 4 – ligikaudu 52,5 m (172
kuupjalga)
僅 Vahemaa 3 – ligikaudu 40 m (130
kuupjalga)
僅 Vahemaa 2 – ligikaudu 32,5 m (106
kuupjalga)
僅 Vahemaa 1 – ligikaudu 25 m (82
kuupjalga)

M쉁RKUS
Mootori taask쌹ivitamisel v쎵i kohanduva
kiirushoidiku ajutisel t쏗histamisel seadistatakse vahemaa viimati seadistatud
vahemaale.

Kiiruse suurendamiseks

M쉁RKUS
Kui teie s쎵iduki kiirus on juhiabis쏗steemi
nupu vajutamisel vahemikus 0–30 km/h
(0–20 miili/h), seadistatakse m쌹쌹ratud
kiiruseks 30 km/h (20 miili/h).

Pikivahe seadistamiseks

OSG2H051057

Iga nupuvajutusega muutub pikivahe
j쌹rgnevalt:

OSG2H051054

僅 L쏗kake l쏗liti (+) 쏗lespoole ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus suureneb 1 km/h (1 miil/h) v쎵rra iga kord,
kui l쏗litit sel viisil kasutate.
僅 L쏗kake l쏗liti (+) 쏗les ja hoidke seda
seal. Seadistatud kiirus suureneb 10
km/h (5 miil/h) v쎵rra iga kord, kui l쏗litit sel viisil kasutate.
Saate m쌹쌹rata salvestatud p쏗sikiiruseks kuni 160 km/h (100 miili/h).

HOIATUS
Kontrollige enne (+) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi. S쎵idukiirus v쎵ib j쌹rsult suureneda, kui vajutate (+) l쏗liti 쏗les ja
hoiate seda seal.
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S쎵iduki juhtimine

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

Seadistatud kiiruse v쌹hendamine

(-) v쎵i (). ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi.
Kui l쏗kkate (+) l쏗litit 쏗lespoole v쎵i - l쏗litit
allapoole, m쌹쌹ratakse auto kiiruseks
hetkel n쌹idikuplokil kuvatud kiirus.
L쏗liti ( ) vajutamisel naaseb s쎵iduki kiirus eelseadistatud kiirusele.

OSG2H051055

僅 Vajutage l쏗liti (–) alla ja vabastage
kohe. Seadistatud kiirus kahaneb 1
km/h (1 miil/h) v쎵rra iga kord, kui l쏗litit sel viisil kasutate.
僅 L쏗kake l쏗litit (-) alla ja hoidke seda
seal. Seadistatud kiirus v쌹heneb 10
km/h (5 miili/h) v쎵rra iga kord, kui l쏗litit sel viisil kasutate.
Saate m쌹쌹rata salvestatud p쏗sikiiruseks kuni 30 km/h (20 miili/h).

HOIATUS
Kontrollige enne ( ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi. S쎵idukiirus v쎵ib l쏗liti ()
vajutamisel j쌹rsult suureneda v쎵i v쌹heneda. ) l쏗liti kasutamist liiklustingimusi.

Kohanduva kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamine

Nutika kiirushoidiku t쏗histamine
ajutiselt
6

OSG2H051043

Vajutage kohanduva kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamiseks juhiabis쏗steemi () l쏗litit.

M쉁RKUS
OSG2H051056_2

Vajutage m쌹쌹ratud kiirusapiiraja ajutiseks v쌹ljal쏗litamiseks l쏗litit ( ) v쎵i vajutage piduripedaalile.

D쏗naamilise kiirushoidiku taastamine

Kui teie auto on manuaalse kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke d쏗naamilise kiirusehoidiku v쌹lja l쏗litamiseks
juhiabis쏗steemi () l쏗litit. Kuid kiirusepiiraja l쏗litub sisse.

HOIATUS
쉁rge kasutage nuppe ja l쏗liteid samaaegselt. D쏗naamiline kiirusehoidja ei
pruugi sel juhul korrektselt t쎨쎨tada.

OSG2H051214_3

D쏗naamilise kiirushoidja katkestamise
j쌹rel taask쌹ivitamiseks vajutage l쏗litit +,

6
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T쎨쎨oleku kuvamine

Ajutine kiirendamine

N쌹ete kohanduva kiirushoidiku olekut
n쌹idikuploki seadmete vaates. Vt l쎵iku
"LCD-ekraani re쏹iimid" lehek쏗ljel 5-45.
Kohanduv kiirushoidik kuvatakse s쎵ltuvalt funktsiooni olekust j쌹rgmiselt.
Kasutamine

OSG2EV051048

Ajutiselt t쏗histatud

OSG2EV051050

Kui soovite kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨tamise ajal m쌹쌹ratud kiirust muutmata
ajutiselt kiirust lisada, vajutage gaasipedaali. Gaasipedaali vajutamise ajal hakkavad n쌹idikuplokil vilkuma m쌹쌹ratud
kiirus, vahemaa tase ja vahemaa eesm쌹rk.
Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, v쎵ib s쎵iduk aeglustuda.

HOIATUS

OSG2EV051049

Kohanduv kiirushoidik kuvatakse s쎵ltuvalt funktsiooni olekust j쌹rgmiselt.
僅 T쎨쎨tamisel
1. Kui ees on s쎵iduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase.
2. Salvestatud p쏗sikiirus
3. Kui ees on s쎵iduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase.
僅 Kui funktsioon on ajutiselt t쏗histatud
1. Teie s쎵iduk (varjatud)
2. Varem seadistatud p쏗sikiirus on
varjatud.
3. Kas ees on s쎵iduk (kui on varustuses)

Olge ajutiselt kiirendades ettevaatlik,
sest sellisel juhul kiirust automaatselt ei
kontrollita, isegi siis, kui teie ees on teine
s쎵iduk.

Olenevalt t쎨쎨tavast s쎵idustiilist
(m쎵nel mudelil)

OSG2EV052151L

OSG2EV051113

A: s쎵idustiili kohanduv kiirushoidik
Kui t쎨쎨tab re쏹iim 씮S쎵ltuvalt s쎵idustiilist“,
ilmub teade kaheks sekundiks n쌹idi-

6
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kuplokile ning vahemaa tase ja sihtvahemaa kuvatakse s쎵ltuvalt s쎵idustiilist.

Nutika kiirusehoidiku tingimused
pole t쌹idetud

Nutika kiirushoidiku t쏗histamine
ajutiselt

OSG2PH052061L

OSG2PH052060L

A: SCC (D쏗naamiline kiirusehoidja)
peatatud
Kohanduva kiirushoidiku saab automaatselt ajutiselt t쏗histada j쌹rgmiselt.
僅 Teie s쎵iduki kiirus on 쏗le 200 km/h
(120 miili/h)
僅 S쎵iduk seisab teatud aja.
僅 Gaasipedaali vajutatakse pidevalt
kindla aja v쌹ltel.
僅 Kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨tingimused ei ole t쌹idetud
Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine
t쏗histatakse automaatselt, ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ja juhi hoiatamiseks k쎵lab helihoiatus.

M쉁RKUS
Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine
t쏗histatakse ajutiselt ajal, mil s쎵iduk seisab,m v쎵ib elektrooniline seisupidur
endiselt rakenduda.

HOIATUS
Kohanduva kiirushoidiku ajutisel t쏗histamisel ei s쌹ilitata vahemaad eesoleva s쎵idukiga. Hoidke s쎵ites alati silmad teel ja
vajutage vajaduse korral s쎵idukiiruse
v쌹hendamiseks piduripedaali, et v쌹hendada kiirust ja s쌹ilitada ohutu pikivahe.

A: D쏗naamilise kiirusehoidja tingimused pole t쌹idetud
Juhul kui juhiabis쏗steemi nuppe, (+) l쏗litit, (-) l쏗litit v쎵i ( ) l쏗litit vajutatakse siis,
kui kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨tingimused pole t쌹idetud, ilmub n쌹idikuplokile
hoiatusteade ja k쎵lab helihoiatus.

S쏗steemi kasutamine liikluses

6
ONQ5041172L

A: kasutage kiirendamiseks l쏗litit v쎵i
pedaali
Kui teie ees olev s쎵iduk liikluses peatub,
peatub ka teie auto. Kui teie ees olev s쎵iduk alustab taas liikumist, hakkab
s쎵itma ka teie auto.
Lisaks ilmub p쌹rast s쎵iduki peatamist ja
kindla ajavahemiku m쎨쎨dumist n쌹idikuplokile eespool esitatud teatega sarnane hoiatusteade. Vajutage s쎵itmise
alustamiseks gaasipedaali v쎵i (+) , (-) v쎵i
( ) l쏗litit.

6
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Eesolevate teeolude hoiatus.

OSG2PH052062L

A: J쌹lgige 쏗mbritsevaid s쎵idukeid
J쌹rgmistes olukordades ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ja k쎵lab helihoiatus, mis hoiatab juhti eesolevate
teeolude kohta.

HOIATUS
P쎨쎨rake alati t쌹helepanu s쎵idukitele v쎵i
objektidele, mis v쎵ivad 쌹kki teie ette tekkida ning vajutage vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe
s쌹ilitamiseks piduripedaali.

Kokkup쎵rkehoiatus

OSG2PH052039L

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Juhul kui kohanduva kiirushoidiku kasutamise ajal tekib t쎵sine kokkup쎵rkeoht
eesoleva s쎵idukiga, ilmub n쌹idikuplokile
hoiatusteade ja juhi hoiatamiseks k쎵lab
helisignaal. Hoidke s쎵ites alati silmad
teel ja vajutage vajaduse korral s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks piduripedaali, et
v쌹hendada kiirust ja s쌹ilitada ohutu pikivahe.
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HOIATUS
Kohandus kiirushoidik ei pruugi j쌹rgmistes olukordades juhti kokkup쎵rkest hoiatada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
僅 Kaugus eesolevast s쎵idukist on v쌹ike
ja eesoleva s쎵iduki kiirus on teie s쎵idukist kiirem v쎵i sellega sarnane.
僅 Eesolev s쎵iduk s쎵idab v쌹ga aeglaselt
v쎵i seisab.
僅 Gaasipedaali vajutatakse kohe p쌹rast
kohanduva kiirushoidiku k쌹ivitamist.

HOIATUS
僅 Kohanduv kiirushoidik ei asenda ettevaatlikku ja ohutut s쎵itmist. Sobiva
s쎵idukiiruse ja ees liikuva s쎵idukiga
piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht.
僅 Kohanduv kiirushoidik ei pruugi
tuvastada ootamatuid ja j쌹rske olukordi v쎵i keerulisi s쎵iduolukordi,
seega j쌹lgige alati ise t쌹helepanelikult
s쎵iduolusid ja s쎵idukiirust.
僅 Kui funktsiooni ei kasutata, l쏗litage
kohanduv kiirushoidik v쌹lja, v쌹ltimaks tahtmatut kiiruse m쌹쌹ramist.
僅 Kui kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab, ei
tohi ust avada isegi siis, kui s쎵iduk on
peatatud.
僅 Kontrollige alati m쌹쌹ratud kiirust ja
pikivahet.
僅 Hoidke teeoludele ja auto s쎵idukiirusele vastavat ohutut pikivahet. Kui
pikivahe ees oleva s쎵idukiga on suurtel kiirustel liiga v쌹ike, v쎵ib juhtuda
t쎵sine liiklus쎵nnetus.
僅 Kui eesoleva s쎵idukiga peetakse pikivahet ja see kaob, v쎵ib funktsioon j쌹rsult seadistatud kiiruseni kiirendada.

S쎵iduki juhtimine

僅

僅

僅

僅
僅

僅

僅

僅

僅

僅

僅

Olge alati teadlik tekkida v쎵ivatest
ootamatutest ja 쌹kilistest olukordadest.
S쎵iduki kiirus v쎵ib 쏗lesm쌹ge s쎵ites
v쌹heneda ja allam쌹ge s쎵ites suureneda.
Olge alati ettevaatlikud sellistes olukordades, kui s쎵iduk teile ootamatult
ette keerab.
Haagise vedamisel v쎵i teise s쎵iduki
pukseerimisel soovitame kohanduva
kiirushoidiku turvalisuse huvides v쌹lja
l쏗litada.
L쏗litage kohanduv kiirushoidik s쎵iduki
pukseerimisel v쌹lja.
Kohanduva kiirushoidiku kasutamine
v쎵idakse t쏗histada, kui seda h쌹irivad
tugevad elektromagnetilised lained.
Kohanduv kiirushoidik ei pruugi eesolevat takistust tuvastada ja v쎵ib p쎵hjustada kokkup쎵rke. Ootamatute ja
ohtlike olukordade v쌹ltimiseks j쌹lgige
alati t쌹helepanelikult k쎵ike, mis toimub teie auto ees.
Eess쎵itva auto 쌹kiline reavahetus v쎵ib
p쎵hjustada funktsiooni hilise reageerimise v쎵i reageerimise tegelikult k쎵rvalreas s쎵itvale autole. Ootamatute ja
ohtlike olukordade v쌹ltimiseks s쎵itke
alati ettevaatlikult.
Olge alati teadlik 쏗mbritsevast ja
s쎵itke turvaliselt, isegi kui ei esitata
hoiatusteadet ja ei k쎵la helisignaali.
Kui kuvatakse m쎵ni teine hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei pruugi
kohanduva kiirushoidiku hoiatusteade
kuvada ega helisignaal k쎵lada.
Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusheli kuulda.
S쎵iduki tootja ei vastuta 쏗hegi liiklusrikkumise ega juhi p쎵hjustatud avarii
eest.

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

僅 Valige p쏗sikiiruseks alati selline kiirus,
mis ei 쏗leta teie riigis kehtivat piirkiirust.
僅 S쎵ltuvalt juhi s쎵idustiili muutumisest
v쎵ib s쎵idukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus muutuda.

ETTEVAATUST
僅 Juhi tegeliku s쎵idustiili v쌹ljaselgitamiseks peab s쎵idukit piisavalt juhtima ja
arvestama j쌹rgmist: s쎵idukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.
僅 Funktsioon 씮S쎵ltuvalt s쎵idustiilist“ ei
pruugi kajastada juhi s쎵idustiili v쎵i
s쎵idutingimusi, mis m쎵jutavad s쎵idu
turvalisust.
僅 Kui s쎵idate autoga eritingimustes
(n쌹iteks lumes, vihmas, udus v쎵i j쌹rskudel n쎵lvadel), ei pruugi s쎵iduki juhtimine juhi s쎵idustiilile vastata.

6

M쉁RKUS
僅 Kohanduv kiirushoidik ei pruugi t쎨쎨tada m쎵ne sekundi jooksul p쌹rast s쎵iduki uuesti k쌹ivitamist v쎵i esikaamera
v쎵i eesmise radari sissel쏗litamist.
僅 Kui pidurit juhib kohanduv kiirushoidik, v쎵ite kuulda heli.
僅 Funktsioon 씮S쎵ltuvalt s쎵idustiilist“ ei
pruugi kajastada juhi ebaturvalist s쎵idustiili (n쌹iteks 쌹kiline kiirendamine).
僅 Funktsioon 씮Olenevalt s쎵idustiilist“ ei
kajasta mis tahes muid s쎵idustiile
peale j쌹rgmise: s쎵iduki kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

6
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Nutika kiirushoidiku rikked ja piirangud
Kohanduva kiirushoidiku rike

HOIATUS
Isegi kui n쌹idikupaneelil ei kuvata hoiatusteadet, ei pruugi kohanduv kiirushoidik n쎵uetekohaselt toimida.

ETTEVAATUST

OSG2PH052063L

A: J쌹lgige 쏗mbritsevaid s쎵idukeid
Kui kohanduv kiirushoidik ei t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, esitatakse hoiatusteade ja
n쌹idikuplokil s쏗ttib ( ) hoiatustuli. Laske
kohanduvat kiirushoidikut kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Kohanduv kiirushoidik keelatud

OSG2PH052064L

A: SCC (D쏗naamiline kiirusehoidja)
peatatud. Radar blokeeritud
Kui esiradari kate v쎵i andur on kaetud
lume, vihma v쎵i v쎵쎵rkehadega, v쎵ib see
tuvastamise j쎵udlust v쌹hendada ja
kohanduva kiirushoidiku ajutiselt piirata
v쎵i selle desaktiveerida.
Sel juhul kuvatakse n쌹idikuplokil teatud
perioodiks hoiatusteade.
D쏗naamiline kiirusehoidja hakkab normaalselt t쎨쎨le, kui lumi, vihm v쎵i v쎵쎵rkehad eemaldatakse. Hoidke see alati
puhtana.
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D쏗naamiline kiirusehoidja ei pruugi korrektselt t쎨쎨tada piirkondades (nt avatud
maastik), kus peale s쎵iduki k쌹ivitamist
midagi ei tuvastata.

Kohanduva kiirushoidja piirangud
D쏗naamiline kiirusehoidja ei pruugi
n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib k쌹ituda
ootamatult j쌹rgmistes tingimustes.
僅 Tuvastusandurid v쎵i 쏗mbrus on saastunud v쎵i kahjustunud.
僅 Klaasipesuvedelikku pihustatakse
pidevalt v쎵i on klaasipuhasti sisse l쏗litatud
僅 Kaamera objektiiv on m쎵ne esiklaasil
asuva kleepuva v쎵쎵rkeha (nt kleebise,
putuka vms) t쎵ttu rikutud v쎵i esiklaas
on toonitud v쎵i kattekilega kaetud.
僅 Esiklaasilt ei ole niiskus v쎵i j쌹쌹 t쌹ielikult eemaldatud.
僅 P쌹ike pimestab esikaamera vaatev쌹lja
僅 T쌹navavalgustus v쎵i vastutulevate
s쎵idukite tuled peegelduvad m쌹rjalt
teekattelt v쎵i lompidelt
僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur
on liiga k쎵rge v쎵i madal
僅 Armatuurlauale on asetatud m쎵ni ese
僅 쌊mbritsev on v쌹ga ere
僅 쌊mbrus on v쌹ga pime, nt tunnelis.
僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunnelisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel.
僅 V쌹ljas on v쌹he valgust ja esituled ei
p쎵le v쎵i ei p쎵le eredalt.

S쎵iduki juhtimine

僅 Tugevas vihmas, lumes v쎵i paksus
udus s쎵itmisel
僅 S쎵itmine l쌹bi auru, suitsu v쎵i varju
僅 Tuvastatakse vaid osa s쎵idukist
僅 Eesoleval s쎵idukil pole tagatulesid,
tagatuled on paigutatud ebahallikult
jne.
僅 Valgustase v쌹ljas on madal ja tagatuled pole sisse l쏗litatud v쎵i pole piisavalt eredad
僅 Eesoleva s쎵iduki tagaosa on v쌹ike v쎵i
ei paista normaalne (nt kaldus, 쏗mber
l쌹inud jne)
僅 Eesoleva s쎵iduki maapinna kliirens on
madal v쎵i k쎵rge.
僅 S쎵iduk keerab ootamatult ette
僅 S쎵idukit pukseeritakse
僅 L쌹heduses on materjal, mis peegeldub radaril h쌹sti, n쌹iteks kaitsepiire,
l쌹hedal asuv s쎵iduk jne.
僅 Kaitseraud esiradari 쏗mber on saanud
l쎨쎨gi, kahjustatud v쎵i esiradar on oma
kohalt nihkunud
僅 Temperatuur radari 쏗mber on liiga
k쎵rge
僅 Eesolev s쎵iduk on valmistatud materjalist, mis esiradar ei tuvasta
僅 S쎵idetakse kiirtee (v쎵i maantee) ristmiku l쌹hedal v쎵i l쌹bi tollimaksupunkti
僅 S쎵ites libedal lumisel, lompidega jne
teel
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel
僅 Eesolev s쎵iduk tuvastatakse hilja.
僅 Eesolevat s쎵idukit blokeerib 쌹kki
takistus
僅 Eesolev s쎵iduk vahetab j쌹rsult rida v쎵i
v쌹hendab j쌹rsult kiirust
僅 Eesolev s쎵iduk pole hariliku s쎵iduki
kujuga
僅 Eesoleva s쎵iduki kiirus on kiire v쎵i
aeglane

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

僅 Eespool on s쎵iduk ja teie s쎵iduk vahetab 쌹kitselt aeglaselt rida
僅 Eesolev s쎵iduk on kaetud lumega.
僅 Ebastabiilne s쎵itmine
僅 Olete ringteel ja eesolevat s쎵idukit ei
tuvastata
僅 S쎵idate pidevalt ringis
僅 Auto rappub s쎵idu ajal halbade
teeolude t쎵ttu v쌹ga tugevalt
僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i
k쎵rge raske lasti, ebatavalise rehvir쎵hu vms t쎵ttu
僅 J쌹rgmistes kohtades s쎵itmisel
- Autoga s쎵idetakse parklas.
- S쎵idetakse l쌹bi ehituspiirkonna, sillutamata teel, osaliselt sillutatud
teel, ebatasasel teel, 쏗le lamavate
politseinike jne
- Autoga s쎵idetakse kaldega teel,
kurvilisel teel jne
- Autoga s쎵idetakse puudest v쎵i
t쌹navavalgustitest m쎨쎨da.
- S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud
k쎵rgete puude v쎵i rohuga
- Esineb elektromagnetlainete h쌹ireid, n쌹iteks s쎵idetakse tugevate
raadiolainete v쎵i elektrim쏗raga piirkonnas.
- S쎵idetakse kurvilisel teel
僅 S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
僅 S쎵idetakse metalli sisaldavate esemete l쌹heduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
僅 S쎵ites avarates piirkondades, kus on
v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne)
- S쎵itmine l쌹bi auru, suitsu v쎵i varju
- S쎵idetakse kiirtee (v쎵i maantee)
ristmiku l쌹hedal v쎵i l쌹bi tollimaksupunkti
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- S쎵idetakse metalli sisaldavate esemete l쌹heduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

OSG2H051058

Kurvilistel teedel ei pruugi kohanduv
kiirushoidik samal s쎵idurajal s쎵idukit
tuvastada ja v쎵ib seadistatud kiiruseni
kiirendada. Samuti v쎵ib s쎵iduki kiirus
j쌹rsult v쌹heneda, kui eesolev s쎵iduk
tuvastatakse ootamatult.
Valige kurvilistele teedele sobilik s쎵idukiirus ja rakendage piduri- v쎵i gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja
s쎵idutingimustele.

OSG2H051059

Teie auto kiirus v쎵ib v쌹heneda, kui
s쏗steem tuvastab k쎵rvalrajal liikuva
s쎵iduki.
Kontrollige, et teeolud v쎵imaldavad
kohanduva kiirushoidiku ohutut kasutamist ning vajadusel vajutage s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu
kauguse tagamiseks piduripedaali.
僅 Kaldega teel s쎵ites

OSG2H051060
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Kui autoga s쎵idetakse kallakust 쏗les
v쎵i alla, ei pruugi kohanduv kiirushoidik teie s쎵idurajal liikuvat s쎵idukit
tuvastada ja teie auto v쎵ib seet쎵ttu
valitud p쏗sikiiruseni kiirendada.
Samuti v쎵ib s쎵iduki kiirus j쌹rsult v쌹heneda, kui eesolev s쎵iduk tuvastatakse
ootamatult.
Valige kaldega teedele sobilik s쎵idukiirus ja rakendage piduri- v쎵i gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja
s쎵idutingimustele.
僅 S쎵iduraja vahetamine

OSG2H051026

[A] : Teie s쎵iduk,
[B] : rida vahetav s쎵iduk
Kui s쎵iduk liigub k쎵rvalolevast reast
teie s쎵idureale, ei suuda andur seda
tuvastada enne kui see on sisenenud
anduri tuvastuspiirkonda. Kohanduv
kiirushoidik ei pruugi kohe s쎵idukit
tuvastada, kui s쎵iduk vahetab j쌹rsult
rida. Sellisel juhul peate ise ohutut
pikivahet hoidma ning vajadusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu
pikivahe s쌹ilitamiseks piduripedaali
vajutama.

S쎵iduki juhtimine

D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)

僅 Olukorrad, mil tuvastamine on piiratud

OSG2H051061

J쌹rgmistel juhtudel ei tuvasta andur
teie reas olevaid s쎵idukeid:
- s쎵idukid, mis on 쏗le s쎵iduraja eraldusjoone;
- eriti aeglaselt liikuvad v쎵i j쌹rsult
aeglustavad s쎵idukid;
- K쎵rgema kliirensiga s쎵iduk v쎵i laaditud tahapoole v쌹ljuva koormaga
s쎵iduk.
- S쎵idukid, mille esiosa on raske
koormuse t쎵ttu t쎵stetud.
- S쎵idukid, mis on teie s쎵idukist 2
meetri raadiuses
- l쌹henevad s쎵idukid;
- peatunud s쎵idukid;
- v쌹ikese tagaprofiiliga s쎵idukid,
nagu veokid;
- kitsad s쎵idukid, nagu mootorrattad
v쎵i jalgrattad;
- eris쎵idukid;
- loomad ja jalak쌹ijad.

J쌹rgmistel juhtudel ei ole v쎵imalik
eesolevat s쎵idukit anduriga tuvastada. J쌹lgige alati tee- ja s쎵idutingimusi ning s쎵itke ettevaatlikult.
Vajadusel reguleerige s쎵idukiirust.
- Roolite oma s쎵idukit.
- S쎵idetakse kitsal v쎵i j쌹rskude kurvidega teel.
僅 Kui teie ees olev s쎵iduk kaob ristmikul, v쎵ib teie s쎵iduk kiirendada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

OSG2H051062

僅 Kui liiklusolud teie ees olev s쎵iduk lahkub teie s쎵idurajalt, ei pruugi kohanduv kiirushoidik kohe tuvastada
j쌹rgmist s쎵idukit, mis n쏗쏗d teie ees
on.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

OSG2PH052138L

僅 Kui teie auto hoiab pikivahet ees oleva
s쎵idukiga, j쌹lgige eriti t쌹helepanelikult, et teele ei satuks jalak쌹ijaid.

OSG2EV051015_2

OSG2H051064
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S쎵iduki juhtimine

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)
(m쎵nel mudelil)

Kiirtee kurvilisel alal automaatne
aeglustamine

Navigatsioonip쎵hine d쏗naamiline kiirusehoidja aitab automaatselt kohandada auto kiirust kiirusepiiranguga
kiirteedel (v쎵i maanteedel) s쎵ites, kasutades navigatsioonifunktsiooni teavet
ning d쏗naamilise kiirusehoidja t쎨쎨d.

M쉁RKUS
僅 Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik on kasutatav ainult teatud
maanteede kontrollitud ligip쌹쌹suga
teedel.
* Kontrollitud ligip쌹쌹suga tee t쌹hendab piiratud peale- ja mahas쎵itudega teesid, mis v쎵imaldab
katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligip쌹쌹suga teedel on lubatud s쎵ita ainult
s쎵iduautodel ja mootorratastel.
僅 Tulevikus v쎵idakse navigatsiooni
lisada uusi kiirteid.

Kui auto kiirus on suur, v쌹hendab automaatne kiirtee kurvilisel alal aeglustamise funktsioon navigatsioonis쏗steemi
teabe p쎵hjal ajutiselt teie auto kiirust, et
saaksite kurvis ohutult s쎵ita.

Seadistatud kiiruse automaatne
muutmine
Seadistatud kiiruse automaatse muutmise funktsioon muudab navigatsioonis쏗steemi kiiruspiirangu teabe p쎵hjal
kohanduva kiirushoidiku seadistatud kiirust.

Navigatsioonip쎵hise kohanduva
kiirushoidiku seaded
Kiirteel automaatne kiirusevahetamine

M쉁RKUS
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik toimib kiirteedel (ja maanteedel)
ja p쎵hiteedel ning ei toimi eritasandilistel
ristmikel v쎵i s쎵lmpunktides.

HOIATUS
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei asenda
ohutut s쎵iduviisi. Sobiva s쎵idukiiruse ja
ees liikuva s쎵idukiga piisava pikivahe
hoidmise eest vastutab alati 쏗ksnes
autojuht. S쎵itke alati ettevaatlikult ja
olge t쌹helepanelik.
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OSG2EV052133L

A: Juhiabis쏗steemid
1 S쎵idumugavus
2 Kiirteel automaatne kiirusevahetamine
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke infomeelelahutuskuval valik Settings →
Vehicle→ Driver Assistance →
Motorway Auto Speed Change (Seaded → S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid →
Kiirteel automaatne kiirusevahetamine).

S쎵iduki juhtimine

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik
automaatselt v쌹lja (kui on varustuses).
Sel juhul navigatsioonip쎵hine kohanduv
kiirushoidik teid ei aita. S쎵itke alati ettevaatlikult.

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)

Navigatsioonip쎵hise nutika kiirushoidiku ootere쏹iim

OSG2EV051051

M쉁RKUS
Kui navigatsioonip쎵hise kohanduva kiirushoidikuga esineb probleem, ei saa
funktsiooni seadete men쏗쏗s seadistada.

Navigatsioonip쎵hise kohanduva
kiirushoidiku kasutamine

Kui t쎨쎨tingimused on t쌹idetud, s쏗ttib
valge (
) m쌹rgutuli.

Navigatsioonip쎵hise nutika kiirushoidiku kasutamine

Kasutustingimused
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik on t쎨쎨ks valmis, kui k쎵ik j쌹rgmised tingimused on t쌹idetud.
僅 Kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab
僅 S쎵idetakse kiirteedel (v쎵i maanteedel).

M쉁RKUS
Lisateavet nutika kiirushoidiku kasutamise kohta leiate jaotisest "D쏗naamiline
kiirusehoidja (SCC) (m쎵nel mudelil)"
lehek쏗ljel 6-96.

Navigatsioonip쎵hise nutika kiirushoidiku kuva ja juhtimine

OSG2EV051052

Kui ootel oleku t쎵ttu on n쎵utav ajutine
aeglustamine ja navigatsioonip쎵hine
kohanduv kiirushoidik t쎨쎨tab, s쏗ttib n쌹idikupaneelil roheline (
) s쏗mbol.
Kiirteel automaatse kiirusevahetamise
funktsiooni k쌹ivitumisel kuvatakse n쌹idikuplokil (
) s쏗mbol ning m쌹쌹ratud
kiirus kuvatakse roheliste numbritega ja
k쎵lab hoiatussignaal.

HOIATUS

Navigatsioonip쎵hise kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨tamisel kuvatakse see n쌹idikuplokil j쌹rgmiselt.

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Hoiatusteade ilmub j쌹rgmistel juhtudel.
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S쎵iduki juhtimine

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)

僅 Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik ei aeglusta teie s쎵iduki kiirust
ohutule tasemele.

kiiruse automaatse muutmise funktsioon uuesti kiirteele naastes.
僅 Kui seadistatud kiiruse automaatse
muutmise funktsioon l쏗litub piduripedaali vajutamisel ootere쏹iimile, vajutage funktsiooni taask쌹ivitamiseks
roolil l쏗litit ( ) v쎵i vajutage taask쌹ivitamiseks l쏗litit ( ).

M쉁RKUS
僅 Automaatne kurvis aeglustamise
funktsioon ja seadistatud kiiruse automaatse muutmise funktsioon kasutavad sama (
) s쏗mbolit.
僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Kiirtee kurvilisel alal automaatne
aeglustamine
僅 Olenevalt eesolevast kurvist kiirteel
(v쎵i maanteel) auto aeglustab ja kiirendab p쌹rast kurvi l쌹bimist etten쌹htud kiiruseni.
僅 Auto aeglustamisaeg v쎵ib oleneda
auto kiirusest ja kurvi suuruses. Mida
suurem on kiirus, seda kiiremini aeglustamine algab.

Seadistatud kiiruse automaatne
muutmine
僅 Seadistatud kiiruse automaatse muutmise funktsioon t쎨쎨tab, kui kohandatud kiirushoidiku ja kiirtee (v쎵i
maantee) piirkiirus on sama.
僅 Kui seadistatud kiiruse automaatse
muutmise funktsioon t쎨쎨tab, muutub
kiirtee (v쎵i maantee) piirkiiruse muutumisel kohandatud kiirushoidiku seadistatud kiirus automaatselt
muudetud piirkiirusele.
僅 Kui seadistatud kiirtee kiiruse automaatse muutmise funktsioon on ootere쏹iimil, s쎵ites muul teel kui kiirteel
(v쎵i maanteel), k쌹ivitub seadistatud
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M쉁RKUS
僅 Kui kohandatud kiirushoidiku kiirus on
seatud piirkiirusest erinevale kiirusele, j쌹쌹b seadistatud kiiruse automaatse muutmise funktsioon
ootere쏹iimile.
僅 Seadistatud kiiruse automaatse muutmise funktsioon t쎨쎨tab vaid kiirtee
(v쎵i maantee) piirkiiruste p쎵hjal, kuid
ei t쎨쎨ta kiirusekaameratega.
僅 Seadistatud kiirtee kiiruse automaatse
muutmise funktsioon ei toimi kiirtee
eritasandilistel ristmikel ega teedes쎵lmedes.
僅 Kui seadistatud kiiruse automaatse
muutmise funktsioon t쎨쎨tab, kiirendab v쎵i aeglustab s쎵iduk automaatselt kiirtee (v쎵i maantee) piirkiiruse
muutumisel.
僅 Kui kiirusepiirang on kiirusekaamera
piirangust k쎵rgem, v쎵ib k쎵lada hoiatusheli.
僅 Maksimaalne seadistatud kiiruse
automaatse muutmise funktsiooni
seadistatud kiirus on 140 km/h
(90 mph).
僅 Kui uue tee kiiruspiirangut ei kajastata
navigatsioonis쏗steemis, ei pruugi seadistatud kiiruse automaatse muutmise
funktsioon n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Kui kiirus쏗hik ei vasta teie riigis kasutatavale, ei pruugi seadistatud kiiruse

S쎵iduki juhtimine

automaatse muutmise funktsioon
n쎵uetekohaselt toimida.

Navigatsioonip쎵hise kohanduva
kiirushoidiku piirangud
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik ei pruugi j쌹rgmistes tingimustes
n쎵uetekohaselt toimida.
僅 Navigatsioonis쏗steem ei t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt.
僅 Kiiruspiiranguid ja teeteavet pole
navigatsioonis쏗steemis v쌹rskendatud.
僅 Kaardi informatsiooni ei kanta infomeelelahutuse s쏗steemi ebakorrektse t쎨쎨tamise t쎵ttu 쏗le.
僅 Kaardi teave ja tegelik tee erinevad
reaalaja GPS-andmete v쎵i kaardi
teabe t쎵rke t쎵ttu.
僅 Navigatsioonis쏗steem otsib s쎵idu ajal
teed.
僅 GPS-signaale blokeeritakse sellistes
piirkondades nagu tunnel.
僅 Teel, mis jaguneb kaheks v쎵i enamaks ja liitub seej쌹rel taas.
僅 Juht lahkub navigatsioonis쏗steemis
m쌹쌹ratud kursilt.
僅 Sihtkoha teekond muudetakse v쎵i
t쏗histatakse navigatsioonis쏗steemi
l쌹htestamisega.
僅 S쎵iduk s쎵idab bensiinijaama v쎵i puhkealasse.
僅 Android Auto v쎵i Car Play t쎨쎨tavad.
僅 Navigatsioonis쏗steem ei tuvasta s쎵iduki praegust asendit (nt k쎵rgendatud teed, sh 쏗ldteed k쎵rval olev
viadukt, v쎵i l쌹heduses asuvad paralleelsed teed).
僅 Navigatsioonis쏗steemi v쌹rskendatakse s쎵idu ajal.
僅 Navigatsioonis쏗steemi taask쌹ivitatakse s쎵idu ajal.

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)

僅 M쎵nede l쎵ikude kiiruspiirang muutub
olenevalt teeoludest.
僅 S쎵idetakse teeremondiga teel.
僅 S쎵idetakse juhitaval teel.
僅 Ilm on halb, nt tugev lume- v쎵i vihmasadu jne.
僅 S쎵idetakse j쌹rskude kurvidega teel.

OSG2PH052007L

[1]: Marsruudi m쌹쌹ramine, [2]: Haruliin,
[3]: Marsruut, [4]: Peatee, [5]: Kurviline
l쎵ik
僅 Kui navigatsioonis쏗steemi seadistatut
marsruudi (harutee) ja s쎵idumarsruudi (p쎵hitee) vahel on erinevus, ei
pruugi automaatne kurvis aeglustamise funktsioon t쎨쎨tada kuni s쎵idumarsruut tuvastatakse peateena.
僅 Kui s쎵iduki s쎵idumarsruut tuvastatakse p쎵hiteena, s쌹ilitades p쎵hitee
navigatsioonis쏗steemi seadistatud
marsruudi asemel, hakkab automaatne kurvis aeglustamise funktsioon t쎨쎨le. S쎵ltuvalt vahemaast
kurvini ja s쎵iduki praegusest kiirusest,
ei pruugi s쎵iduki aeglustumine olla
piisav v쎵i aeglustumine v쎵ib toimuda
kiiresti.

OSG2PH052008L

[1]: Peatee, [2]: Haruliin, [3]: Marsruut,
[4]: Marsruudi m쌹쌹ramine, [5]: Kurviline
l쎵ik
6
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S쎵iduki juhtimine

navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik (NSCC)

僅 Kui navigatsioonis쏗steemis seadistatud marsruudi (p쎵hitee) ja s쎵idumarsruudi (harutee) vahel on erinevus,
hakkab automaatne kurvis aeglustamise funktsioon vastavalt p쎵hitee kurvide teabele ajutiselt t쎨쎨le.
僅 Kui tuvastatakse, et te s쎵idate marsruudist v쌹lja, sisenedes kiirtee eritasandilisele ristmikule ja s쎵lmpunktile,
l쏗litub funktsioon kiirtee kurvilisel alal
automaatne aeglustamine v쌹lja.

僅

僅

僅

OSG2PH052009L

[1]: Marsruut [2]: Haruliin, [3]: Kurviline
l쎵ik, [4]; Peatee
僅 Kui navigatsioonis쏗steemis pole sihtkohta m쌹쌹ratud, t쎨쎨tab automaatne
kurvis aeglustamise funktsioon p쎵hitee kurviteabe p쎵hjal.
僅 Isegi kui lahkute p쎵hiteelt, v쎵ib automaatne kurvis aeglustamise funktsioon ajutiselt t쎨쎨tada kiirtee
kurvil쎵igu navigatsiooniteabe p쎵hjal.

HOIATUS
僅 Navigatsioonip쎵hine kiirushoidik on
mugavusfunktsioon, mis ei asenda
ohutut s쎵iduviisi. Hoidke silmad alati
teel ja juhi kohustus on v쌹ltida liiklusseaduste rikkumist.
僅 Navigatsioonis쏗steemi kiirusepiirangute teave v쎵ib erineda tee tegelikest
kiirusepiirangutest. Juhi kohustuseks
on kontrollida s쎵idutee v쎵i -raja tegelikku kiirusepiirangut.
僅 Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik katkestatakse automaatselt
maanteelt (v쎵i kiirteelt) lahkumise
korral. J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹hele6
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僅

僅

僅

僅

panelikult teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik ei pruugi t쎨쎨tada eesoleva s쎵iduki ja s쎵idutingimuste t쎵ttu. J쌹lgige
s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult teed ja
쏗mbritsevaid liiklusolusid.
Haagise vedamisel v쎵i teise s쎵iduki
pukseerimisel soovitame navigatsioonip쎵hise kohanduva kiirushoidiku turvalisuse huvides v쌹lja l쏗litada.
P쌹rast kiirteel oleva teemaksupunkti
l쌹bimist t쎨쎨tab navigatsioonip쎵hine
kohanduv kiirushoidik esimese s쎵iduraja j쌹rgi. Kui sisenete m쎵nele teisele
reale, ei pruugi funktsioon n쎵uetekohaselt toimida.
Auto kiirendab, kui juht vajutab navigatsioonip쎵hise d쏗naamilise kiirusehoidja t쎨쎨tamisel gaasipedaali ja
funktsioon ei aeglusta sel juhul autot.
Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, v쎵ib s쎵iduk aeglustuda.
Kui juht kiirendab ja vabastab gaasipedaali navigatsioonip쎵hise kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨 ajal, ei pruugi
s쎵iduk piisavalt aeglustada v쎵i v쎵ib
kiiresti aeglustada turvalisele kiirusele.
Kui kurv on liiga suur v쎵i liiga v쌹ike, ei
pruugi navigatsioonip쎵hine d쏗naamiline kiirusehoidja t쎨쎨tada.
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei
asenda ohutut s쎵iduviisi. Sobiva s쎵idukiiruse ja ees liikuva s쎵idukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab
alati 쏗ksnes autojuht. S쎵itke alati ettevaatlikult ja olge t쌹helepanelik.

S쎵iduki juhtimine

M쉁RKUS
僅 Navigatsioonis쏗steemi juhtimise ja
navigatsioonip쎵hise kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨 k쌹ivitamise ja l쎵ppemise vahel v쎵ib esineda ajavahe.
僅 N쌹idikuplokil ja navigatsioonis쏗steemis esitatud kiiruse teave v쎵ivad erineda.
僅 Isegi kui s쎵idate aeglasemalt kui
d쏗naamilise kiirusehoidja m쌹쌹ratud
p쏗sikiirus, v쎵ivad kiirendamist piirata
eesolevad kurvilised l쎵igud.
僅 Kui navigatsioonip쎵hine kiirushoidik
t쎨쎨tab p쎵hiteelt lahkudes eritasandilisele ristmikule, s쎵lmpunktile, puhkealale vms sisenemiseks, v쎵ib
funktsioon teatud aja t쎨쎨tada.
僅 Navigatsioonip쎵hise d쏗naamilise kiirusehoidja aeglustamine ei pruugi selliste teeolude nagu eba쏗htlased
pinnad, kitsad read jne t쎵ttu olla piisav.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA) (m쎵nel mudelil)
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem aitab
tuvastada eraldusjooni ja/v쎵i s쎵idukeid
s쎵iduteel ning aitab juhil hoida s쎵idukit
s쎵iduraja keskel.

S쏗steemi andurid
Esikaamera

OSG2EV041015

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina eraldusjoonte ja eesolevate s쎵idukite tuvastamiseks.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

6

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud
ettevaatusabin쎵usid vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

S쎵idureal p쏗simise abis쏗steemi
seaded
Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052145L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus

6
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2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving safety → Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem automaatselt
v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem teid ei aita.
S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilivad s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi s쌹tted.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
l쏗litu 씮K쌹ed lahti“ hoiatuse helitugevus
v쌹lja, vaid see seadistatakse valikule
Low (Madal).

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi
kasutamine
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi
sisse/v쌹lja l쏗litamine

OSG2H051029

Vajutage sissel쏗litatud s쎵idukiga s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem k쌹ivitamiseks
n쌹idikupaneelil s쎵idurea hoidmise
nupule. N쌹idikuplokil s쏗ttib hall v쎵i roheline ( ) m쌹rgutuli.
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi v쌹lja
l쏗litamiseks vajutage s쎵idurajal p쏗simise
abis쏗steemi nuppu all.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem

OSG2EV051054

Kui tuvastatakse eesolev s쎵iduk ja/v쎵i
m쎵lema s쎵iduraja m쌹rgistus ning teie
s쎵idukiirus on alla 160 km/h (100 mph),
kuvatakse kobarale roheline ( ) m쌹rgutuli ja s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem
aitab roolimist abistades s쎵idukil s쎵iduraja keskel p쏗sida.

ETTEVAATUST
Kui roolimist ei abistata, vilgub esmalt
roheline m쌹rgutuli ( ), mis muutub seej쌹rel halliks.
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA)

씮K쌹ed lahti“ hoiatus

OSG2PH052047L

A: hoidke k쌹ed roolil
Kui juht eemaldab k쌹ed roolilt mitmeks
sekundiks, ilmub hoiatusteade ja kostub
mitmeetapiline helihoiatus.
僅 Esimene etapp: hoiatusteade
僅 Teine etapp: hoiatusteade (punane
rooliratas) ja heliline hoiatus

jal p쏗simise abis쏗steem ei pruugi sellisel juhul juhi k쌹si roolil tuvastada.
僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei
pruugi k쌹ed lahti hoiatus korrektselt
t쎨쎨tada.

M쉁RKUS
僅 Kui m쎵lemad eraldusjooned on tuvastatud, muutub n쌹idikuplokil kuvatud
eraldusjoonte v쌹rv valgest halliks.
S쎵idurada pole tuvastatud

OSG2EV051055

S쎵idurada on tuvastatud
OSG2PH052032L

A: S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem
(LFA) t쏗histatud
Kui juht ei pane p쌹rast 씮K쌹ed lahti“ hoiatuse ilmumist k쌹si endiselt roolile, ilmub
hoiatusteade ja s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem t쏗histatakse automaatselt.

HOIATUS
僅 Roolimisabi v쎵ib puududa, kui rooli
hoitakse liiga tugevalt v쎵i kui rooli on
keeratud kindlast punktist kaugemale.
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta iga kord. Ainult juht vastutab
s쎵iduki ohutu roolimise ja oma s쎵idurajal p쏗simise eest.
僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ilmuda
liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke
s쎵idu ajal alati oma k쌹si roolil.
僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ekraanile ilmuda ka juhul, kui juht hoiab
roolist kinni liiga n쎵rgalt, sest s쎵idura-

6

OSG2EV051054

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.
僅 Kui eraldusjooni ei tuvastata, v쎵ib s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi rooli
asendi korrigeerimine olla piiratud,
olenevalt eesoleva s쎵iduki olemasolust v쎵i s쎵iduki s쎵idutingimustest.
僅 Isegi kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem rooli kontrollib, saab juht rooli
ise keerata.
僅 Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem on
hakanud rooli asendit korrigeerima,
v쎵ib rooli keeramine tunduda tavap쌹rasest raskem v쎵i kergem.

6
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Maantee s쎵iduabi (HDA)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi
rikked ja piirangud

Maantee s쎵iduabi (HDA)
(m쎵nel mudelil)

S쎵idureal p쏗simise abis쏗steemi
rike

P쎵hifunktsioon

OSG2PH052031L

A: Kontrollige s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi (LFA)
Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei
t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib peamine
( ) hoiatustuli.
Sellisel juhul laske s쎵iduraja j쌹rgimise
abis쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

OSG2H051068

Kiirtee s쎵iduabi on loodud tuvastama
eesolevaid s쎵idukeid ja s쎵iduradu ning
s쌹ilitama vahekaugus eesoleva s쎵idukiga, s쌹ilitama seadistatud kiiruse ja
hoidma s쎵idukit ream쌹rgistuste vahel.

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steem (m쎵nel mudelil)

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi
piirangud
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi ettevaatusabin쎵ude kohta lisateabe saamiseks
vt "S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-57.

OSG2EV052159L

Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi funktsioon aitab s쎵idurada vahetada, kui juht liigutab veidi
suunatulel쏗litit ja funktsioon leiab, et s쎵iduraja vahetamine on v쎵imalik.

M쉁RKUS
僅 Maantee s쎵iduabi on kasutatav ainult
teatud maanteede kontrollitud ligip쌹쌹suga teedel. (v쌹lja arvatud s쎵lmpunktis/ristmikul)
* Kontrollitud ligip쌹쌹suga tee t쌹hendab piiratud peale- ja mahas쎵itudega teesid, mis v쎵imaldab
katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligip쌹쌹suga tee-
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Maantee s쎵iduabi (HDA)

del on lubatud s쎵ita ainult
s쎵iduautodel ja mootorratastel.
僅 Tulevikus v쎵idakse navigatsiooni
lisada uusi kiirteid.
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik toimib kiirteedel (ja maanteedel)
ja p쎵hiteedel ning ei toimi eritasandilistel
ristmikel v쎵i s쎵lmpunktides.

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Tuvastusandurite ettevaatusabin쎵ude
kohta lisateabe saamiseks vt "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-37.

Maantee s쎵iduabi seaded
S쏗steemi andurid
Esikaamera

OSG2EV041015

Esiradar

OSG2EV051002

Esinurga radar (kui on varustuses)

Maantee s쎵iduabi

OSG2EV052134L

A: Juhiabis쏗steemid
1 S쎵idumugavus
2 HDA (s쎵idutee s쎵iduabi)
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, puudutage funktsiooni kasutamiseks/kasutamata j쌹tmiseks infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanil valikuid 씮Settings (Seaded) →
Vehicle (S쎵iduk) → Driver assistance
(Juhiabis쏗steemid) → Driving Convenience (S쎵idumugavus)“.

P쎵hifunktsioon

OSG2EV051010

Taganurga radar (kui on varustuses)

Kui valitud on HDA (Motorway Driving
Assist) (Kiirtee s쎵iduabi), aitab see s쌹ilitada vahemaad eesoleva s쎵idukiga,
hoida m쌹쌹ratud kiirust ja hoida s쎵idukit
s쎵iduraja keskel.

OSG2EV051012
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Maantee s쎵iduabi (HDA)

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steem (m쎵nel mudelil)

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052145L
OSG2EV052153L

A: Juhiabis쏗steemid
1 S쎵idumugavus
2 Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem (kiirtee)
Kui valitud on Lane change assist
(motorway) (Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem (kiirtee)), aitab see juhil
s쎵idurada vahetada.

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus
kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub maantee s쎵iduabis쏗steem automaatselt v쌹lja
(kui on varustuses). Sel juhul maantee
s쎵iduabi teid ei aita. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
僅 Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi kasutamiseks tuleks valida
maantee s쎵iduabi. (kui on varustuses)
僅 Kui funktsioonidega esineb probleeme, ei saa seadistusi muuta. Laske
funktsiooni Kia volitatud edasim쏗쏗jal/
teenuspartneril 쏗le vaadata.
僅 Mootori taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad
funktsioonid viimased seadistused.
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A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 S쎵iduohutuse prioriteetsus
3 Kaugtuli
4 Keskmine
5 Madal
6 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Vehicle → Driver
Assistance → Driving safety → Warning volume (Seaded → S쎵iduk →
Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning valige helitugevuseks
High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).
Kui teete valiku Driving safety priority
(S쎵iduohutuse prioriteetsus), v쌹hendatakse ajutiselt helitugevust, et anda
juhile ohutu s쎵itmise helim쌹rguanne.

M쉁RKUS
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
l쏗litu 씮K쌹ed lahti“ hoiatuse helitugevus
v쌹lja, vaid see seadistatakse valikule
Low (Madal).
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

S쎵iduki juhtimine

Maantee s쎵iduabi (HDA)

Maantee s쎵iduabi kasutamine
P쎵hifunktsioon
T쎨쎨oleku kuvamine
N쌹ete d쏗naamilise kiirusehoidja olekut
n쌹idikuploki seadmete vaates. Vt l쎵iku
"LCD-ekraani re쏹iimid" lehek쏗ljel 5-45.
T쎨쎨re쏹iim

M쉁RKUS
僅 Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt
"S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LFA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-115.
Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt
"D쏗naamiline kiirusehoidja (SCC)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-96.
僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Maantee s쎵iduabi on kasutusel

OSG2EV051056

Ootere쏹iim

OSG2EV051057

Maantee s쎵iduabi kuvatakse s쎵ltuvalt
funktsiooni olekust j쌹rgmiselt.
1 Kiirtee s쎵iduabi n쌹idik n쌹itab, kas ees
on s쎵iduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase.
僅 maantee s쎵iduabi n쌹idik
- Roheline HDA: T쎨쎨re쏹iim
- Hall HDA: Ootere쏹iim
- Valge HDA vilgub: gaasipedaal
on alla vajutatud
2 Salvestatud p쏗sikiirus
3 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi teave
4 Kui ees on s쎵iduk ja kuvatakse valitud
vahemaa tase
5 Kuvatakse, kas s쎵idurada tuvastati v쎵i
mitte.

Maantee s쎵iduabi t쎨쎨tab, kui:
僅 Maanteel s쎵itmise abis쏗steemi sissel쏗litamiseks vajutage s쎵itmise abis쏗steemi nuppu, kui s쎵idate
saadaoleval teel.
僅 Maanteede (v쎵i kiirteede) p쎵hiteedele sisenedes kohanduva kiirushoidiku t쎨쎨tamise ajal ei l쏗litu
juhiabis쏗steem sisse, kui s쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steem on v쌹lja l쏗litatud.

Taask쌹ivitamine p쌹rast seiskamist

ONQ5EP041172L

A: kasutage kiirendamiseks l쏗litit v쎵i
pedaali
Kui s쎵iduk teie ees peatub ja maantee
abis쏗steem t쎨쎨tab, peatub ka teie s쎵iduk. Kui teie ees olev s쎵iduk alustab ligikaudu 30 sekundi jooksul p쌹rast
peatumist taas liikumist, hakkab s쎵itma
ka teie auto. Lisaks ilmub p쌹rast s쎵iduki
peatamist 30 sekundi j쌹rel n쌹idikuplokile eespool esitatud teatega sarnane
hoiatusteade. Vajutage s쎵itmise alusta6
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Maantee s쎵iduabi (HDA)

miseks gaasipedaali v쎵i (+) , (-) v쎵i ( )
l쏗litit.

씮K쌹ed lahti“ hoiatus

Kui maantee s쎵iduabi on 씮K쌹ed lahti“
hoiatuse t쎵ttu t쏗histatud, on s쎵idukiirus
piiratud.
S쎵idukiiruse piiramise funktsiooni kasutamise ajal ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade ja k쎵lab pidev helihoiatus.

S쎵iduraja 쏗hele poolele s쎵itmine
(m쎵nel mudelil)
OSG2PH052047L

A: hoidke k쌹ed roolil
Kui juht eemaldab k쌹ed roolilt mitmeks
sekundiks, ilmub hoiatusteade ja kostub
mitmeetapiline helihoiatus.
僅 Esimene etapp: hoiatusteade
僅 Teine etapp: hoiatusteade (punane
rooliratas) ja heliline hoiatus

OSG2EV052155L

A: HDA (maantee s쎵iduabi) s쏗s. t쏗histatud
Kui juht ei pane p쌹rast 씮K쌹ed lahti“ hoiatuse ilmumist k쌹si endiselt roolile, ilmub
hoiatusteade ja maantee s쎵iduabi t쏗histatakse automaatselt.

S쎵idukiiruse piirang

OSG2PH052028L

A: roolil ei tuvastata juhi k쌹si. S쎵idukiirust piiratakse.

6
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OSG2EV051016

Kui s쎵iduki kiirus on 쏗le 60 km/h
(40 mph) ja vahemaa teise s쎵idukiga on
v쌹ike, juhitakse teie s쎵idukit teisest s쎵idukist teisele poole, et tagada s쎵iduki
turvaline juhtimine. Juhul kui s쎵iduraja
m쎵lemal pool on l쌹hedal asuvaid s쎵idukeid, siis ei juhi funktsioon s쎵idukit s쎵iduraja teisele poolele.

Maantee s쎵iduabi on ootel
Kui d쏗naamiline kiirusehoidmine katkestatakse maantee s쎵iduabi t쎨쎨tamise ajal
ajutiselt, l쏗litub maantee s쎵iduabi ootere쏹iimile. Sel ajal t쎨쎨tab s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem tavap쌹raselt.

M쉁RKUS
僅 S쎵idukiiruse piirang aitab s쎵ita v쌹iksemal kiirusel kui 60 km/h (40 mph).
Sellisel juhul aeglustab teie s쎵iduk kiirust ees oleva s쎵iduki t쎵ttu. P쌹rast
s쎵idukiiruse aeglustamist ei ole v쎵imalik seda automaatselt kiirendada.
僅 S쎵idukiiruse piirang t쏗histatakse j쌹rgmistel juhtudel.
- Kui juht haarab uuesti roolirattast.

S쎵iduki juhtimine

Maantee s쎵iduabi (HDA)

- Kui juht l쏗litab s쎵iduraja hoidmise
abis쏗steemi nupuga s쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steemi sisse.
- Kui vajutate l쏗liteid (+), (-), ( ) v쎵i
nuppu ( ) v쎵i gaasi- v쎵i piduripedaali

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steem (m쎵nel mudelil)
Kuvamine ja juhtimine
V쎵imalik on vaadata maantee s쎵iduraja
vahetamise abis쏗steemi olekut, mis t쎨쎨tab n쌹idikuploki juhiabis쏗steemi vaates.
Vt l쎵iku "LCD-ekraan" lehek쏗ljel 5-45.
Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi kuvatakse olenevalt funktsiooni
olekust allpoole esitatud viisil.
Valmis/t쎨쎨tab

OSG2EV051060

Ootere쏹iim/t쏗histatud

2 S쎵iduraja joon
S쎵iduraja joon kuvatakse sarnaselt
maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi m쌹rgutulega (1). Ootere쏹iimis kuvatakse aga s쎵iduraja
tuvastamise saadaolevus.
3 Roheline nool ja vari
Roheline nool kuvatakse siis, kui
funktsiooni k쌹ivitamisest on m쎨쎨dunud kindel hulk aega ja s쎵iduraja
vahetamine on l쎵pule viidud.
4 Teade
僅 Teade kuvatakse siis, kui funktsioon ei t쎨쎨ta isegi siis, kui kasutatakse suunatule hooba.
僅 Teade kuvatakse siis, kui funktsioon on t쎨쎨tamise ajal t쏗histatud.
Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi funktsioon l쏗litub sisse, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 Maanteel s쎵itmise abis쏗steemi sissel쏗litamiseks kasutatakse juhiabis쏗steemi v쎵i s쎵iduraja hoidmise
abis쏗steemi nuppu.
僅 Kui n쌹idikuplokil kuvatakse maantee
s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi
kasutamise teade, tuleb roolirattal
vajutada OK nuppu.

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steem on t쎨쎨tamiseks valmis.
OSG2EV052061L

1 Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi n쌹idik
僅 Roheline (
) p쎵leb: valmisolek
僅 Roheline (
) vilgub: T쎨쎨re쏹iim
僅 Hall (
) p쎵leb: Ootere쏹iim
僅 Valge (
) vilgub: t쏗histatud olek
(kuvatakse ainult kindlal ajal)

OSG2EV052062L

A: s쎵iduraja vahetamise lubamiseks
vajutage OK nuppu
1 Kinnita
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S쎵iduki juhtimine

Kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi funktsioon on sisse l쏗litatud,
on funktsioon t쎨쎨tamiseks valmis, kui
t쌹idetud on k쎵ik j쌹rgmised tingimused.
僅 Maantee s쎵iduabis쏗steem t쎨쎨tab
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem t쎨쎨tab
僅 P쌹rast mootori sissel쏗litamist on teie
s쎵iduki taga tuvastatud rohkem kui
쏗hel korral teine s쎵iduk.
僅 Teie s쎵iduki kiirus on 쏗le 75 km/h
(50 mph).
僅 N쌹idikuplokil pole kuvatud 씮K쌹ed
lahti“ hoiatust.
僅 Ohutuled on v쌹lja l쏗litatud.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi
funktsioon on sisse l쏗litatud (n쌹idik on
sisse l쏗litatud), ei t쏗histata s쎵iduraja
j쌹rgimise abis쏗steemi isegi siis, kui
suunatule n쌹idik v쎵i ohutuled on sisse
l쏗litatud.
僅 S쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi
funktsioon l쏗litub automaatselt v쌹lja,
kui ilmnevad j쌹rgmised teeolud.
- 쌊he s쎵idurajaga tee.
- Kindla struktuurita tee (n쌹iteks teel쎵ik, kaitsepiiretega tee jne).
- Tee eespoolsel l쎵igul on jalak쌹ija
v쎵i jalgrattur.
僅 Funktsioon l쏗litub ootere쏹iimile, kui
funktsioon on t쎨쎨valmis ja s쎵iduki kiirus on alla 75 km/h (45 mph).
僅 S쎵ltuvalt n쌹idikuploki v쎵i teema spetsifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i
v쌹rve erinevalt kuvada.
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Maantee s쎵iduabi (HDA)

HOIATUS
Kui maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem l쏗litub t쎨쎨tamise ajal v쌹lja,
t쏗histatakse juhiabis쏗steem ajutiselt.
Olge alati s쎵itmise ajal ettevaatlik.

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steem t쎨쎨tab.

ONQ5041276L

Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem rakendub, kui l쏗kkate suunatulekangi asendisse A v쎵i B samal ajal, kui
funktsioon on valmisolekus ( m쌹rgutuli
(
) p쎵leb roheliselt) ja k쎵ik j쌹rgmised
tingimused on t쌹idetud:
僅 Juhi k쌹ed on roolirattal.
僅 S쎵iduraja vahetamise suunas puudub
kokkup쎵rkeoht.
僅 S쎵iduraja vahetamise suunas on 쏗he
punktiiriga s쎵idurada.
僅 Laupkokkup쎵rke ennetamise ja pimenurga kokkup쎵rke ennetamise abis쏗steemide hoiatused puuduvad.
僅 S쎵idukit juhitakse s쎵iduraja keskel
(mitte 쏗hel s쎵iduraja poolel).
僅 Tee, millel s쎵idate, v쎵i valitud s쎵idurida v쎵imaldab funktsiooni kasutada.

M쉁RKUS
僅 Kui suunatule hoob paigutatakse
asendisse A, toimib maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem. Kui seej쌹rel viiakse suunatulekang
neutraalasendisse, t쏗histatakse
maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem enne eraldusjoone 쏗letamist.

S쎵iduki juhtimine

Maantee s쎵iduabi (HDA)

Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi ei t쏗histata p쌹rast eraldusjoonele s쎵itmist, vaid alles p쌹rast
rajavahetust ja suunatuli l쏗litub v쌹lja.
僅 Kui suunatule hoob on kindla aja v쌹ltel asendis B, ilmub roheline nool. Kui
sellisel juhul hoob vabastada ja see
naaseb algasendisse, rakendatakse
s쎵iduraja vahetamisel ikkagi abifunktsioon.
僅 Kui funktsioon juhib s쎵iduraja vahetamist, vilgub suunatuule n쌹idik ka siis,
kui suunatule hooba k쌹es ei hoita.
Suunatule n쌹idik l쏗litub v쌹lja, kui s쎵iduraja vahetamine on l쎵pule viidud.
僅 Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steem ei t쎨쎨ta k쎵rvalteedel.

OSG2EV051017

OSG2EV051018

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steemi ootere쏹iim
Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi funktsioon l쏗litub ootere쏹iimi, kui
m쎵ni t쎨쎨valmis oleku tingimustest pole
t쌹idetud v쎵i kui s쎵idate j쌹rgmistel teedel.
僅 Tee, mis asub peatee v쎵i maantee (v쎵i
kiirtee) t쎵kkest kindla vahemaa kaugusel.
僅 Eespoolne tee l쎵peb eritasandilise
ristmiku ja s쎵lmpunktita

僅 J쌹rskude kurvidega tee.
僅 Kitsaste s쎵iduridadega tee.
僅 Ehitusj쌹rgus tee.

Maantee s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steemi t쏗histamine.
Funktsioon t쏗histatakse j쌹rgmistel juhtudel.
僅 Suunatule hoob keeratakse s쎵iduraja
vahetamisega vastupidisesse suunda.
僅 Rooliratast keeratakse j쌹rskude liigutustega.

HOIATUS
僅 Funktsiooni t쎨쎨tamise ajal funktsioon
t쏗histatakse, kui ilmneb m쎵ni j쌹rgmistest juhtudest.
- Maanteel s쎵itmise abis쏗steem on
v쌹lja l쏗litatud.
- S쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steem v쎵i
kohanduv kiirushoidik on v쌹lja l쏗litatud v쎵i ajutiselt t쏗histatud.
- N쌹idikuplokil kuvatakse 씮K쌹ed
lahti“ hoiatusteade.
- Suunatule hoob on asendis A.
- Ohutuled on sisse l쏗litatud.
- Kuvatud on laupkokkup쎵rke ennetamise ja pimenurga kokkup쎵rke
ennetamise abis쏗steemide hoiatusteated.
- J쌹rgmisel s쎵idurajal on tuvastatud
kokkup쎵rkeoht isegi siis, kui laupkokkup쎵rke ennetamise ja pimenurga kokkup쎵rke ennetamise
abis쏗steemide hoiatusi pole esitatud.
- Ehitusj쌹rgus teele sisenemine.
- Kaob soovitud s쎵idurada, millele
siseneda.
- Pole tuvastatud soovitud s쎵idurada, millele siseneda.
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S쎵iduki juhtimine

Maantee s쎵iduabi (HDA)

- Suunatulelaternatega on tekkinud
probleem.
- Maantee s쎵iduraja vahetamise abis쏗steemi funktsioon on v쌹lja l쏗litatud (funktsioon l쏗litatakse v쌹lja
j쌹rgmistel juhtudel: kui funktsioon
on seadete men쏗쏗s v쌹lja l쏗litatud;
kui tee muutub 쏗hesuunaliseks; kui
eespool on ristmik v쎵i 쏗lek쌹igurada; kui sisenete kindla struktuurita teele (n쌹iteks teel쎵ik v쎵i
kaitsepiirangutega tee jne) v쎵i kui
s쎵idurajal on jalak쌹ija v쎵i jalgrattur).
- Teie s쎵iduki kiirus on alla 75 km/h
(45 mph).
僅 Olenevalt s쎵idutingimustest v쎵ib s쎵iduk liikuda s쎵iduraja keskele v쎵i
juhiabis쏗steemi t쎨쎨 v쎵ib peatuda, kui
funktsioon t쎨쎨tamise ajal t쏗histatakse. J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult teed ja 쏗mbritsevaid
liiklusolusid.
僅 Funktsioon ei pruugi teedel, kus on
jalak쌹ijad v쎵i ratturid (n쌹iteks ristmikel ja 쏗lek쌹iguradadel), korralikult
t쎨쎨tada. J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

Maantee s쎵iduabi rikked ja piirangud
Maantee s쎵iduabi rike

OSG2PH052027L

A: Kontrollige HDA (maantee s쎵iduabi) s쏗steemi
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OSG2EV052063L

A: Kontrollige s쎵iduraja vahetamise
abis쏗steemi t쎨쎨d
Kui maantee s쎵iduabi ei t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ning n쌹idikuplokil s쏗ttib ( ) hoiatustuli. Laske
maantee s쎵iduabi s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
僅 Juht vastutab s쎵iduki kontrollimise
eest ohutuse s쎵itmise tagamiseks.
僅 Hoidke s쎵idu ajal alati oma k쌹si roolil.
僅 Maantee s쎵iduabi on lisafunktsioon,
mis aitab juhil s쎵idukit juhtida ega
pole t쌹iesti autonoomne s쎵idus쏗steem. Kontrollige alati teetingimusi ja
tehke vajaduse korral turvaliseks s쎵itmiseks vajalikud toimingud.
僅 Hoidke silmad alati teel ja juhi kohustus on v쌹ltida liiklusseaduste rikkumist. S쎵iduki tootja ei vastuta 쏗hegi
liiklusrikkumise ega juhi p쎵hjustatud
avarii eest.
僅 Maantee s쎵iduabi ei pruugi tuvastada
k쎵iki liiklusolukordi. Maantee s쎵iduabis쏗steem ei pruugi v쎵imalikke
kokkup쎵rkeid funktsioonide piiratuse
t쎵ttu tuvastada. Arvestage alati piirangutega. Selliseid takistusi nagu s쎵idukid, mootorrattad, jalgrattad,
jalak쌹ijad, kaitsepiirded, tolliv쌹rav,
m쌹쌹ratlemata takistused, konstruktsioonid jne, millega auto v쎵ib kokku
p쎵rgata, ei pruugita tuvastada.

S쎵iduki juhtimine

僅 Maantee s쎵iduabi l쏗litub j쌹rgmistes
olukordades automaatselt v쌹lja.
- S쎵itmine teedel, millel funktsioon ei
toimi, n쌹iteks puhkealad, ristmikud, s쎵lmpunktid jne.
- Navigatsioonis쏗steem ei t쎨쎨ta
n쎵uetekohaselt, navigatsioonis쏗steemi n쌹iteks v쌹rskendatakse v쎵i
taask쌹ivitatakse.
僅 Maantee s쎵iduabi v쎵ib s쎵ltuvalt
teeoludest (navigeerimisteave) ja
쏗mbrusest tahtmatult k쌹ivituda ja
v쌹lja l쏗lituda.
僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem v쎵ib
ajutiselt v쌹lja l쏗lituda, kui esikaamera
ei tuvasta s쎵iduradasid 쎵igesti v쎵i
rooli mittehoidmise hoiatus on sees.
僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te
maantee s쎵iduabi hoiatusheli kuulda.
僅 Kui s쎵idukit juhitakse kurvis suurel kiirusel 쏗le kindla kiiruse, v쎵ib teie s쎵iduk s쎵ita 쏗hele poolele v쎵i s쎵idurajast
v쌹ljuda.
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki pukseerimisel soovitame maantee s쎵iduabi turvalisuse huvides v쌹lja l쏗litada.
僅 Rooli mittehoidmise hoiatusteade v쎵ib
ilmuda liiga vara v쎵i hilja, olenevalt
rooliratta hoidmisest v쎵i teetingimustest. Hoidke s쎵idu ajal alati oma k쌹si
roolil.
僅 Lugege enne maantee abis쏗steemi
kasutamist turvalisuse tagamiseks
omaniku k쌹siraamatut.
僅 Maantee s쎵iduabi ei t쎨쎨ta s쎵iduki k쌹ivitamisel v쎵i tuvastusandurite v쎵i
navigatsiooni l쌹htestamisel.

Maantee s쎵iduabi (HDA)

Maantee s쎵iduabi piirangud
Maantee s쎵iduabi v쎵i maantee rajavahetuse funktsioon ei pruugi j쌹rgmistes tingimustes toimida n쎵uetekohaselt v쎵i ei
pruugi 쏗ldse toimida.
僅 Kaardi teave ja tegelik tee erinevad,
sest navigatsioonis쏗steemi ei ole v쌹rskendatud.
僅 Kaardi teave ja tegelik tee erinevad
reaalaja GPS-andmete v쎵i kaardi
teabe t쎵rke t쎵ttu.
僅 Infomeelelahutuse s쏗steem on 쏗lekoormatud, t쌹ites samal ajal selliseid
funktsioone nagu marsruudi otsimine,
video taasesitamine, h쌹쌹ltuvastus jne.
僅 GPS-signaale blokeeritakse sellistes
piirkondades nagu tunnel.
僅 Juht kaldub kursilt k쎵rvale v쎵i l쌹htestab navigeerimismarsruudi, muutes
sihtkohta (nt muudab marsruut vastavalt reaalajas kuvatavale liiklusteabele) v쎵i t쏗histades marsruudi
sihtkoha.
僅 S쎵iduk s쎵idab bensiinijaama v쎵i puhkealasse.
僅 Android Auto v쎵i Car Play t쎨쎨tavad.
僅 Navigatsioonis쏗steem ei tuvasta s쎵iduki praegust asendit (nt k쎵rgendatud teed, sh 쏗ldteed k쎵rval olev
viadukt, v쎵i l쌹heduses asuvad paralleelsed teed).

M쉁RKUS
Lisateavet ja t쌹psemaid andmeid esikaamera ja esiradari piirangute kohta vt l쎵igust "esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem
(FCA) (andurip쎵hine) (m쎵nel mudelil)"
lehek쏗ljel 6-37.
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S쎵iduki juhtimine

Tahavaatekaamera (RVM)

Tahavaatekaamera (RVM)

Kaamera seadistamine

Tahavaatekaamera kuvab auto taga
oleva piirkonna, et aidata teid parkimisel
v쎵i tagurdamisel.

S쏗steemi andurid
쌊mbritseva vaate tagumine kaamera

OSG2EV051019

S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

Tahavaatekaamera seaded
Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052156L

A: Kaamera seadistamine
1 Sisuvalik
2 Kuvas쌹tted
Tahavaatekaamera 씮Kuva sisu” muutmiseks puudutage ekraanil seadistusikooni
( ), kui tagavaate monitor t쎨쎨tab, v쎵i
puudutage nuppu Settings (S쌹tted) →
Vehicle (S쎵iduk) → Driver assistance
(Juhiabis쏗steemid) → Parking safety
(Ohutus parkimisel) infomeelelahutuskuval, kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud.
僅 Kuvatud sisu: Tagantvaatega parkimisabi ja tahavaatekaamera t쌹iustatud kasutamise s쌹tete muutmine.
僅 Kuvas쌹tted: Ekraani seaded: ekraani
heleduse ja kontrasti muutmine.

M쉁RKUS
OSG2EV052152L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Tagurdushoiatuse prioriteetsus
Kui funktsioon Tagurdushoiatuse prioriteetsus on valitud, v쌹heneb helitugevus ajutiselt, senikaua, kuni
tagurdamiseks tahavaatekaamerat
kasutatakse.

M쉁RKUS
Kui muudate hoiatuse helitugevust, v쎵ib
muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
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S쌹tete men쏗쏗 ei pruugi s쎵ltuda teie s쎵iduki spetsifikatsioonidest.

Tagantvaatega parkimisabi
Kui olete valinud tagantvaatega parkimisabi jooned, kuvatakse tagantvaatega
parkimisabi jooned infomeelelahutuskuva ekraani vasakul k쏗ljel.

M쉁RKUS
僅 Parkimisabi tahavaate horisontaalne
suunis n쌹itab 0,5 m (1,6 ft.), 1 m (3,3
ft.) ja 2,3 m (7,6 ft.) kaugust s쎵idukist.
僅 쌊lemise horisontaalse tahavaasuunise
joon n쌹itab tagaluugi avamiskaugust
1,5 m kaugusel s쎵idukist.

S쎵iduki juhtimine

Tahavaatekaamera (RVM)

Tahavaatekaamera t쌹iustatud
kasutamine
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, puudutage
infomeelelahutuskuva valikut Settings
(Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Driver
assistance (Juhiabis쏗steemid) → Parking safety (Ohutus parkimisel) →
Camera settings (Kaamera seadistamine) → Display contents(Displei sisu)
→ Extended Rear View (T쌹iustatud
tahavaatefunktsioon) t쌹iustatud tahavaatefunktsiooni sissel쏗litamiseks ja v쌹ljal쏗litamiseks.

Tahavaatekaamera kasutamine
Parkimise/vaate nupp

僅 Vajutage parkimise/vaate nuppu (1),
kui valitud on parkimisk쌹ik P
僅 Vaate ikooni vajutamine, kui ekraanil
on kuvatud tagumine pealtvaade.

V쌹ljal쏗litamise tingimused
Tahavaatekaamera l쏗litub v쌹lja, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 Vajutage uuesti parkimise/vaate
nuppu (1), kui valitud on parkimisk쌹ik
(P) ja ekraanil on kuvatud tahavaade.
僅 K쌹iguvahetus tagurdamisk쌹igult (R)
parkimisk쌹igu (P) asendisse.

M쉁RKUS
Tahavaadet ei saa v쌹lja l쏗litada, kui sisse
on l쏗litatud k쌹ik P (parkimisasend).

Tahavaatekaamera

OSG2PH052010L

Tahavaatekaamera sisse v쎵i v쌹lja l쏗litamiseks vajutage parkimise/vaate nuppu
(1).
Funktsiooni v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
uuesti nuppu.

T쌹iustatud tahavaatefunktsioon

OSG2EV052136L

Kasutustingimused
Tahavaatekaamera l쏗litub sisse, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 L쏗litage sisse tagurdamisk쌹ik R
(Reverse).

T쌹iustatud tahavaatefunktsioon s쌹ilitab
s쎵iduki tahavaate, kui muudate k쌹iku
asendist R (tagurdamine) asendisse N
(neutraalne) v쎵i D (s쎵itmine), mis aitab
teil ohutult parkida.

Kasutustingimused
Tahavaatekaamera j쌹쌹b sisse, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 K쌹iguvahetus asendist R (tagurdamine) asendisse N (neutraalasend) v쎵i
D (s쎵itmine).
僅 S쎵iduki kiirus on alla umbes 10 km/h
(6 miili/h).

V쌹ljal쏗litamise tingimused
T쌹iustatud tahavaatefunktsioon l쏗litub
v쌹lja, kui t쌹idetud on 쏗ks j쌹rgmistest tingimustest:
僅 S쎵iduki kiirus on 쏗le umbes 10 km/h
(6 miili/h).
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S쎵iduki juhtimine

Tahavaatekaamera (RVM)

僅 Vajutatakse parkimise/vaate nuppu
(1).
僅 Parkimisk쌹igu (P) sissel쏗litamine.

Tagumine 쏗laltvaade

Tahavaade s쎵itmise ajal

OSG2EV052137L

OSG2EV052138L

Juht saab vaadata tahavaadet s쎵idu ajal
ekraanilt ja s쎵ita ohutult.

Kasutustingimused
S쎵idu ajal tahavaate kuvamine l쏗litub
sisse, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 Vajutatakse nuppu Parking/View
(Parkimine/Vaade) (1) samal ajal, kui
sisse on l쏗litatud k쌹ik N (vabak쌹ik) v쎵i
k쌹ik D (s쎵it).

Tagumine 쏗laltvaade n쌹itab parkimise
ajal s쎵iduki 쏗laltvaadet, kui soovite kontrollida objekti ja s쎵iduki vahelist vahemaad.
Tagumine 쏗laltvaade l쏗litub sisse, kui
t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 K쌹ik nihutatakse asendisse R (tagasik쌹ik) ja ikoon valitakse vaatenuppude
hulgast.
僅 Nuppu Parkimine/vaade vajutatakse
ajal, mil k쌹ik on P (parkimine), N
(neutraal) v쎵i D (s쎵it) ja teie s쎵idukiirus on 10 km/h (6 mph) v쎵i v쌹iksem.

Tahavaatekaamera rikked ja piirangud

V쌹ljal쏗litamise tingimused

Tahavaatekaamera rike

S쎵idu ajal tahavaate kuvamine l쏗litub
v쌹lja, kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused.
僅 K쌹igukang on asendis P (parkimine).
僅 Parkimise/vaate nupu v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemi nupu vajutamine.

Kui tahavaatekaamera ei t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, ekraan vilgub v쎵i kaamerapilti
ei kuvata normaalselt, soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.

Tahavaatekaamera piirangud
Kui s쎵iduk on talvel pikka aega seisma
j쌹쌹nud v쎵i kui s쎵iduk on pargitud siseparklasse, v쎵ivad heitgaasid pilti ajutiselt
h쌹gustada.

HOIATUS
僅 Kaamera ei kata kogu s쎵iduki taga
olevat ala. Enne parkimist ja tagurdamist peab juht alati s쎵iduki taha j쌹쌹vat
ala sisemiste ja v쌹limiste tahavaatepeeglite abil kontrollima.

6
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S쎵iduki juhtimine

僅 Kuva v쎵ib erineda objekti tegelikust
kaugusest. Kontrollige vahetult auto
쏗mbrust.
僅 Hoidke kaamera objektiiv alati puhas.
Kui objektiiv on v쎵쎵rkehaga kaetud,
v쎵ib see kaamera t쎨쎨d halvendada ja
tahavaatekaamera ei pruugi korrektselt t쎨쎨tada. Kuid 쌹rge kasutage
puhastamiseks keemilisi lahuseid,
nagu tugevatoimelised v쌹ga leeliselised puhastusvahendid v쎵i lenduvad
orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See v쎵ib kaamera objektiivi
kahjustada.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)
(m쎵nel mudelil)
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA) on m쎵eldud s쎵iduki
tagurdamise ajal pimenurgast l쌹henevate s쎵idukite tuvastamiseks ja juhi
hoiatamiseks m쎨쎨dap쌹쌹smatu kokkup쎵rke eest, kasutades selleks hoiatusteadet ja helihoiatust. Samuti aidatakse
kokkup쎵rget pidurdamisega 쌹ra hoida.

OSG2H051072

[A]: Tagumise p쎵ikisuunalise liikluse
hoiatuss쏗steemi tuvastusvahemik
[B]: Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steemi tuvastusala

6

ETTEVAATUST
Hoiatamise aeg v쎵ib s쎵ltuvalt l쌹heneva
s쎵iduki kiirusest erineda.

S쏗steemi andurid
Tagumine nurgaradar

OSG2EV051012

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.
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S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

M쉁RKUS
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt l쎵igust
"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA)
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse
hoiatuss쏗steem seadistamine
Tagumine ristsuunaline liiklus

OSG2PH052118L

HOIATUS
Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti, l쏗litub
tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem automaatselt sisse. Siiski peab
juht p쌹rast s쎵iduki uuesti k쌹ivitamist ja
valiku tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem t쏗histamist alati 쏗mbrust j쌹lgima ja ettevaatlikult s쎵itma.

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem automaatselt v쌹lja (kui on
varustuses). Sel juhul tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem teid ei
abista. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS

OSG2EV052139L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Ohutus parkimisel
2 Tagumine ristsuunaline liiklus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, puudutage
valikuid Settings (Seaded) → Driver
Assistance (Juhiabis쏗steemid)→ Parking Safety (Ohutus parkimisel) →
Rear Cross-Traffic Safety (Tagumine
ristsuunaline liiklus) men쏗쏗st User settings (Kasutajaseaded) v쎵i valige Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk)→
Driver assistance (Juhiabis쏗steemid)
→ Parking safety (Ohutus parkimisel)
→ Rear cross-traffic safety (Tagumine
ristsuunaline liiklus) tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steemi sissel쏗litamiseks infomeelelahutuss쏗steemi
kuval.
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Tagumiste ristsuunalise liikluse s쌹tete
hulka kuuluvad 씮tagumise ristsuunalise
liikluse ennetuss쏗steemi hoiatus” ja
씮tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem”.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse
helitugevus viimase seadistuse.

Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052160L

S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

ETTEVAATUST
Hoiatuse helitugevuse seadistus rakendub k쎵igile tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steemi funktsioonidele.
OSG2EV052135L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Kaugtuli
3 Keskmine
4 Madal
5 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Warning volume
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning
valige helitugevuseks High (K쎵rge),
Medium (Keskmine), Low (Madal) v쎵i
Off (V쌹ljas).

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse
hoiatuss쏗steem kasutamine
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem hoiatab ja juhib s쎵idukit s쎵ltuvalt kokkup쎵rke tasemest.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrollimise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

6

OSG2H051035

M쉁RKUS
僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Kuid isegi valiku Off (V쌹ljas) tegemisel ei l쏗litu tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem v쌹lja, vaid
helitugevuseks m쌹쌹ratakse Low
(Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

OSG2PH052025L

OSG2H051253

A: Kokkup쎵rkehoiatus!
Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavitab
juhti v쌹limistel tahavaatepeeglitel (k쏗ljepeeglitel) hoiatustulega, hoiatusteatega,
k쎵lab helisignaal ja vibreerib rool.
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S쎵iduki juhtimine

Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanile
ilmub kokkup쎵rkehoiatus.
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem t쎨쎨tab siis, kui k쎵ik j쌹rgmised
tingimused on t쌹idetud.
僅 Sisestatakse tagurpidik쌹ik R ja s쎵iduki
kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
僅 L쌹henev s쎵iduk on teie s쎵iduki pimenurga alast ligikaudu 25 m (82 jala)
kaugusel.
僅 Vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵iduki kiirus on 쏗le 5 km/h (3 mph)

M쉁RKUS
僅 Kui t쎨쎨tingimused on t쌹idetud, edastatakse hoiatus, kui m쎵ni s쎵iduk l쌹heneb vasakult v쎵i paremalt k쏗ljelt, isegi
kui teie s쎵iduki kiirus on 0 km/h (0
mph).
僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.
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Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

H쌹dapidurdamine

OSG2H051035

OSG2PH052127L

OSG2H051253

A: H쌹dapidurdamine
Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavitab
juhti v쌹limistel tahavaatepeeglitel (k쏗ljepeeglitel) hoiatustulega, hoiatusteatega,
k쎵lab helisignaal ja vibreerib rool.
Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanile
ilmub kokkup쎵rkehoiatus.
H쌹dapidurdamise abis쏗steemi rakendatakse kokkup쎵rgete v쌹ltimiseks pimenurgast l쌹henevate s쎵idukitega.
H쌹dapidurduss쏗steem t쎨쎨tab siis, kui
k쎵ik j쌹rgmised tingimused on t쌹idetud.
僅 Sisestatakse tagurpidik쌹ik R ja s쎵iduki
kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
僅 L쌹henev s쎵iduk on teie s쎵iduki pimenurga alast ligikaudu 1,5 m (5 jala)
kaugusel.
僅 Vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵iduki kiirus on 쏗le 5 km/h (3 mph)

S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

HOIATUS
Pidurite juhtimine l쎵ppeb, kui tagant
vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵iduki
tingimused on j쌹rgmised:
僅 l쌹henev s쎵iduk on tuvastusalast v쌹ljas
僅 l쌹henev s쎵iduk m쎨쎨dub teie s쎵iduki
tagant
僅 l쌹henev s쎵iduk ei s쎵ida teie s쎵iduki
suunas
僅 l쌹henev s쎵iduk v쌹hendab kiirust
僅 juht vajutab piisavalt tugevalt piduripedaali

S쎵iduki peatamine ja pidurite
kontrollimise l쎵petamine

OSG2PH052041L

A: S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdamisega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatusteade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise
abil umbes 2 sekundi jooksul.
僅 H쌹dapidurdamise ajal t쏗histatakse
pidurite kontrollimine s쏗steemi poolt
automaatselt, kui juht vajutab tugevalt
piduripedaali.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus kohas parkimist seadistusi.
僅 Kui kuvatakse m쎵ne muu s쏗steemi
hoiatusteade v쎵i v쌹ljastatakse heliline
hoiatus, ei pruugita tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steemi teadet
kuvada ega v쌹ljastada selle helilist
hoiatust.
僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te
tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steemi hoiatusheli kuulda.
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem ei pruugi toimida, kui juht
vajutab kokkup쎵rke v쌹ltimiseks piduripedaali.
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatusfunktsiooni t쎨쎨tamise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma j쌹쌹da, vigastades
s쎵itjaid ja paisates lahtised esemed
쎵hku. Kandke alati turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed autos kindlalt
kohale.
僅 Isegi juhul, kui tagumise ristsuunalise
liikluse ennetuss쏗steemis on tekkinud t쎵rge, t쎨쎨tab auto piduris쏗steem
ikkagi normaalselt.

HOIATUS
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steemi t쎨쎨tamise ajal t쏗histatakse automaatselt s쏗steemi pidurite
kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt
gaasipedaali v쎵i keerab j쌹rsult rooli.
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem ei toimi k쎵ikides olukordades ega saa 쌹ra hoida k쎵iki
kokkup쎵rkeid.
僅 S쎵ltuvalt teest ja s쎵idutingimustest
v쎵ib tagumise ristsuunalise liikluse
avariiennetuss쏗steemi hoiatada juhti
liiga hilja v쎵i 쏗ldse mitte hoiatada.
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6

S쎵iduki juhtimine

僅 Auto juhtimise ja eest vastutab alati
쏗ksnes autojuht. 쉁rge lootke kunagi
vaid tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steemile. Pigem hoidke alati
ise ohutut pikivahet ja vajutage vajadusel korra s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks v쎵i s쎵iduki peatamiseks
piduripedaali.
僅 쉁rge kunagi kasutage tagumise ristsuunalise liikluse avariiennetuss쏗steemi selleks, et meelega inimestele,
loomadele, objektidele vm otsa s쎵ita.
Nii v쎵ite p쎵hjustada raskeid v쎵i surmavaid vigastusi.

HOIATUS
Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, olenevalt ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli) olekust.
Hoiatus esitatakse vaid j쌹rgmistel juhtudel.
僅 ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli)
hoiatustuli p쎵leb
僅 ESC (Elektrooniline stabiilsuskontroll)
on h쎵ivatud muu funktsiooniga

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

Tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steemi rikked ja piirangud
Tagumise p쎵iksuunalise liikluse
hoiatuss쏗steem rikked

OSG2PH052051L

A: Kontrollige pimenurga ohutuse s쏗steemi
Juhul kui tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem ei t쎨쎨ta korralikult,
ilmub n쌹idikuplokile mitmeks sekundiks
hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Sellisel juhul laske funktsiooni
kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja
poole.

M쉁RKUS
僅 Kui tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem aitab pidurdada, siis
peab juht viivitamatult piduripedaali
vajutama ja s쎵iduki 쏗mbrust kontrollima.
僅 P쌹rast k쌹igukangi seadmist tagurdusasendisse R rakendub pidurdamise
kontroll vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵iduki korral.

6

136

OSG2PH052052L

A: Kontrollige v쌹lise tahavaatepeegli
hoiatustuld
Kui v쌹lise tahavaatepeegli hoiatustuli ei
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja s쏗ttib peamine ( ) hoiatustuli. Sellisel juhul
laske funktsiooni kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.

S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse
hoiatuss쏗steem deaktiveeritud

OSG2PH052023L

A: Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem on keelatud Radar blokeeritud
Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri 쏗mbruses v쎵i tagaandur ise on
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust
v쌹hendada ja tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steemi ajutiselt piirata v쎵i
inaktiveerida.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade.
Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem t쎨쎨tab p쌹rast v쎵쎵rkehade, haagise v쎵i muude seadmete eemaldamist
ja s쎵iduki uuesti k쌹ivitamist n쎵uetekohaselt edasi.
Kui funktsioon ei toimi p쌹rast v쎵쎵rmaterjali eemaldamist tavap쌹raselt, laske
funktsioon kvalifitseeritud t쎨쎨kojas 쏗le
vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
僅 Isegi kui hoiatusteade v쎵i hoiatustuli
ei ilmu n쌹idikuplokile, ei pruugi tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem korralikult t쎨쎨tada.
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem ei pruugi saastunud alal
(nt avatud maastikul) korrap쌹raselt
t쎨쎨tada, kus p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist ei tuvastata 쏗htegi objekti.

ETTEVAATUST
L쏗litage tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem v쌹lja, kui paigaldate v쎵i
eemaldate haagist, k쌹ru v쎵i muud seadet. S쎵idu l쎵pus l쏗litage tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem v쌹lja.

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse
hoiatuss쏗steem piirangud
Tagumise p쎵iksuunalise liikluse hoiatuss쏗steem ei pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib funktsioon k쌹ituda
ootamatult j쌹rgmistes tingimustes.
僅 S쎵idu alustamine puude k쎵rge rohuga
teel
僅 S쎵idu alustamine m쌹rjal teel
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus on liiga suur
v쎵i liiga v쌹ike
Pidurite kontrollimine ei pruugi toimida,
juhi t쌹helepanu on n쎵utav j쌹rgmistes
olukordades.
僅 S쎵iduk vibreerib 쏗le k쏗nklikul, eba쏗htlasel v쎵i betoonkattega teel s쎵ites
v쌹ga tugevalt
僅 S쎵ites libedal lumisel, lompidega jne
teel
僅 Rehvir쎵hk on madal v쎵i rehv on kahjustatud
僅 Pidurit on muudetud
僅 Nutikas parkimisabis쏗steem t쎨쎨tab
(kui on varustuses)

M쉁RKUS
Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt l쎵igust "Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) (m쎵nel
mudelil)" lehek쏗ljel 6-63.
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S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

HOIATUS

僅 S쎵iduk on pargitud diagonaalselt

僅 S쎵itmine s쎵iduki v쎵i piirde l쌹heduses

OSG2H051075

OSG2H051073

[A]: Struktuur
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steemi talitlus v쎵ib olla piiratud,
kui s쎵idate n쌹iteks s쎵iduki v쎵i piirde
l쌹heduses ja s쏗steem ei pruugi tuvastada pimenurga alalt l쌹henevat s쎵idukit. Sellisel juhul ei pruugi s쏗steem
juhti vajaduse korral hoiatada ega
pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.
僅 S쎵iduk on keerukas parkimiskeskkonnas

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem v쎵ib olla diagonaalselt
tagurdamise ajal piiratud ja s쏗steem
ei pruugi tuvastada pimenurga alalt
l쌹henevat s쎵idukit. Sellisel juhul ei
pruugi s쏗steem juhti vajaduse korral
hoiatada ega pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.
僅 Kui s쎵iduk on kallakul v쎵i kallaku
l쌹hedal

OSG2H051076

OSG2H051074

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem v쎵ib tuvastada s쎵idukeid,
mis pargivad v쎵i v쌹ljuvad parkimiskohalt teie s쎵iduki l쌹hedal (nt teie s쎵iduki k쎵rvalt v쌹ljuv auto, s쎵iduk, mis
pargib v쎵i v쌹ljub parkimiskohalt teie
auto tagant, teie autole l쌹henev s쎵iduk, mis on sooritamas p쎨쎨ret jne).
Sellisel juhul v쎵ib funktsioon juhti
asjatult hoiatada ja pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.
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Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem v쎵ib olla piiratud, kui s쎵iduk liigub 쏗les- v쎵i allam쌹ge v쎵i
kallaku l쌹hedal ega pruugi tuvastada
pimenurga alalt l쌹henevat s쎵idukit.
Sellisel juhul ei pruugi s쏗steem juhti
vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.

S쎵iduki juhtimine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

僅 S쎵itmine parkimiskohale, mille l쌹hedal
on konstruktsioon

OSG2H051077

[A]: Struktuur,
[B]: Sein
Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem v쎵ib tuvastada s쎵idukeid,
mis m쎨쎨duvad teie eest, kui tagurdate
parkimiskohale, mille k쏗ljel v쎵i tagaosas on sein v쎵i piire. Sellisel juhul
v쎵ib funktsioon juhti asjatult hoiatada
ja pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.
僅 S쎵iduk on pargitud tagurpidi

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki vedamisel ei
tohi tagumise ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem kasutada.
僅 Tugevate elektromagnetlainete h쌹irete korral v쎵ib tagumise ristsuunalise
liikluse ennetuss쏗steem t쎨쎨tamise
쌹kiliselt l쎵petada.
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem ei pruugi t쎨쎨tada 3
sekundi jooksul p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i tagumiste nurgaandurite sissel쏗litamist.

6

OSG2H051078

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatuss쏗steem v쎵ib tuvastada teie tagant
m쎨쎨duvaid s쎵idukeid, kui tagurdate
parkimiskohale. Sellisel juhul v쎵ib
funktsioon juhti asjatult hoiatada ja
pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma
쏗mbrust.

6
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S쎵iduki juhtimine

tagumine parkimisabis쏗steem (PDW)

tagumine parkimisabis쏗steem
(PDW) (m쎵nel mudelil)
Tagurdamisega parkimise abis쏗steem
hoiatus teavitab juhti inimese, looma v쎵i
objekti tuvastamisel, kui s쎵iduk tagurdab aeglaselt.

S쏗steemi andurid
Tagumised ultraheliandurid

hutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Warning volume
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning
valige helitugevuseks High (K쎵rge),
Medium (Keskmine), Low (Madal) v쎵i
Off (V쌹ljas).

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub tagumise parkimiskauguse hoiatus (kui on
varustuses) automaatselt v쌹lja. Sel juhul
tagumise parkimiskauguse hoiatus teid
ei aita. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
OSG2EV051020

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse s쌹tted
Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052160L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Kaugtuli
3 Keskmine
4 Madal
5 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelela6
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僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
l쏗litata tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatust v쌹lja, vaid helitugevus on seadistatud valikule Low
(Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse t쎨쎨
Parkimisohutuse l쏗liti

OSG2H051081

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi
hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks vajutage turvalise parkimise ( ) l쏗litit.

S쎵iduki juhtimine

tagumine parkimisabis쏗steem (PDW)

僅 Kui tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatus on v쌹lja l쏗litatud (nupu
m쌹rgutuli s쏗ttib) ja l쏗litate sisse tagurdamisk쌹igu R (Reverse), l쏗litub tagurdamisega parkimise abis쏗steemi
hoiatus automaatselt sisse.
僅 Juhul kui l쏗litate sisse tagurdamisk쌹igu R (Reverse), siis ei l쏗litu tagurdamisega parkimise abis쏗steemi
hoiatus v쌹lja isegi siis, kui vajutate turvalisuse tagamiseks turvalise parkimise nuppu ( ).

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabin쎵ud

Tagumise parkimiskauguse hoiatus

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse rike

Tagumise parkimisabis쏗steemi hoiatus
t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
僅 L쏗litage sisse tagurdamisk쌹ik R
(Reverse).
僅 Teie s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h
(6 miili/h).

P쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist kostab piiks,
kui sisse on l쏗litatud tagurdamisk쌹ik R
(Reverse), mis n쌹itab, et tagurpidi parkimisel kauguse hoiatus t쎨쎨tab normaalselt.
Kuid kui esineb 쏗ks v쎵i rohkem j쌹rgmistest tingimustest, kontrollige k쎵igepealt,
kas ultraheliandur on kahjustatud v쎵i
takistatud. Juhul kui see ikka n쎵uetekohaselt ei t쎨쎨ta, soovitab Kia p쎨쎨rduda
volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri
poole.
僅 Helisignaali ei anta.
僅 Signaal on katkendlik.
僅 N쌹idikuplokis kuvatakse hoiatusteade.

Hoiatusm쌹rguanne ja hoiatusheli
Kaugus takistuseni

Tagurpidi s쎵itmise
hoiatusm쌹rgutuli

Hoiatusheli

60–120 cm (24–48
tolli)

Katkendlik helisignaal

30–60 cm (12–24
tolli)

Sagedane helisignaal

30 cm (12 tolli) ulatuses

Pidev helisignaal

僅 Vastav m쌹rgutuli s쏗ttib n쌹idikuplokil
v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis
p쎵lema siis, kui iga ultraheliandur
tuvastab tajumisulatuses inimese,
looma v쎵i objekti. Samal ajal kostub
heliline hoiatus.

僅 Kui 쏗heaegselt tuvastatakse rohkem
kui kaks objekti, teavitatakse l쌹himast
neist helisignaaliga.
僅 V쎵imalik, et kaugust objektist tuvastatakse erineval viisil siis, kui takistused
ei paikne anduri ees.
僅 M쌹rgutule kuju illustratsioonis v쎵ib
tegeliku s쎵iduki omast erineda.

OSG2PH052022L

A: A: ultrahelianduri viga v쎵i takistus
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S쎵iduki juhtimine

tagumine parkimisabis쏗steem (PDW)

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatus keelatud

OSG2PH052085L

A: Parkimisabis쏗steem on piiratud.
Ultraheliandur on blokeeritud
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade. Tagumise parkimiskauguse hoiatus hakkab normaalselt t쎨쎨le, kui lumi,
vihm v쎵i v쎵쎵rkehad eemaldatakse.
Kui tagumise parkimiskauguse hoiatus
ei t쎨쎨ta p쌹rast takistuste (lume, vihma
v쎵i v쎵쎵rkehade) eemaldamist tavap쌹raselt (sh p쌹rast haagise, kanduri jms
eemaldamist tagumiselt kaitseraualt),
laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal
쏗le vaadata.

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse piirangud
僅 Tagumine parkimisabis쏗steem ei
pruugi korrektselt toimida j쌹rgmistel
juhtudel:
- Niiskus on andurile j쌹쌹tunud (kui
see on sulanud, t쎨쎨tab tagumine
parkimiskauguse hoiatus tavap쌹raselt).
- Andurid on takistatud lume v쎵i
veega (tagurdamisega parkimise
abis쏗steemi t쎨쎨tab normaalselt, kui
takistus eemaldatakse.)
- Ilm on v쌹ga kuum v쎵i k쏗lm.
- Andur v쎵i anduri koost on lahtimonteeritud.
- Anduri pinnale vajutatakse tugevalt v쎵i seda l쏗쏗akse.
- Andur on kriimustatud.

6
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- Survepesuri veejuga otse anduritele v쎵i neid 쏗mbritsevale alale suunatud.
僅 Tagumine parkimisabis쏗steem v쎵ib
j쌹rgmistel juhtudel rikki minna.
- Sajab tugevalt vihma v쎵i pritsitakse suures koguses vett.
- Vesi voolab anduri pinnale.
- Andurit m쎵jutavad teise s쎵iduki
andurid.
- Andur on lumega kaetud.
- S쎵idetakse ebatasasel pinnal, kruusateel v쎵i v쎵sas.
- L쌹heduses on ultrahelilaineid genereerivad objektid.
- Numbrim쌹rk on originaalasukohast mujale paigaldatud.
- Auto kaitseraua k쎵rgust v쎵i anduri
paigaldust on muudetud.
- Tarvikute paigaldamine ultrahelianduri l쌹hedusse
僅 J쌹rgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.
- L쌹heduses on teravad v쎵i peenikesed objektid, n쌹iteks k쎨ied, ketid
v쎵i v쌹ikesed postid.
- L쌹heduses on objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided,
mahulised materjalid v쎵i lumi.
- Objektid, mis on l쏗hemad kui 100
cm (40 tolli) ja 쏗mberm쎵쎵dult kitsamad kui 14 cm (6 tolli).
- Jalak쌹ijad, loomad v쎵i esemed, mis
on ultrahelianduritele v쌹ga l쌹hedal

S쎵iduki juhtimine

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

HOIATUS
僅 Tagumine parkimisabis쏗steem on
juhti abistav funktsioon. Tagumise
parkimisabis쏗steemi toimimist v쎵ivad
m쎵jutada mitmesugused tegurid (sh
keskkonnatingimused). Juhi 쏗lesanne
on alati kontrollida tahavaadet enne
parkimist ja parkimise ajal.
僅 Teie s쎵iduki garantii ei kata 쏗htegi
쎵nnetust, s쎵iduki kahjustust ega selles
viibijate vigastust, mille on p쎵hjustanud tagumise parkimishoiatuss쏗steemi rike.
僅 Olge eriti t쌹helepanelik, kui s쎵idate
objektide, jalak쌹ijate ja laste l쌹heduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti
vahemaa, suuruse v쎵i materjali t쎵ttu
osasid objekte tuvastada, mis k쎵ik
v쎵ib andurite t쎵husust piirata.
僅 Parkimiskauguse hoiatus ei pruugi
s쎵ltuvalt auto kiirusest v쎵i takistuse
kujust korduda.
僅 Kui tagumine parkimiskauguse hoiatus vajab parandamist, soovitab Kia
p쎨쎨rduda volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem
(PDW) (m쎵nel mudelil)
Eesmise/tagumise parkimiskauguse
hoiatus hoiatab juhti, kui s쎵iduki madalal
kiirusel edasi v쎵i tagasi liikumisel tuvastatakse teatud kaugusel takistus.

S쏗steemi andurid
Eesmised ultraheliandurid

OSG2EV051064

Tagumised ultraheliandurid

6
OSG2EV051020

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

Edasiliikumisega/tagurdamisega
parkimise abis쏗steemi hoiatuse
s쌹tted
Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052160L
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S쎵iduki juhtimine

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.
OSG2EV052135L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Kaugtuli
3 Keskmine
4 Madal
5 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, tehke hoiatuse helitugevuss쌹tte muutmiseks n쌹idikukuval
valik Settings → Driver Assistance →
Warning Volume (Seaded → Juhiabi →
Hoiatuse helitugevus) v쎵i infomeelelahutuskuval valik Settings → Vehicle →
Driver Assistance → Warning volume
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabi → S쎵iduohutus → Hoiatuse helitugevus) ning
valige helitugevuseks High (K쎵rge),
Medium (Keskmine), Low (Madal) v쎵i
Off (V쌹ljas).

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub tagumise parkimiskauguse hoiatus (kui on
varustuses) automaatselt v쌹lja. Sel juhul
tagumise parkimiskauguse hoiatus teid
ei aita. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
l쏗litata eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatust v쌹lja, vaid helitugevus on seadistatud valikule Low
(Madal).

6
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Parkimiskauguse hoiatuse automaatne k쌹ivitamine ON
Madalal kiirusel v쎵ib parkimiskauguse
hoiatuse seadistada olekule ON (sees).
Parkimiskauguse hoiatuse automaatse
sissel쏗lituse kasutamiseks valige n쌹idikuplokilSettings → Driver Assistance
→ Parking Safety → Parking Distance
Warning Auto On (Seaded → Juhiabis쏗steemid → Ohutus parkimisel → Parkimiskauguse hoiatuse automaatne
sissel쏗litumine) v쎵i infomeelelahutuse
s쏗steemist Settings → Vehicle → Driver assistance → Parking safety →
Auto PDW (Parking Distance Warning) (Seaded → S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Ohutus parkimisel →
Automaatne PDW (parkimiskauguse
hoiatus)).

M쉁RKUS
Kui valitud on Auto PDW (Automaatne
parkimiskauguse hoiatus), j쌹쌹b nupu
Ohutus parkimisel m쌹rgutuli ( )
p쎵lema.

Parkimisvahemaa hoiatuse t쎨쎨
Juhtl쏗liti

OSG2H051081

S쎵iduki juhtimine

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

Parkimisohutuse l쏗liti
Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi
hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks vajutage turvalise parkimise ( ) nuppu.
Funktsiooni v쌹ljal쏗litamiseks vajutage
uuesti nuppu.
僅 Kui k쌹igukang on nihkunud asendisse
R (tagurpidik쌹ik), l쏗litub parkimiskauguse hoiatus automaatselt sisse (parkimisohutuse nupu m쌹rgutuli on sisse
l쏗litatud).
僅 Kui k쌹igukang on asendis R (tagurpidik쌹ik), ei l쏗litu parkimiskauguse hoiatus v쌹lja isegi siis, kui vajutatakse
parkimisohutuse nuppu.

Edasis쎵itmise parkimisvahemaa
hoiatus
Parkimisvahemaa hoiatus t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
僅 K쌹ik nihutatakse asendist R (tagurpidik쌹ik) asendisse D (s쎵it) ja tagumise
parkimiskauguse hoiatus on sisse l쏗litatud
僅 K쌹ik on asendis D (s쎵itmine) ja Parking Safety nupu ( ) m쌹rgutuli p쎵leb
僅 Eesmise parkimiskauguse hoiatus
hoiatab juhti, kui aktiivne on k쌹ik D
(edasik쌹ik)
(Kui infomeelelahutuskuval on valitud
Settings → Vehicle → Driver assistance → Parking safety →Auto
PDW (Seaded → S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Parkimisohutus → Automaatne parkimiskauguse hoiatus))
僅 Teie s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h
(6 miili/h).

M쉁RKUS
僅 Eesmise parkimiskauguse hoiatus ei
toimi, kui auto kiirus on 쏗le 10 km/h (6
miili/h) isegi siis, turvalise parkimise
m쌹rgutuli ( ) p쎵leb. Eesmise parkimiskauguse hoiatus hakkab j쌹lle
t쎨쎨le, kui auto edasiliikumise langeb
alla 10 km/h (6 miili/h). ) p쎵leb.
僅 Eesmise parkimiskauguse hoiatus l쏗litub v쌹lja (Turvalise parkimise nupu
m쌹rgutuli l쏗litub v쌹lja), kui auto kiirus
on 쏗le 30 km/h (18 mph). Kuigi s쎵idate taas aeglasemalt kui 10 km/h (6
mph), ei l쏗litu eesmine parkimiskauguse hoiatus automaatselt sisse (Kui
infomeelelahutuskuval pole valitud
Settings → Vehicle → Driver assistance → Parking safety → Auto
PDW (Parking Distance Warning)
(Seaded → S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Parkimisohutus → Automaatne
parkimiskauguse hoiatus).

6
Hoiatusm쌹rguanne ja hoiatusheli
Kaugus
objektist

Hoiatusindikaator
edasi
liikudes

Hoiatus
heli

60–100 cm
(24~40 tolli)

Sumisti piiksub
katkendlik

30–60 cm
(12~24 tolli)

Piiksub veel
Sagedamini

30 cm (12 tolli)
raadiuses

Piiksub
p쏗sivalt

僅 Vastav m쌹rgutuli s쏗ttib siis, kui iga
ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma v쎵i objekti. Samal
ajal kostub heliline hoiatus.

6
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S쎵iduki juhtimine

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

僅 Kui 쏗heaegselt tuvastatakse rohkem
kui kaks objekti, teavitatakse l쌹himast
neist helisignaaliga.
僅 M쌹rgutule kuju illustratsioonis v쎵ib
tegeliku s쎵iduki omast erineda.

Tagumise parkimiskauguse hoiatus
Tagumise parkimisabis쏗steemi hoiatus
t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
僅 K쌹igukang on seatud asendisse R
(tagurdamine).
僅 Teie s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h
(6 miili/h).

M쉁RKUS
Parkimisvahemaa hoiatus tuvastab ja
teavitab juhti nii esi- kui ka taganurkade
juures tuvastatud ohtudest, kui s쎵idukiirus on alla 10 km/h (6 miili/h).

僅 M쌹rgutule kuju illustratsioonis v쎵ib
tegeliku s쎵iduki omast erineda.

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabin쎵ud
Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steemi rike
P쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist kostab piiks,
kui sisse on l쏗litatud tagurdamisk쌹ik R
(Reverse), mis n쌹itab, et parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem t쎨쎨tab normaalselt.
Kuid kui esineb 쏗ks v쎵i rohkem j쌹rgmistest tingimustest, kontrollige k쎵igepealt,
kas ultraheliandur on kahjustatud v쎵i
takistatud. Juhul kui see ikka n쎵uetekohaselt ei t쎨쎨ta, soovitab Kia p쎨쎨rduda
volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri
poole.
僅 Parkimisvahemaa hoiatusanduri rikketeave kuvatakse n쌹idikuplokil.

Hoiatusm쌹rguanne ja hoiatusheli
Kaugus
objektist

Hoiatusindikaator
edasi
v쎵i tagasi liikumise ajal

Hoiatus
heli

60–120 cm
(24~48 tolli )

Sumisti piiksub
katkendlik

30–60 cm
(12~24 tolli)

Piiksub veel
Sagedamini

30 cm (12 tolli)
raadiuses

Piiksub
p쏗sivalt

僅 Vastav m쌹rgutuli s쏗ttib siis, kui iga
ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma v쎵i objekti. Samal
ajal kostub heliline hoiatus.
僅 Kui 쏗heaegselt tuvastatakse rohkem
kui kaks objekti, teavitatakse l쌹himast
neist helisignaaliga.
6
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OSG2PH052017L

A: A: ultrahelianduri viga v쎵i takistus

Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem on keelatud

OSG2PH052085L

A: Parkimisabis쏗steem on piiratud.
Ultraheliandur on blokeeritud
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatusteade. Parkimisvahemaa hoiatuss쏗s-

S쎵iduki juhtimine

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

teem hakkab normaalselt t쎨쎨le, kui lumi,
vihm v쎵i v쎵쎵rkehad eemaldatakse. Kui
parkimiskauguse hoiatus ei t쎨쎨ta p쌹rast
takistuste (lume, vihma v쎵i v쎵쎵rkehade)
eemaldamist tavap쌹raselt (sh p쌹rast
haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata.

Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steemi piirangud
Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem ei
pruugi korrektselt toimida j쌹rgmistel juhtudel:
僅 Niiskus on andurile k쏗lmunud
僅 Andurid on takistatud lume v쎵i veega
(parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem
t쎨쎨tab normaalselt, kui takistus
eemaldatakse.)
僅 Ilm on v쌹ga kuum v쎵i k쏗lm.
僅 Andur v쎵i anduri koost on lahtimonteeritud.
僅 Anduri pinnale vajutatakse tugevalt
v쎵i seda l쏗쏗akse.
僅 Andur on kriimustatud.
僅 Survepesuri veejuga otse anduritele
v쎵i neid 쏗mbritsevale alale suunatud.
Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem v쎵ib
j쌹rgmistel juhtudel rikki minna.
僅 Sajab tugevalt vihma v쎵i pritsitakse
suures koguses vett.
僅 Vesi voolab anduri pinnale.
僅 Andurit m쎵jutavad teise s쎵iduki andurid.
僅 Andur on lumega kaetud.
僅 S쎵idetakse ebatasasel pinnal, kruusateel v쎵i v쎵sas.
僅 L쌹heduses on ultrahelilaineid genereerivad objektid.
僅 Numbrim쌹rk on originaalasukohast
mujale paigaldatud.

僅 Auto kaitseraua k쎵rgust v쎵i anduri
paigaldust on muudetud.
僅 Tarvikute paigaldamine ultrahelianduri l쌹hedusse
J쌹rgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.
僅 L쌹heduses on teravad v쎵i peenikesed
objektid, n쌹iteks k쎨ied, ketid v쎵i v쌹ikesed postid.
僅 Kitsad objektid, nt nurgad v쎵i kandilised postid
僅 L쌹heduses on objektid, mis neelavad
anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid v쎵i lumi.
僅 Objektid, mis on l쏗hemad kui 100 cm
(40 tolli) ja 쏗mberm쎵쎵dult kitsamad
kui 14 cm (6 tolli).
僅 Jalak쌹ijad, loomad v쎵i esemed, mis on
ultrahelianduritele v쌹ga l쌹hedal

HOIATUS
僅 Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem on
juhti abistav funktsioon. Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steemi toimimist v쎵ivad m쎵jutada mitmesugused tegurid
(sh keskkonnatingimused). Juhi 쏗lesanne on alati kontrollida 쏗mbrust
enne parkimist ja parkimise ajal.
僅 Teie s쎵iduki garantii ei kata 쏗htegi
쎵nnetust, s쎵iduki kahjustust ega selles
viibijate vigastust, mille on p쎵hjustanud parkimisvahemaa hoiatuss쏗steemi rike.
僅 Olge eriti t쌹helepanelik, kui s쎵idate
objektide, jalak쌹ijate ja laste l쌹heduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti
vahemaa, suuruse v쎵i materjali t쎵ttu
osasid objekte tuvastada, mis k쎵ik
v쎵ib andurite t쎵husust piirata.
僅 Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem ei
hoiata teid tuvastamise j쌹rjekorras.
Hoiatamine s쎵ltub s쎵iduki kiirusest v쎵i
inimese, loome v쎵i objekti kujust.
6

147

6

S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

僅 Juhul kui parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem ikka n쎵uetekohaselt ei t쎨쎨ta,
soovitab Kia p쎨쎨rduda volitatud edasim쏗쏗ja/teenuspartneri poole.

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)
(m쎵nel mudelil)
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem hoiatab juhti v쎵i abistab pidurdamisel, et v쌹hendada tagurdamise ajal kokkup쎵rkeohtu jalak쌹ija v쎵i
objektiga.

S쏗steemi andurid
쌊mbritseva vaate tagumine kaamera

OSG2EV051019

Tagumised ultraheliandurid

OSG2EV051020

Parkimise avariiennetuss쏗steemi
s쌹tted
Ohutus parkimisel
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke infomeelelahutuskuval valik Settings →
Vehicle → Driver assistance → Parking
safety (Seaded → S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Parkimisohutus).
僅 Rear Safety (Tagumine ohutus):
Tagurdades parkimise avariiennetuss쏗steem: tagurdades parkimise avariiennetuss쏗steem hoiatab juhti ja
aitab pidurdada, kui kokkup쎵rge jalak쌹ija v쎵i objektiga on m쎨쎨dap쌹쌹smatu.
6
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S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

M쉁RKUS
tehakse valik Rear safety ning parkimise avariiennetuss쏗steemi s쌹tted taastatakse alati, kui s쎵iduk uuesti
k쌹ivitatakse.

Tagurdades parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi rike

High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem automaatselt v쌹lja (kui on
varustuses). Sel juhul tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem teid
ei abista. S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS

OSG2H051081

Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi
hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks vajutage turvalise parkimise ( ) nuppu
kauem kui 2 sekundit.

Hoiatuse helitugevus

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
l쏗litata tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi v쌹lja, vaid
helitugevus on seadistatud valikule
Low (Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

Parkimise avariiennetuss쏗steemi
t쎨쎨
OSG2EV052135L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Kaugtuli
3 Keskmine
4 Madal
5 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil 씮Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Driver
Assistance (Juhiabis쏗steemid) → Warning volume (Hoiatuse helitugevus)“,
et m쌹쌹rata hoiatuse helitugevuseks

Kasutustingimused
Tehke infomeelelahutuss쏗steemi
men쏗쏗st Ohutus parkimisel valik
Ohutu v쌹ljas쎵it Tagumine parkimise
kokkup쎵rke ennetuss쏗steem lubatakse,
kui t쌹idetud on j쌹rgmised tingimused:
僅 Tagaluuk ja uks on suletud
僅 Elektrooniline seisupidur on vabastatud
僅 Haagis pole 쏗hendatud
僅 K쌹igukang on seatud tagurdusasendisse R.
僅 Teie s쎵iduki kiirus on alla 10 km/h
(jalak쌹ijate tuvastamiseks)

6

149

6

S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

僅 Teie s쎵iduki kiirus on alla 4 km/h
(objektide tuvastamiseks)
僅 Komponentide nagu tahavaatekaamera ja tagumiste ultraheliandurite
tingimused on tavalised.

OSG2H051168

Tagurdades parkimise avariiennetuss쏗steemi aktiveerumisel ilmub n쌹idikuplokil
s쎵iduki kujutise taha joon.

僅 piduripedaali vajutatakse piisava
j쎵uga

M쉁RKUS
Kui tagumine parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem aktiveeritakse tagurdamise ajal, vabaneb pidurduskontroll 5
minuti j쌹rel ja rakendub elektrooniline
seisupidur (EPB).

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem rikked ja piirangud
Parkimise avariiennetuss쏗steemi
rike

M쉁RKUS
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem t쎨쎨tab ainult R
(Reverse) k쌹iguga. Tagurdades parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi taasaktiveerimiseks l쏗litage sisse R (Reverse)
k쌹ik.

Tagumine parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem
Kui tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steemi tuvastab jalak쌹ija v쎵i
objektiga kokkup쎵rke ohu, hoiatab s쏗steem juhti helisignaaliga ja n쌹idikuplokil
kuvatava hoiatusteatega. Kui infomeelelahutuskuva on sees, kuvatakse ekraanil
hoiatus.
Kui kokkup쎵rge on v쌹ltimatu, aitab tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem teil pidurdada.
Pidurdusabi vabastatakse 5 minuti j쌹rel.
Vajutage koheseltr piduripedaali ja kontrollige 쏗mbrust.
Pidurdusabi vabastatakse ka j쌹rgmistel
tingimustel, kui:
僅 K쌹igukang on asendis P (parkimine)
v쎵i D (s쎵itmine).
6

150

OSG2PH052019L

A: Kontrollige parkimisohutuse s쏗steemi
Kui tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem v쎵i seonduvad funktsioonid ei t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, ilmub
n쌹idikuplokile hoiatusteade ja tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem
l쏗litatakse automaatselt v쌹lja. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja
poole.

S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

Tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem on keelatud

hoiatusteade
쌊mbritseva vaate tagumine kaamera

쌊mbritseva vaate tagumine kaamera

OSG2PH052018L

A: Kaamera viga v쎵i takistus
OSG2EV051019

Tahavaatekaamerat kasutatakse tuvastusandurina jalak쌹ijate tuvastamiseks.
Kui kaameraobjektiiv on kaetud takistatud n쌹iteks lume v쎵i vihmaga, v쎵ib see
kaamera t쎨쎨d segada ja parkimise avariiennetuss쏗steem ei pruugi n쎵uetekohaselt toimida. Hoidke kaamera l쌹쌹ts
alati puhas.

Tagumised ultraheliandurid

OSG2EV051020

Ultraheliandurid tuvastavad s쎵iduki
쏗mber olevaid objekte. Kui andurid on
kaetud takistatud n쌹iteks lume v쎵i vihmaga, v쎵ib see kaamera t쎨쎨d segada ja
parkimise avariiennetuss쏗steem ei
pruugi n쎵uetekohaselt toimida. Hoidke
tagumine kaitseraud alati puhtana.

Tagumised ultraheliandurid

OSG2PH052017L

A: A: ultrahelianduri viga v쎵i takistus
J쌹rgmises olukorras kuvatakse n쌹idikuplokis hoiatusteade.
僅 Tahavaatekaamera(d) v쎵i tagumised
ultraheliandurid on kaetud v쎵쎵rkehade, n쌹iteks vihma v쎵i lumega jne.
僅 쉁쌹rmuslikel ilmastikutingimustel nagu
tugev lume- v쎵i vihmasadu vms.
Sellisel juhul v쎵ib tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem v쌹lja l쏗lituda v쎵i ei pruugi n쎵uetekohaselt
toimida. Kontrollige, kas kaamerad ja
ultraheliandurid on puhtad.

Tagurdades parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi piirangud
Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei pruugi jalak쌹ijate v쎵i
objektide korral pidurdamisel abistada
v쎵i juhti hoiatada j쌹rgmistes tingimustes.
僅 S쎵idukiga on probleem.
- Paigaldatud on mitteoriginaalseadmeid v쎵i -tarvikuid.
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S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

- Teie s쎵iduk on 쎵nnetuse v쎵i muude
p쎵hjuste t쎵ttu ebastabiilne.
- Kaitseraua k쎵rgust v쎵i tagumise
ultrahelianduri paigaldust on muudetud.
- Tahavaatekaamera v쎵i tagumised
ultraheliandurid on kahjustunud.
- Tahavaatekaamera v쎵i tagumised
ultraheliandurid on takistatud n쌹iteks vihma, poriga jne.
僅 S쎵idukiga on probleem.
- Tahavaatekaamerat varjutab valgusallikas v쎵i 쌹쌹rmuslik ilm, n쌹iteks
tugev vihm, udu, lumi jne.
- 쌊mbritsev valgus on v쌹ga ere v쎵i
v쌹ga pime.
- V쌹listemperatuur on v쌹ga k쎵rge v쎵i
v쌹ga madal.
- Tuul on v쌹ga tugev (20 km/h (12
mph)) v쎵i puhub tagumise kaitseraua suhtes risti.
- Teie s쎵iduki l쌹hedal on vali m쏗ra,
n쌹iteks autode signaalid, mootorrataste vali mootorim쏗ra v쎵i veoautode 쎵hkpidurid.
- Teie s쎵iduki l쌹heduses on sarnase
sagedusega ultraheliandur.
- Tee on libe v쎵i kaldus.
僅 Ilmnes jalak쌹ijate v쎵i objektidega seotud probleem.
- Jalak쌹ijaid on raske tuvastada
- S쎵iduki ja jalak쌹ija vahel on maapinna k쎵rguse erinevus.
- Jalak쌹ija pilt ettevaatekaameras on
taustast eristamatu.
- Jalak쌹ija on s쎵iduki tagumise serva
l쌹hedal.
- Jalak쌹ija ei seisa p쏗sti.
- Jalak쌹ija on kas v쌹ga l쏗hike v쎵i
v쌹ga pikk

6
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- Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab taustaga
sarnaseid riideid ja teda on raske
tuvastada.
- Jalak쌹ija kannab riideid, mis ei peegelda h쌹sti ultrahelilaineid.
- Objekti suurus, paksus, k쎵rgus v쎵i
kuju (nt post, p쎵쎵sas, k쎵nnitee serv,
k쌹rud, seina 쌹쌹r jne) ei peegelda
h쌹sti ultrahelilaineid.
- Jalak쌹ija v쎵i objekt liigub.
- Jalak쌹ija v쎵i objekt on masina tagaosale v쌹ga l쌹hedal.
- Jalak쌹ija v쎵i takistuse taga on m쎵ni
suur objekt (nt sein)
- Objekt ei asu s쎵iduki taga keskel
ega ees keskel.
- Objekt ei ole tagumise kaitserauaga
paralleelselt.
僅 Ilmnes s쎵idutingimustega seotud
probleem
僅 Juht s쎵idab kohe p쌹rast k쌹igukangi
tagurdusasendisse (R) v쎵i s쎵iduasendisse (D) l쏗litamist.
僅 Juht kiirendab v쎵i teeb s쎵idukiga
ringe.
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem v쎵ib j쌹rgmistel tingimustel juhti asjatult hoiatada v쎵i parkimisega abistada, isegi kui ei tuvastata
jalak쌹ijaid ega objekte.
僅 S쎵idukiga on probleem.
- Paigaldatud on mitteoriginaalseadmeid v쎵i -tarvikuid.
- Teie s쎵iduk on 쎵nnetuse v쎵i muude
p쎵hjuste t쎵ttu ebastabiilne.
- Kaitseraua k쎵rgust v쎵i tagumise
ultrahelianduri paigaldust on muudetud.
- Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i
k쎵rge raske lasti, ebatavalise rehvir쎵hu vms t쎵ttu

S쎵iduki juhtimine

Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

- Tahavaatekaamera v쎵i tagumised
ultraheliandurid on takistatud n쌹iteks lumega, poriga jne.
僅 S쎵idukiga on probleem.
- Teemuster aetakse jalak쌹ijaga
sassi.
- Maapinnal on vari v쎵i sealt peegeldub valgus.
- Jalak쌹ijad v쎵i objektid on s쎵iduki
tee 쏗mber.
- Teie s쎵iduki l쌹hedal on vali m쏗ra,
n쌹iteks autode signaalid, mootorrataste vali mootorim쏗ra v쎵i veoautode 쎵hkpidurid.
- Teie s쎵iduk tagurdab kitsa l쌹bip쌹쌹su v쎵i parkimiskoha poole.
- Teie s쎵iduk tagurdab ebatasase
teepinna poole, nt sillutamata tee,
kruusa, k쏗hmude, kalde jne poole.
- S쎵iduki taha on kinnitatud haagis
v쎵i rattahoidja.
- Teie s쎵iduki l쌹heduses on sarnase
sagedusega ultraheliandur.

HOIATUS
僅 Olge alati s쎵itmisel ettevaatlik! Juht
vastutab piduri kontrollimise eest
ohutuse s쎵itmise tagamiseks.
僅 Kokkup쎵rke v쌹ltimiseks vaadake
enne s쎵iduki mis tahes suunas liigutamist alati oma auto 쏗mber veendumaks, et seal poleks jalak쌹ijaid ega
takistusi.
僅 Tagumise parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steemi j쎵udlus v쎵ib teatud
tingimustel muutuda. Kui s쎵iduki kiirus on 쏗le 4 km/h (2 miili/h), pakub
tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem kokkup쎵rke v쌹ltimise abi
vaid jalak쌹ijate tuvastamisel. J쌹lgige
s쎵idukiga s쎵ites alati 쏗mbrust ja olge
t쌹helepanelik.

僅 Tagumised ultraheliandurid ei pruugi
objekti vahemaa, suuruse v쎵i materjali t쎵ttu osasid objekte tuvastada, mis
k쎵ik v쎵ib andurite t쎵husust piirata.
僅 Tagurdamisega avariiennetuss쏗steem
ei pruugi n쎵uetekohaselt t쎨쎨tada v쎵i
v쎵ib rakenduda asjatult, olenevalt teetingimustest ja 쏗mbrusest.
僅 쉁rge toetuge vaid tagumise parkimise
kokkup쎵rke ennetuss쏗steemile. Nii
v쎵ite autot kahjustada ja vigastusi
tekitada.
僅 Hoidke tahavaatekaamera ja tagumised ultraheliandurid alati puhtad.
僅 쉁rge kasutage tahavaatekaamera
l쌹쌹tse puhastamiseks leeliselisi v쎵i
happelisi puhastusvahendeid. Kasutage ainult pehmet seepi v쎵i neutraalset pesuvahendit ning loputage
p쎵hjalikult veega.
僅 쉁rge suunake survepesuri veejuga
otse tahavaatekaamerale ega tagumistele ultrahelianduritele v쎵i neid
쏗mbritsevale alale. See v쎵ib p쎵hjustada tahavaatekaamera v쎵i ultraheliandurite riket.
僅 쉁rge kinnitage tahavaatekaamera v쎵i
tagumiste ultraheliandurite l쌹hedusse
v쎵쎵rkehi nagu kaitseraua kleebiseid
v쎵i kaitseraua kaitsekatet, samuti
쌹rge v쌹rvige kaitserauda. See v쎵ib
h쌹irida tagurdades parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi t쎨쎨d.
僅 쉁rge kunagi demonteerige ega rakendage j쎵udu tahavaatekaamera ega
tagumiste ultraheliandurite komponentidele.
僅 쉁rge rakendage tahavaatekaamerale
ega tagumistele ultrahelianduritele
ebavajalikku j쎵udu. Tagurdades parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei
pruugi korrap쌹raselt t쎨쎨tada, kui
tahavaatekaamera v쎵i tagumise ultra6
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Tagumine parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (PCA)

helianduri (andurite) 쎵iget reastust on
j쎵uga muudetud. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
J쌹rsul kokkup쎵rget v쌹ltival pidurdamisel v쎵ib tekkida m쏗ra.
Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt turvav쎨쎨 hoiatusheli) juba kostab, ei
pruugi tagumise parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatusheli
k쎵lada.
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem ei pruugi korrap쌹raselt toimida, kui kaitseraud on kahjustatud, v쌹lja vahetatud v쎵i parandatud.
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem ei pruugi korralikult
t쎨쎨tada tugevate elektromagnetlainete h쌹irete korral.
S쎵iduki helis쏗steemist suurel helitugevusel muusika esitamisel ei pruugi
reisijad kuulda tagumise parkimise
kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatushelisid.
Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, olenevalt ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli) olekust.
Hoiatus esitatakse vaid j쌹rgmistel juhtudel.
- ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli) hoiatustuli p쎵leb
- ESC (Elektrooniline stabiilsuskontroll) on h쎵ivatud muu funktsiooniga
Kontrollige pidurivedeliku nivood ja
piduriklotside seisukorda regulaarselt. Pidurite t쎵husus v쎵ib pidurite seisukorrast s쎵ltuvalt langeda.
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M쉁RKUS
Tagurdades parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem v쎵ib tuvastada jalak쌹ija
v쎵i takistuse, kui:
僅 Jalak쌹ija seisab auto taga.
僅 Teie auto taha keskele on pargitud
suur objekt, nt s쎵iduk.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

Nutikas parkimisabis쏗steem
(RSPA) (m쎵nel mudelil)

S쏗steemi andurid
Eesmised ultraheliandurid

Nutikas parkimisabis쏗steem kasutab
s쎵iduki andureid, et aidata juhil parkida
ja lahkuda parkimiskohast kaugjuhtimise teel s쎵idukist v쌹ljaspool, otsides
automaatselt parkimiskohti ning juhtides
rooli, s쎵idukiirust ja k쌹ike.
OSG2EV051064

Funktsioon

Kirjeldus

Esik쏗lje ultraheliandurid

Kaugjuhtimisega edasi v쎵i tagasi liikumine
Kaugjuhtimine

僅 Nutika kaugjuhtimisega parkimise ja
kaugjuhtimisega edasi-/tagasiliikumise funktsiooni on v쎵imalik elektroonilise v쎵tme abil s쎵idukist v쌹ljaspool
juhtida.
僅 Kui nutikas kaugjuhtimise teel juhitav
tagurdamisega parkimise avariiennetuss쏗steem t쎨쎨tab, siis t쎨쎨tab ka parkimiskauguse hoiatus ja 쏗mbritseva
vaate kaamera. Lisateavet vt l쎵igust
"Eesmise/tagumise parkimiskauguse
hoiatuss쏗steem (PDW) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-143.

OSG2EV051021

Tagak쏗lje ultraheliandurid

6
OSG2EV051022

Tagumised ultraheliandurid

OSG2EV051020

S쏗steemi andurite asukoht on n쌹idatud
쏗lal oleval pildil.

HOIATUS
僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega anduri koostu, samuti
쌹rge rakendage sellele j쎵udu.
僅 Tuvastusanduri vahetamisel v쎵i
parandamisel soovitame lasta s쎵iduki
Kia volitatud esindajal 쏗le vaadata.
6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

僅 Kui kaitseraua k쎵rgust v쎵i ultraheliandurite asendit on muudetud v쎵i kaitseraud v쎵i andurid on viga saanud, ei
pruugi kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steem toimida. Andurite t쎨쎨d v쎵ivad h쌹irida ka k쎵ik autole hiljem
paigaldatud lisaseadmed ja lisavarustus.
僅 Kui ultraheliandur on j쌹쌹s v쎵i kaetud
mustuse, lume v쎵i veega, ei pruugi
andur t쎨쎨le hakata enne, kui see on
pehme riidelapiga 쌹ra puhastatud.
僅 쉁rge kraapige, l쎨쎨ge ega vajutage
ultraheliandureid. Andur v쎵ib puruneda.
僅 쉁rge suunake survepesuri veejuga
otse ultrahelianduritele v쎵i neid 쏗mbritsevale alale.

Kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi s쌹tted
Hoiatuse helitugevus

OSG2EV052135L

A: Juhiabis쏗steemid
1 Hoiatuse helitugevus
2 Kaugtuli
3 Keskmine
4 Madal
5 V쌹ljas
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil 씮Settings (Seaded) → Vehicle (S쎵iduk) → Driver
Assistance (Juhiabis쏗steemid) → Warning volume (Hoiatuse helitugevus)“,
et m쌹쌹rata hoiatuse helitugevuseks
6
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High (K쎵rge), Medium (Keskmine),
Low (Madal) v쎵i Off (V쌹ljas).

ETTEVAATUST
Kui haagis on 쏗hendatud, l쏗litub kaugjuhtimisega parkimisabi automaatselt
v쌹lja (kui on varustuses). Sel juhul kaugjuhtimisega parkimisabi teid ei aita.
S쎵itke alati ettevaatlikult.

M쉁RKUS
僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse helitugevus viimase seadistuse.
僅 Isegi siis, kui valitud on Off (V쌹ljas), ei
kaugjuhtimisega parkimisabi v쌹lja,
vaid helitugevus on seadistatud valikule Low (Madal).
僅 Kui valitud on Off (V쌹ljas), ei l쏗litu
rooli vibreerimisfunktsioon v쌹lja.
僅 Kui muudate hoiatuse helitugevust,
v쎵ib muutuda teiste juhiabis쏗steemide hoiatuste helitugevus.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

Kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi t쎨쎨
Kaugjuhtimisega parkimisabi rike
Parkimise/vaate l쏗liti, turvalise parkimise l쏗liti

Elektrooniline v쎵ti

OSG2H051224

OSG2H051085_2

Asukoht

Nimi
Parkimise/vaate nupp

Auto sees
Parkimisohutuse l쏗liti

Kaugk쌹ivituse nupp
Elektrooniline
v쎵ti

Edasiliikumise nupp
Tagurdamise nupp

S쏗mbol

Kirjeldus
僅

Kaugjuhtimisega parkimisabi sissel쏗litamiseks hoidke Parking/View
nuppu all. Samuti l쏗litub automaatselt sisse ka parkimiskauguse hoiatus.

僅

Funktsiooni t쎨쎨 l쎵petamiseks vajutage kaugjuhtimisega parkimisabi t쎨쎨tamisel parkimisohutuse nupule.

僅

S쎵iduki kaugk쌹ivitamiseks vajutage kaugjuhtimisnuppu, kui uks on
lukustatud ja s쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud.
Vajutage kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi v쎵i kaugjuhtimisega
funktsiooni t쎨쎨 peatamiseks kaugk쌹ivituse nuppu.

僅

僅

Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutamisel liigub
auto nupu allhoidmisel vastavas suunas.

6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

Kaugjuhtimine
Kasutamisj쌹rjestus
Kaugjuhtimine toimub j쌹rgmises j쌹rjekorras.
1. Valmisolek kaugjuhtimisega edasi ja
tagasi liikumiseks
2. Kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumine

1. Valmisolek kaugjuhtimisega
edasi ja tagasi liikumiseks
Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise
funktsiooni kasutamiseks on kaks viisi.
Meetod (1): Funktsiooni kasutamine, kui
s쎵iduk on v쌹lja l쏗litatud

OSG2H051086_2

1. Vajutage teatud kauguselt nutiv쎵tme
( ) ukselukunuppu, et lukustada k쎵ik
uksed.
2. Vajutage kaugk쌹vitusnuppu (

) ja

hoidke seda 4 sekundit all, kuni s쎵iduk k쌹ivitub.
* S쎵iduki kaugk쌹ivituse 쏗ksikasjaliku
teabe jaoks vt l쎵iku "Elektrooniline
v쎵ti" lehek쏗ljel 5-6.
Meetod (2) Funktsiooni kasutamine, kui
s쎵iduk on sisse l쏗litatud

OSG2H051087_2

6
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OSG2PH052089L

A: KAUGJUHTIMISEGA parkimise juhised
1 1. V쌹ljuge autost (j쌹tke v쎵ti enda
k쌹tte) ja sulgege uksed.
2 2. Vajutage ja hoidke all autov쎵tme
parkimisnuppu.
1. Parkige s쎵idul selle koha ette, kus
soovite kaugjuhtimisega edasi/tagasi
liikumise funktsiooni kasutada ja l쏗litage sisse parkimisk쌹ik (P).
2. Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks vajutage turvalise parkimise
(
) nuppu. Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanile ilmub s쎵num.
3. Tulge autost elektroonilise v쎵tmega
v쌹lja ja sulgege k쎵ik uksed.

M쉁RKUS
Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil
peab valima Agree (N쎵ustun) ja kaugjuhtimise funktsiooni kasutamiseks peab
infomeelelahutuse s쏗steem n쎵uetekohaselt t쎨쎨tama.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

2. Kaugjuhtimine

M쉁RKUS

OSG2H051088

1. Vajutage ja hoidke all nutiv쎵tme
edasi- (

) v쎵i tagasi liikumise (

)

nuppu.
僅 Nutikas kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steem juhib automaatselt
rooliratast, s쎵iduki kiirust ja k쌹iguvahetust. Auto liigub nupuga m쌹쌹ratud suunda.
僅 Kui lasete kaugjuhtimise t쎨쎨tamise
ajal nupust lahti, siis s쎵iduk peatub
ja funktsiooni juhtimine peatatakse. Funktsioon hakkab uuesti
t쎨쎨le, kui nuppu uuesti all hoitakse.
2. Hoidke all edasi (
mise (

) v쎵i tagasi liiku-

) nuppu, kuni s쎵iduk j쎵uab

sihtkohta.
3. Kui kaugjuhtimise t쎨쎨 on l쎵petatud,
sisenege v쎵tmepuldiga s쎵idukisse v쎵i
vajutage s쎵iduki v쌹ljastpoolt v쎵tmepuldi nuppu Remote Start (Kaugk쌹ivitus) (

).

僅 Infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanile ilmub s쎵num. S쎵iduk sisestab
automaatselt parkimisk쌹igu P ja
rakendab seisupiduri.
僅 S쎵iduk l쏗litub v쌹lja, kui vajutada
Remote Start (Kaugjuhtimise)
nuppu (

). Kui juht on s쎵idukis,

僅 Kaugjuhtimise abil on v쎵imalik s쎵idukit v쎵tmepuldiga v쌹ljastpoolt juhtida.
僅 Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutades kontrollige, et k쎵ik elektroonilised v쎵tmed
oleksid v쌹ljaspool autot.
僅 Nutikas kaugjuhtimisega parkimisfunktsioon t쎨쎨tab ainult siis, kui
elektrooniline v쎵ti on s쎵idukist 4 m (13
ft.) kaugusel. Kui auto elektroonilisel
v쎵tmel Forward (Edasi) v쎵i Backward
(Tagasi) nupule vajutamisel ei liigu,
minge autole l쌹hemale ja proovige
uuesti.
僅 Elektroonilise v쎵tme tuvastusvahemik v쎵ib 쏗mbrusest s쎵ltuvalt olla erinev.
僅 Kasutades kaugjuhtimisega edasisuunas liikumise viisi 1, loetakse seda parkimiskohalt v쌹ljumiseks, ja auto liigub
4 m (13 ft.), et kontrollida auto 쏗mbruses inimesi, loomi v쎵i takistusi. Peale
tuvastamist kasutab funktsioon rooli
vastavalt eesolevatele tingimustele.
僅 Liikudes edasisuunas viisi 2 kasutades, loetakse seda parkimiseks, ja
rooli hakatakse koheselt kontrollima
vastavalt eesolevatele tingimustele, et
viia auto parkimiskohale ja joondada.
Siiski v쎵ib toiming olla piiratud s쎵ltuvalt l쌹heduses olevatest jalak쌹ijatest,
loomadest, esemete kujust, asukohast
jne.
僅 Kaugjuhtimisega tagurdamisel joondatakse m쎵lema viisi (1) ja (2) korral
rool k쎵igepealt automaatselt ja siis liigub auto ainult otse.

on s쎵iduk sisse l쏗litatud.

6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

HOIATUS

M쉁RKUS

僅 Nutika kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutades j쌹lgige, et
k쎵ik s쎵itjad oleksid autost v쌹ljunud.
僅 Kui s쎵iduki aku saab kitsas parkimiskohas t쏗hjaks v쎵i tekivad nutika kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi
rikked, siis kaugjuhtimine ei t쎨쎨ta.
Parkige auto alati nii, et oleks piisavalt
ruumi autosse sisenemiseks ja v쌹ljumiseks.
僅 Pidage meeles, et s쎵ltuvalt parkimiskohast ei pruugi te autost v쌹lja saada,
kui olete kasutanud kaugjuhtimisega
edasi/tagasi liikumise funktsiooni.
僅 Kui peale parkimist 쏗mbrus teiste
autode t쎵ttu muutub. Sellisel juhul ei
pruugi kaugjuhtimisega liikumise
funktsioon t쎨쎨tada.
僅 Enne s쎵idukist lahkumist sulgege
aknad ja katuseluugid ning veenduge,
et s쎵iduk oleks enne uste lukustamist
v쌹lja l쏗litatud.

Kaugjuhtimisfunktsiooni olek

6

T쎨쎨olek

Elektroonilise
v쎵tme LED-tuli

Ohutulede l쏗liti

Kontrolli all

Roheline LED-tuli
p쏗sivalt
vilgub

–

Paus

Punane LED
p쏗sivalt
vilgub

Vilgub

V쌹ljas

Punane LED
s쏗ttib
4 sekundiks
ja seej쌹rel kustub

vilgub 3
korda ja
seej쌹rel kustub

Valmis

Roheline LED-tuli
s쏗ttib
4 sekundiks
ja seej쌹rel kustub

vilgub 3
korda ja
seej쌹rel kustub
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僅 Ohutulede t쎨쎨olek v쎵ib olla teie riigi
m쌹쌹rustest s쎵ltuvalt erinev.
僅 Kui elektrooniline v쎵ti ei ole tuvastusvahemikus umbes 4 m (13 jalga), ei
p쎵le ega vilgu sellel LED-tuli. Kasutage
elektroonilist v쎵tit selles t쎨쎨vahemikus.

Kaugjuhtimise funktsiooni t쎨쎨tamise ajal v쌹ljal쏗litamine
僅 Vajutage parkimise/vaate nuppu
(
) v쎵i vahetage k쌹iku (v.a parkimisk쌹igule P), samal ajal kui infomeelelahutuse s쏗steemi ekraan juhendab
juhti 2. meetodi abil.
僅 Tagurdamisega parkimise abis쏗steemi hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks vajutage turvalise parkimise
(
) nuppu v쎵i valige infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil Cancel
(T쏗hista).
僅 Vajutage elektroonilisel v쎵tmel kaugk쌹ivituse (

) l쏗litile, kui kasutate

kaugjuhtimisega liikumise funktsiooni.
Kaugjuhtimise funktsioon l쏗litub v쌹lja.
Sel ajal l쏗litub s쎵iduk v쌹lja.
僅 Minge elektroonilise v쎵tmega autosse.
Kaugjuhtimise funktsioon l쏗litub v쌹lja.
Sel ajal j쌹쌹b s쎵iduk sisse.

Funktsioon l쌹heb j쌹rgmisel tingimusel pausile.
Kui v쌹ljumise funktsioon peatatakse, siis
s쎵iduk seiskub. Kui pausi esile kutsunud
tingimused muutuvad, hakkab funktsioon j쌹lle t쎨쎨le.
僅 Auto liikumissuunal on jalak쌹ija, loom
v쎵i takistus.
僅 Uks v쎵i tagaluuk on avatud.

S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

nuppu vajutatakse pidevalt
僅 Vajutate korraga mitmele elektroonilise v쎵tme nupule.
僅 Elektroonilist v쎵tit kasutatakse autost
kaugemal kui 4 m
僅 Lisaks kasutatavale elektroonilisele
v쎵tmele vajutatakse teise elektroonilise v쎵tme nuppe (v쌹lja arvatud stardil쏗liti)
僅 Pimeda nurga avariiennetus v쎵i
tagurdamise avariiennetus t쎨쎨tab
tagurdamisel.
僅 Auto liigub 7 m (22 jalga), kui vajutataks elektroonilise v쎵tme kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise
funktsiooni nuppu (maksimaalne liikumistee vajutuse kohta).

僅 Viimasest nutikast kaugjuhtimisega
parkimisfunktsiooni kasutamisest on
m쎨쎨dunud ligikaudu 3 minutit ja 50
sekundit.
僅 Tee kalle 쏗letab t쎨쎨vahemiku.
僅 Funktsioon on olnud 쏗le 1 minuti pausil.
僅 Auto liikumistee on 쏗letanud kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutamisel 14 m (45 jalga).
僅 Kui rooliratas, k쌹iguvahetus, pidurdamine ja s쎵idu juhtseadised ei t쎨쎨ta
n쎵uetekohaselt
僅 Elektroonilises v쎵tmes on t쎵rge v쎵i
selle patarei on t쏗hi.
僅 ABS, TCS v쎵i ESC s쏗steem t쎨쎨tab
libeda tee t쎵ttu.
僅 Vargavastane alarms쏗steem t쎨쎨tab.
僅 Avaneb laadimisluuk.

Funktsioon l쏗litub v쌹lja j쌹rgnevatel tingimustel:

Kaugjuhtimisega parkimisabi rikked ja piirangud

P쌹rast nutika kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni valiku t쏗histamist peatub s쎵iduk automaatselt, sisestatakse
parkimisk쌹ik (P) ja elektrooniline seisupidur (EPB).
僅 Rooliratast p쎨쎨ratakse j쌹rsult.
僅 Auto liikumise ajal vahetatakse k쌹iku.
僅 Liikumise ajal kasutatakse EPB-d.
僅 Avate kapoti.
僅 Vajutate suletud ustega piduri- v쎵i
gaasipedaalile.
僅 Piduripedaali vajutamisel avatud
juhiuksega ja v쌹ljaspool s쎵idukit oleva
elektroonilise v쎵tmega.
僅 Kui toimub j쌹rsk kiirendamine.
僅 Auto libiseb.
僅 Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.

Kaugjuhtimisega parkimisabi rike

僅 Edasi (

) v쎵i tagasi liikumise (

)

Kaugjuhtimisega parkimisabi
kontrollimine

OSG2PH052087L

A: Kontrollige parkimisabis쏗steemi
1 K쏗lastage l쌹hedal asuvat hoolduskeskust.
Kui nutikas kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steem ei t쎨쎨ta korrap쌹raselt,
ilmub infomeelelahutuse s쏗steemi
ekraanile hoiatusteade. Selle teate ilmumisel tuleks nutika kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi kasutamine l쎵petada
6
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S쎵iduki juhtimine

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

ja lasta s쎵iduk Kia volitatud esindajal 쏗le
vaadata.

Kaugjuhtimisega parkimisabi
t쏗histatud

uuesti, et kontrollida, kas kaugjuhtimisega parkimisabi t쎨쎨tab.
Teade kustub isegi siis, kui elektroonilise
v쎵tme aku on n쎵rk. Kontrollige elektroonilise v쎵tme patareid.
See teade kuvatakse, kui s쎵iduk on utiliidi re쏹iimis. Vt l쎵iku "Utiliidi re쏹iim" lehek쏗ljel 1-16.

Kaugjuhtimisega parkimisabi piirangud
OSG2PH052088L

A: parkimisabis쏗steem on t쏗histatud.
1 Tutvuge kasutusjuhendiga.
Nutika kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi kasutamise ajal on v쎵imalik funktsiooni t쏗histada ja hoiatusteade v쎵ib
ilmuda s쎵ltumata parkimise j쌹rjekorrast.
Muud olukorrast s쎵ltuvad teated. J쌹rgige nutika parkimisabi t쎨쎨tamise ajal
info-meelelahutusekraani teadetes sisalduvaid juhiseid. Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel j쌹lgige alati 쏗mbrust.

Kaugjuhtimisega parkimisabi
ootere쏹iim

OSG2EV052140L

A: Parkimisabis쏗steemi tingimused
pole t쌹idetud
1 Tutvuge kasutusjuhendiga.
Kui see s쎵num kuvatakse nupu Parking/
View (Parkimine/Vaade) (
) all hoidmise ajal, on kaugjuhtimisega parkimisabi ootere쏹iimil. M쎵ne aja p쌹rast
vajutage nuppu Parking/View (
)

6
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J쌹rgnevatel juhtudel on funktsiooni t쎨쎨v쎵ime piiratud ja v쎵ib tekkida kokkup쎵rke oht v쎵i kaugjuhtimisega
parkimisabi v쎵ib v쌹lja l쏗lituda. Parkige
v쎵i v쌹ljuge parkimiskohalt vajadusel
manuaalselt.
僅 Rooli k쏗lge on midagi kinnitatud.
僅 Autole on paigaldatud rehvikett, varuratas v쎵i erineva suurusega rehv.
僅 Rehvir쎵hk on n쎵utavast madalam v쎵i
k쎵rgem.
僅 Autole on laaditud pikem v쎵i laiem
pagas kui auto v쎵i autole on kinnitatud haagis.
僅 Rattaseadenurgad on valed.
僅 Auto on tugevalt 쏗hele k쏗ljele kaldu
僅 Autole on paigaldatud haagisekonks.
僅 Numbrim쌹rk on originaalasukohast
mujale paigaldatud.
僅 Ultrahelianduri kinnituskoha kohal v쎵i
all on kaugjuhtimisega parkimisabi
aktiveerimisel inimene, loom v쎵i ese.
僅 Parkimiskoha l쌹heduses on inimene,
loom v쎵i takistus (pr쏗gikast, jalgratas,
mootorratas, ostuk쌹ru, kitsas post jne)
僅 쌊mara v쎵i kitsa posti l쌹heduses v쎵i
posti 쏗mbritsevate objektide, nagu
tulekustuti jne, korral
僅 Teepind on konarlik.
僅 Tee on libe.

S쎵iduki juhtimine

僅 Parkimiskoht on k쎵rgema kliirensiga
v쎵i suurema auto l쌹heduses,
僅 Parkimiskoht on kaldu.
僅 Joontega parkla teepind on lume v쎵i
l쎨rtsi t쎵ttu m쌹rg v쎵i on parkimiskoha
keskel teet쌹his
僅 Tugeva tuulega.
僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi eba쏗htlase teel, kruusateel v쎵i p쎵쎵saste
l쌹heduses kasutades.
僅 Ultrahelianduri kasutamist m쎵jutab
eriti kuum v쎵i k쏗lm ilm.
僅 Ultraheliandur on lume v쎵i veega kaetud.
僅 Mingi objekt eraldab l쌹heduses ultraheli.
僅 Kui ultrahelianduri l쌹heduses t쎨쎨tab
edastusfunktsiooniga raadioseade.
僅 Teie s쎵idukit m쎵jutab ka teise s쎵iduki
parkimiskauguse hoiatus.
僅 Andur on kaitserauda tabanud l쎨쎨gi
t쎵ttu vale asendis
僅 Ultraheliandur ei suuda tuvastada
j쌹rgmisi objekte, kui:
- L쌹heduses on teravad v쎵i peenikesed objektid, n쌹iteks k쎨ied, ketid
v쎵i v쌹ikesed postid
- Objektid, mis on l쏗hemad kui 100
cm (40 tolli) ja 쏗mberm쎵쎵dult kitsamad kui 14 cm (6 tolli).
- L쌹heduses on objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided,
mahulised materjalid v쎵i lumi.
- Kitsas objekt, n쌹iteks nurk v쎵i kandiline post
- Ultrahelianduri l쌹hedal olev inimene, loom v쎵i objekt

Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

Kaugjuhtimisega parkimisabi ei pruugi
j쌹rgmistel tingimustel n쎵uetekohaselt
toimida.
僅 Kallakul parkimine

OSG2EV051023

Parkige kallakul manuaalselt.
僅 Parkimine ebatasasel teel

OSG2EV051024

Kaugjuhtimisega parkimisabi funktsioon v쎵idakse katkestada auto libisemisel v쎵i kui auto ei saa kiviklibu v쎵i
kivide t쎵ttu liikuda.
僅 Parkimine veoki taha

OSG2EV051025

쉁rge kasutage kaugjuhtimisega parkimisavi k쎵rgema kliirentsiga autode,
nagu buss, veok jne, l쌹heduses.
僅 Posti l쌹heduses parkimine

OSG2EV051026
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Nutikas parkimisabis쏗steem (RSPA)

Nutika kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi t쎨쎨v쎵ime v쎵ib v쌹heneda v쎵i
tekib kokkup쎵rkeoht takistusega, kui
parkimiskohal on olemas m쎵ni j쌹rgmistest objektidest: kitsas ese, ringikujuline piilar, kandiline piilar v쎵i
objektidega (n쌹iteks tulekustutiga)
쏗mbritsetud piilar. Juht peaks s쎵iduki
k쌹sitsi parkima.
僅 Ainult 쏗hepoolse parkimiskohaga parkimine

僅 Lumes parkimine

OSG2EV051027

Lumi v쎵ib anduri t쎨쎨d h쌹irida v쎵i kui
tee on parkimise ajal libe, v쎵ib s쏗steem v쌹lja l쏗lituda.

HOIATUS

OSG2H051093

Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel 쏗hepoolsele parkimiskohale
parkimisel v쎵ib teie auto parkimisjoone 쏗letada pargitud autodest hoidumiseks.
僅 Diagonaalselt parkimine

OSG2H051094

Kaugjuhtimisega parkimisabi funktsiooniga ei saa diagonaalis parkida.
Isegi kui teie auto on v쎵imeline parkimiskohale sisenema, 쌹rge kasutage
funktsiooni, kuna see ei pruugi normaalselt t쎨쎨tada.

6
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僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel vastutab juht turvalise parkimise
ja parkimiskohast v쌹ljumise eest.
僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel 쌹rge j쌹쌹ge auto liikumisteele.
僅 Kontrollige kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel alati 쏗mbrust. S쎵iduk
v쎵ib kokku p쎵rgata jalak쌹ijate, loomade v쎵i takistustega, kui need on
anduri l쌹heduses v쎵i anduri pimenurga alal.
僅 Kokkup쎵rge v쎵ib tekkida, kui inimene
loom v쎵i ese l쌹heneb autole nutika
parkimisabi kasutamise ajal 쌹kitselt.
僅 쉁rge kasutage kaugjuhtimisega parkimisabi, kui olete tarbinud alkoholi.
僅 쉁rge laske lastel ega teistel inimestel
elektroonilisi v쎵tmeid kasutada.
僅 Kui nutikat kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi kasutatakse pikema aja
jooksul pidevalt, siis v쎵ib see nutika
kaugjuhtimisega parkimisabis쏗steemi t쎨쎨v쎵imet kahjulikult m쎵jutada.
僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi ei
pruugi normaalselt t쎨쎨tada,kui rattanurgad vajavad reguleerimist. Soovitame lasta s쎵idukit kontrollida
volitatud Kia edasim쏗쏗jal/esindajal.

S쎵iduki juhtimine

僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel v쎵i piduripedaali allavajutamisel v쎵ib kostuda pidurite m쏗ra.
僅 Kaugjuhtimisega parkimisabi v쎵ib
kokkup쎵rke 쌹rahoidmiseks j쌹rsult
rakendada pidurid.
僅 Kasutage nutikat kaugjuhtimisega
parkimisabis쏗steemi ainult parkimiskohtades, mis on s쎵iduki turvaliseks
liikumiseks piisavalt suured.

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon (m쎵nel
mudelil)
Raadiosageduse komponendid
(eesmise radari puhul) vastavad
alltoodule.
Euroopas ja riikides, kus kohaldub CE-sertifikaat

M쉁RKUS
僅 Kui s쏗steemi kasutamisel antakse 3.
taseme hoiatus (pidev helisignaal),
t쌹hendab see, et auto l쌹heduses on
takistus. S쏗steem peatab sel juhul ajutiselt t쎨쎨. Veenduge, et s쏗steemi
kasutamisel ei ole l쌹heduses jalak쌹ijaid, loomi v쎵i takistusi.
僅 S쎵ltuvalt pidurite kasutamisest v쎵ivad auto liikumise ajal s쏗ttida pidurituled.
僅 Kui k쏗lma ilmaga pikalt pargitud s쎵iduki k쌹ivitamiseks kasutatakse kaugjuhtimist, v쎵ib nutika kaugjuhtimisega
parkimisfunktsioon s쎵ltuvalt s쎵iduki
seisukorrast t쎨쎨tada viivitusega v쎵i
funktsioon t쏗histatakse.

OGL3051237L

6

OGL3051238L

Taiwanis

OGL3051239L

CCAF19LP2840T0
6
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Vastavusdeklaratsioon

Omaanis

OGL3051243L

Moldovas

OGL3051244L

Ukrainas
OGL3051240L

Austraalias

OGL3051241L

OGL3051245L

Serbias

OGL3051246L

OGL3051242L
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Vastavusdeklaratsioon

Araabia 쌊hendemiraatides

Venemaal

OSG2PH052091L

Brasiilias
OGL3051251L

Malaisias

OGL3051248L

Ghanas
OGL3051252L
OGL3051250L

6

Jordaanias

Singapuris

OGL3051253L

Mehhikos
OGL3051249L

OGL3051254L
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Vastavusdeklaratsioon

Iisraelis

Usbekistanis
OGL3051255L

Marokos

OGL3051260L

OGL3051256L

Berliinis

Argentinas

OGL3051261L

OGL3051257L

Tais

Filipiinidel

OGL3051262L

OGL3051258L

Paraguays

Raadiosageduse komponendid
(eesmine nurgaradar/tagumine
nurgaradar) 쏗hilduvad: (m쎵nel
mudelil)
Mehhikos

OGL3051259L
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OGL3051265L
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Vastavusdeklaratsioon

Ukrainas

Jaapanis

OGL3051270L

OGL3051266L

Serbias

OGL3051267L

Ghanas

L쎵una-Aafrika Vabariigis

6

OGL3051271L

OGL3051268L

Paraguays

OGL3051269L

OGL3051272L
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Vastavusdeklaratsioon

Tais

Malaisias

OGL3051273L

Singapuris
OGL3051276L

Iisraelis

OSG2PH052093L

Euroopa ja CE-sertifikaadiga riikides
OGL3051277L

Brasiilias

OCV051233L
OGL3051275L

OCV051234L

6
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Vastavusdeklaratsioon

Taiwanis

Austraalias

OGL3051239L

CCAF20LP2330T5

OGL3051241L

쌊hendkuningriigis

ONQ5EP051154L

Marokos
6
OCV051235L
OSG2EV052167L

Araabia 쌊hendemiraatides

Indoneesias

OCV051236L

Jordaanias
OSG2EV052168L
OSG2PH052094L

6
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Vastavusdeklaratsioon

Pakistanis

Senegalis

OSG2EV052169L

Omaanis

OSG2EV052170L

Nigeerias

OSG2EV052171L

Sambias

OSG2EV052172L

6
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OSG2EV052173L

S쎵iduki juhtimine

Rasked s쎵idutingimused
Kui s쎵idutingimused halvenevad halva
ilma v쎵i teeolude t쎵ttu, tuleb s쎵itmisele
p쎨쎨rata veelgi suuremat t쌹helepanu kui
tavaliselt.

Ohtlikud teeolud
Ohtlike s쎵idutingimuste korral, nagu
vees, lumes, j쌹쌹s, mudas, liivas v쎵i sarnastes ohtlikes kohtades s쎵itmisel j쌹rgige neid soovitusi.
僅 S쎵itke ettevaatlikult ja v쎵imaldage
pidurdamiseks pikem vahemaa.
僅 V쌹ltige j쌹rsku pidurdamist v쎵i rooli
keeramist.
僅 쉁rge pumbake piduripedaali ABSpiduriga varustatud s쎵iduki korral.
僅 Kui olete lumme, mudasse v쎵i liiva
kinni j쌹쌹nud, kasutage teist k쌹iku. Kiirendage aeglaselt, et v쌹ltida veorataste keerutamist.
僅 Kasutage j쌹쌹le, lumme v쎵i mutta kinni
j쌹쌹mise korral veoj쎵u tagamiseks
veorataste all liiva, soola v쎵i muud
libisemiskindlat materjali.

쌊mberpaiskumisohu v쌹hendamine
See auto on maastur (SUV). Maasturite
puhul on 쏗mberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste autode puhul. Maasturitel on suurem kliirens (kere k쎵rgus
maast) ja kitsam haarduvus, mis v쎵imaldab s쎵ita ka maastikul.
Konkreetsed konstruktsioonilised omadused annavad sellele s쎵idukile v쎵rreldes muud t쏗쏗pi s쎵idukitega k쎵rgema
raskuskeskme. Suurema kliirensi eeliseks on parem vaade teele, mis v쎵imaldab probleeme ette n쌹ha.
Need ei ole ette n쌹htud s쎵itma kurvides
tavaliste s쎵iduautodega samal kiirusel;

Rasked s쎵idutingimused

sarnaselt sellele, et madalad sportautod
ei ole m쎵eldud rahuldavaks kasutamiseks maastikul. Seet쎵ttu soovitame tungivalt k쎵igil s쎵itjatel turvav쎨쎨d kasutada.
쌊mberpaiskumise korral on turvav쎨쎨ga
kinnitamata reisija vigastusteoht palju
suurem kui turvav쎨쎨ga kinnitatud reisijal. 쌊mberpaiskumise ohu v쌹hendamiseks on juhil v쎵imalik
ettevaatusabin쎵usid rakendada.
V쌹ltige v쎵imaluse korral j쌹rske p쎨쎨rdeid
ja muid 쌹kilisi man쎨쎨vreid, 쌹rge vedage
rasket katusekoormat ning 쌹rge kunagi
autot 쏗helgi viisil muutke.

HOIATUS
僅 S쎵iduk on varustatud rehvidega, mis
on ette n쌹htud ohutuks s쎵itmiseks ja
juhitavuse tagamiseks. 쉁rge kasutage
originaalist erinevat m쎵쎵tu ja t쏗쏗pi
rehve ega velgesid. Valed rehvid v쎵ivad m쎵jutada auto turvalisust ja sooritust ning p쎵hjustada
쏗mberpaiskumise v쎵i muu vigastusterohke 쎵nnetuse. Rehvide vahetamisel
asendage k쎵ik neli rehvi sama m쎵쎵tu,
t쏗쏗pi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandev쎵imega rehvidega.
僅 Nagu teistegi maasturite (SUV-de)
puhul, v쎵ib selle s쎵iduki vale k쌹sitlemine l쎵ppeda kontrolli kaotamise,
쎵nnetuse v쎵i s쎵iduki 쏗mberminekuga.
- Maasturite puhul on 쏗mberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste
autode puhul.
- Konkreetsed konstruktsioonilised
omadused (suurem kliirens, kitsam
haarduvus jne) annavad sellele s쎵idukile v쎵rreldes muud t쏗쏗pi s쎵idukitega k쎵rgema raskuskeskme.
- Maasturid pole ette n쌹htud kiireks
kurvide l쌹bimiseks v쎵rreldes tavaliste s쎵idukitega.
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- V쌹ltige j쌹rske p쎨쎨rdeid ja muid 쌹kilisi man쎨쎨vreid.
- 쌊mberpaiskumise korral on turvav쎨쎨ga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui
turvav쎨쎨ga kinnitatud reisijal.
Veenduge, et k쎵ik s쎵idukis olevad
isikud oleksid korralikult kinnitatud.

Auto edasi-tagasi kiigutamine
Kui auto on vaja lumest, liivast v쎵i porist
v쌹lja 씮kiigutada”, keerake esmalt rooli
vasakule ja paremale, et puhastada 쌹ra
pinnas esirataste 쏗mber. Seej쌹rel vahetage korduvalt k쌹iku edasik쌹igult tagasik쌹igule (R) ja vastupidi.
쉁rge kiirendage mootorit ja keerutage
rattad v쎵imalikult v쌹he. Kui olete paari
katse j쌹rel ikka kinni, laske s쎵iduk puksiiriga s쎵iduki abil v쌹lja t쎵mmata, et v쌹ltida
mootori 쏗lekuumenemist ja k쌹igukasti
v쎵imalikku kahjustamist.

HOIATUS
쉁rge p쏗쏗dke s쎵idukit n쎵ksutada, kui
selle l쌹hedal on inimesed v쎵i objektid.
S쎵iduk v쎵ib lahti tulles j쌹rsku edasi v쎵i
tagasi liikuda.

ETTEVAATUST
僅 Pikaajaline 쎵쎵tsumine v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗lekuumenemise, k쌹igus쏗steemi kahjustumist ja
rehvikahjustusi.
僅 쉁rge laske ratastel kaapida, eriti kiirusel 쏗le 56 km/h (35 mph). Rataste
keerutamine suurel kiirusel, kui s쎵iduk
seisab, v쎵ib p쎵hjustada rehvide 쏗lekuumenemist ja kahjustumist ning
p쎨쎨rlevad rattad v쎵ivad lahti tulla ja
k쎵rvalseisjaid vigastada.

6
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M쉁RKUS
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)
tuleb enne s쎵iduki n쎵ksutamist v쌹lja l쏗litada.

Sujuv kurvide l쌹bimine
V쌹ltige kurvides pidurdamist v쎵i k쌹iguvahetust, eriti kui teed on m쌹rjad.
Ideaalne oleks kurv l쌹bida kergelt kiirendades. J쌹rgides neid soovitusi, hoitakse
rehvide kulumine minimaalsena.

S쎵itmine 쎨쎨sel
Kuna 쎨쎨sel s쎵itmine on ohtlikum kui
p쌹evavalguses s쎵itmine, on siin m쎵ned
olulised n쎵uanded.
僅 Aeglustage ja hoidke enda ja teiste
s쎵idukite vahel pikemat vahemaad,
sest 쎨쎨sel v쎵ib olla raske n쌹ha, eriti
kohtades, kus ei ole t쌹navavalgustust.
僅 Reguleerige peeglite asendit, et
v쌹hendada pimestamist teiste s쎵idukite esitulede poolt.
僅 Hoidke oma auto esituled puhtad ja
nende valgusvihu suund 쎵ige. (V쎵i
s쎵idukid, millel puudub automaatne
esitulede sihtimisfunktsioon.) M쌹쌹rdunud v쎵i valesti suunatud esituled
muudavad 쎨쎨sel n쌹gemise palju raskemaks.
僅 V쌹ltige vastutulevate s쎵idukite tuledesse vaatamist. See v쎵ib teid ajutiselt
pimestada ja silmadel kulub mitu
sekundit uuesti pimedusega harjumiseks.

S쎵iduki juhtimine

Rasked s쎵idutingimused

S쎵itmine vihmas

S쎵itmine 쏗leujutatud aladel

Vihm ja m쌹rjad teed v쎵ivad muuta juhtimise ohtlikuks, eriti kui te ei ole valmis
libedal maapinnal s쎵itmiseks.
Siin on m쎵ned asjad, mida tuleb vihmas
s쎵ites kaaluda.
僅 Tugev sademete hulk raskendab
n쌹gemist ja suurendab s쎵iduki peatamiseks vajalikku vahemaad, seega
s쎵itke aeglasemalt.
僅 Hoidke oma klaasipuhastusseadmed
heas korras. Vahetage tuuleklaasipuhastid v쌹lja, kui nad n쌹itavad m쌹rke
triipudest v쎵i j쌹tavad klaasil m쎵ned
piirkonnad puhastamata.
僅 Kui teie rehvid ei ole heas seisukorras,
v쎵ib kiire libedal maapinnal peatumine p쎵hjustada libisemist ja 쎵nnetusi. Veenduge, et rehvid on heas
korras.
僅 Pange esituled p쎵lema, et muuta oma
auto teistele paremini n쌹htavaks.
僅 Liiga kiire s쎵it l쌹bi suurte loikude v쎵ib
piduritele halvasti m쎵juda. Kui peate
s쎵itma l쌹bi lompide, proovige seda
teha aeglaselt.
僅 Kui arvate, et teie pidurid on m쌹rjaks
saanud, rakendage neid kergelt, kuni
normaalne pidurdamine naaseb.

V쌹ltige s쎵itmist l쌹bi 쏗leujutatud alade,
kui te ei ole kindel, et veetase pole k쎵rgem rattarummu alaservast. S쎵ida l쌹bi
mistahes vee aeglaselt. V쎵imaldage piisav peatumisteekond, sest pidurdust쎵husus v쎵ib olla h쌹iritud.
P쌹rast veest l쌹bi s쎵itmist kuivatage
pidureid, rakendades neid aeglaselt s쎵ites 쎵rnalt mitu korda.
Kui piduris쏗steem on m쌹rg ja pidurdusj쎵ud on n쎵rgenenud v쎵i pidurdamisel
esineb sagedasi helisid, reguleerige
regeneratiivpidurduse seadistus k쌹iguvahetushoova abil kiirusele 씮0“ ning
vajutage kergelt mitu korda piduripedaali. S쌹ilitage piduris쏗steemi kuivatamiseks ohutu kaugus.
Regeneratiivpidurduse seadmine v쌹쌹rtusele 씮0” v쎵ib sagedase pidurdamise
ajal pidurdusv쎵imet v쌹hendada, kuid
see on normaalne. P쌹rast seda hakkab
regeneratiivpidurduse s쏗steem tavap쌹raselt t쎨쎨le.

Vesiliug
Kui tee on piisavalt m쌹rg ja auto s쎵idukiirus piisavalt suur, v쎵ib rehvide kontakt
teepinnaga olla v쌹ga v쌹ike v쎵i 쏗ldse
puududa ning auto v쎵ib tegelikult s쎵ita
veepadja peal. Kui tee on m쌹rg, on
parim n쎵uanne KIIRUST V쉁HENDADA.
Vesiliug suureneb rehviturvise paksuse
v쌹henemisel, vt jaotist "Rehvide asendamine uutega" lehek쏗ljel 8-18.

S쎵itmine suurtel kiirustel
Rehvid
Kontrollige rehvir쎵hku vastavalt spetsifikatsioonidele. Madal rehvir쎵hk p쎵hjustab rehvide 쏗lekuumenemist ja
v쎵imalikku purunemist.
V쌹ltige kulunud v쎵i kahjustatud rehvide
kasutamist, sest need v쎵ivad p쎵hjustada
v쌹henenud veoj쎵udu v쎵i rehvi purunemist.
쉁rge kunagi 쏗letage rehvidel n쌹idatud
maksimaalset rehvir쎵hku.
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HOIATUS
僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati
n쎵uetekohast rehvir쎵hku. Ala- v쎵i 쏗let쌹idetud rehvid v쎵ivad p쎵hjustada
kehva juhitavust, s쎵iduki 쏗le kontrolli
kaotamist ja ootamatut rehvi l쎵hkemist, mis v쎵ib viia 쎵nnetusteni, vigastusteni ja isegi surmani.
N쎵uetekohase rehvir쎵hu andmeid vt
l쎵igust "Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 95.
僅 Kontrollige alati enne s쎵idukiga s쎵itmist rehvi mustrit. Kulunud rehvid v쎵ivad p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli
kaotamist. Kulunud rehvid tuleb esimesel v쎵imalusel asendada. Lisateavet ja mustri kulumispiiri infot vt
l쎵igust "Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 816.

Jahutusvedelik ja k쎵rgepingeaku
Maanteel suurema kiirusega s쎵itmine
tarbib rohkem elektrienergiat ja on
v쌹hem t쎵husam kui madalamal ja m쎵쎵dukamal kiirusel s쎵itmine. Elektrienergia s쌹ilitamiseks maanteel s쎵itmise ajal
kasutage m쎵쎵dukat s쎵idukiirust.
Enne s쎵itmist kontrollige jahutusvedeliku ja elektrienergia taset.

Talvine s쎵it

Talvine s쎵it
Rasked ilmastikutingimused talvel toovad kaasa suurema kulumise ja muud
probleemid.
Talvisest s쎵idust tingitud probleemide
minimeerimiseks peaksite j쌹rgima neid
soovitusi:
* Talverehvide ja rehvikettide kohta riigikeeles (islandi) vaadake lisa.

Lumised v쎵i j쌹ised tingimused
Kui autoga on vaja s쎵ita s쏗gavas lumes,
peate paigaldama oma autole talverehvid v쎵i rehvidele lumeketid.
Kui on vaja talverehve, tuleb valida rehvid, mis oleks s쎵iduki standardrehvidega
samas suuruses ja sama t쏗쏗pi. Vastasel
juhul v쎵ib teie s쎵iduki ohutus ja k쌹sitsemine olla raskendatud. Peale selle v쎵ivad m쎵juda v쌹ga ohtlikult ka
kiiruse쏗letus, kiirendamine, 쌹kiline
pidurdamine ja j쌹rsud p쎨쎨rded.
Aeglustuse ajal pidurdage v쎵imalikult
aeglaselt. 쉁kilised pidurdused lume- v쎵i
j쌹쌹kattega teedel v쎵ivad p쎵hjustada libisemist. Hoidke ees liikuva s쎵idukiga alati
piisavat pikivahet. Vajutage pidurit
쎵rnalt. Pidage meeles, et rehvikettide
paigaldamine rehvidele p쎵hjustab suuremat liikumapanevat j쎵udu, aga ei
takista k쏗lglibisemist.

ETTEVAATUST
僅 Kui aku on talvel v쌹ga k쏗lm, rakendub
tavalistes s쎵idutingimustes akutemperatuuri optimeerimisfunktsioon.
Optimeerimiseks kuluv aeg v쎵ib s쎵ltuda akutemperatuurist ja kaadimistingimustest.
僅 Kui k쎵rgepingeaku tase ja tamperatuur on liiga madalad, v쎵ib v쎵imsus
piiratud olla. Selle hoiatuss쎵numi
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kuvamise korral tuleks s쎵idukit koheselt laadida.

OSG2EVQ012029L

A: Laadige kohe. V쎵imsus piiratud

OSG2EVQ012087L

A: V쎵imsus piiratud. Aku madal temperatuur

Suverehvid (m쎵nel mudelil)
僅 Suverehve kasutatakse s쎵iduomaduste maksimaalseks suurendamiseks kuival teel.
僅 Kui temperatuur on alla 7 °C v쎵i lumisel ja j쌹isel teel s쎵itmise korral kaotavad suverehvid pidurdusv쎵imsuse ja
veoj쎵u, sest rehvide haardumine
v쌹heneb m쌹rkimisv쌹쌹rselt.
僅 Kui temperatuur on alla 7 °C v쎵i lumisel ja j쌹isel teel s쎵itmise korral paigaldage turvalise s쎵idu tagamiseks
s쎵iduki tavarehvidega samas suuruses talverehvid v쎵i lamellrehvid. Nii
talve- kui lamellrehvidel on M+S
(muda ja lume) m쌹rgised.
僅 Kui kasutate M+S (muda ja lume)
rehve, siis peavad need turvalise
s쎵idu tagamiseks olema sama rehvimustriga ja 쏗he tootja poolt valmistatud.

僅 Kui kasutate M+S (muda ja lume)
rehve v쎵rreldes s쎵iduki tavap쌹raste
suverehvidega madalamal maksimaalselt lubatud kiirusel, siis ei tohi
M+S (muda ja lume) rehvide jaoks
etten쌹htud kiirust 쏗letada.

Talverehvid
Oma s쎵idukile talverehve paigaldades
veenduge, et need oleksid sama suuruse
ja koormusvahemikuga radiaalrehvid kui
originaalrehvid. Paigaldage talverehvid
k쎵igile neljale rattale, sest nii tagate hea
ja tasakaalustatud juhitavuse k쎵igis
ilmastikutingimustes. Pidage meeles, et
talverehvide veoj쎵ud kuivadel teedel ei
pruugi olla sama suur kui teie s쎵iduki
esialgses varustuses olevatel rehvidel.
Peaksite s쎵itma ettevaatlikult ka siis, kui
teed on puhtad. K쏗sige oma rehvide
edasim쏗쏗jalt soovitatud maksimumkiiruse kohta.
쉁rge paigaldage naastrehve enne, kui
olete tutvunud k쎵ikide rakenduvate
regulatsioonidega nende kasutamise
v쎵imalike piirangute kohta.

HOIATUS
Talverehvid peaksid olema s쎵iduki standardrehvidega samas suuruses ja sama
t쏗쏗pi. Ebasobivad rehvid m쎵juvad 쌹쌹rmiselt halvasti s쎵iduohutusele ja auto
juhitavusele.

6

177

6

S쎵iduki juhtimine

Talvine s쎵it

Lumeketid
Tavaline t쏗쏗p

OSG2EV051028

Kanga t쏗쏗p

僅 Vales suuruses v쎵i valesti paigaldatud
ketid v쎵ivad kahjustada teie s쎵iduki
pidurivoolikut, vedrustust, kere ja rattaid. Seega tuleb lumekettide paigaldamisel j쌹rgida tootja juhiseid ja
paigaldada need v쎵imalikult tihedalt.
Kui ketid on paigaldatud, s쎵itke aeglasel s쎵idukiirusel alla 30 km/h (20
mph).
僅 S쎵iduki kahjustuste ennetamiseks
paigaldage rehviketid, mis vastavad
iga rehvi suurusele.
- 17-tollised rehvid kasutavad riidest
lumekette.

ETTEVAATUST
OSG2EV051029

Kuna radiaalrehvide k쏗lgseinad on 쎵hemad, v쎵ivad need kahjustada saada, kui
neile teatud t쏗쏗pi lumekette paigaldada. Seet쎵ttu on lumekettide asemel
soovitatav kasutada talverehve. 쉁rge
paigaldage rehvikette alumiiniumvelgedega varustatud s쎵idukitele; lumeketid
v쎵ivad velgi kahjustada.
Garantii ei kata s쎵iduki kahjustusi, mis
on tingitud lumekettide valest kasutamisest.
Rehvikettide kasutamisel kinnitage need
j쌹rgmiselt veoratastele.
僅 Esirattaajamiga s쎵iduk liigutab j쎵uallikana esiratast. Seega tuleb lumeketid
paigaldada esiratastele.
僅 S쎵itke p쌹rast lumekettide paigaldamist aeglaselt. Kui kuulete kere vastu
puutuvatest kettidest tulenevat m쏗ra,
aeglustage m쏗ra peatumiseni ja
eemaldage kahjustuste v쌹ltimiseks
ketid kohe, kui j쎵uate puhastatud
teele.
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僅 Veenduge, et lumeketid oleks teie
rehvide jaoks 쎵ige suuruse ja t쏗쏗biga.
Valed lumeketid v쎵ivad kahjustada
s쎵iduki kere ja vedrustust ning see ei
pruugi olla kaetud s쎵iduki tootja
garantiiga. Samuti v쎵ivad lumekettide kinnituskonksud kahjustada
saada, kui need puutuvad kokku s쎵iduki osadega, mis v쎵ib p쎵hjustada
kettide rehvidelt mahalibisemist.
Veenduge, et lumeketid vastaksid SAE
klass 씮S“ sertifikaadile.
僅 Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb keti
paigaldust p쌹rast iga 0,5–1 km (0,3 to
0,6 miili) pikkust s쎵itu kontrollida. Kui
ketid on lahti, pingutage neid v쎵i paigaldage need uuesti.

Kontrollige akut ja juhtmeid
Talvel tekib akus쏗steemile lisakoormus.
Kontrollige visuaalselt akut ja kaableid,
nii nagu kirjeldatud 8. peat쏗kis. Laske
aku laetuse taset professionaalses t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.

S쎵iduki juhtimine

Lukkude j쌹쌹tumise ennetamiseks
S쎵iduki lukkude k쏗lmumise v쌹ltimiseks
pritsige lukuauku heakskiidetud j쌹쌹tumisvastast vedelikku v쎵i gl쏗tseriini. Kui
lukk on kaetud j쌹쌹ga, pritsige seda
heakskiidetud j쌹쌹tumisvastase vedelikuga j쌹쌹 eemaldamiseks. Kui lukk on
seest k쏗lmunud, v쎵ite seda kuuma v쎵tmega sulatada. K쌹sitsege kuuma v쎵tit
vigastuste v쌹ltimiseks ettevaatlikult.

Kasutage aknapesus쏗steemi
jaoks heakskiidetud aknapesuri
antifriisi
Aknapesus쏗steemi vee k쏗lmumise v쌹ltimiseks lisage heakskiidetud k쏗lmumisvastast aknapesulahust mahutisse
vastavalt juhistele. K쏗lmakindlat pesuvedelikku saate KIA volitatud edasim쏗쏗jalt/
teenindusest ja enamikust autokauplustest. 쉁rge kasutage jahutusvedelikku v쎵i
teisi antifriise, sest need v쎵ivad s쎵iduki
v쌹rvi kahjustada.

쉁rge laske seisupiduril kinni k쏗lmuda

Talvine s쎵it

쉁rge laske j쌹쌹l ega lumel s쎵iduki
alla koguneda.
Teatud tingimustes v쎵ib rattakoobastesse ja poritiibade alla koguneda paks
lume- ja j쌹쌹kiht ning see v쎵ib takistada
normaalset roolikeeramist. Kui s쎵idate
seda soosivates karmides talvistes
ilmastikutingimustes, peaksite aeg-ajalt
kontrollima s쎵iduki p쎵hja, et veenduda
esirataste ja rooliosade sujuvas liikumises.

Abivahendid
Olenevalt ilmastikutingimuste raskusest
peaksite hoidma autos sobivat avariivarustust. N쌹iteks rehvikette, veok쎨it, taskulampi, helkureid, vilkurit, liiva, k쏗hvlit,
k쌹ivituskaableid, j쌹쌹kaabitsat, kindaid,
alusmatti, tunkesid, tekki jne.

쉁rge asetage mingeid esemeid
v쎵i materjale mootoriruumi
Esemete v쎵i materjalide asetamine mootoriruumi v쎵ib p쎵hjustada mootoririkke.
Selliste kahjustuste remonti tootjapoolne
garantii ei kata.

Teatud tingimustel v쎵ib s쎵iduki seisupidur rakendatud asendis kinni k쏗lmuda.
See juhtub k쎵ige t쎵en쌹olisemalt siis, kui
tagumiste pidurite 쏗mber v쎵i nende
l쌹hedale on kogunenud lund v쎵i j쌹쌹d v쎵i
kui pidurid on m쌹rjad. Kui tekib seisupiduri kinnik쏗lmumise oht, siis rakendage
see ajutiselt, kui valitud on parkimisk쌹ik
P. Samuti blokeerige eelnevalt tagarattad, et s쎵iduk ei saaks liikuda. Seej쌹rel
vabastage seisupidur.
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Haagise vedamine (m쎵nel
mudelil)
Kui kaalute s쎵idukiga pukseerimist, vaadake esmalt oma riigi maanteeametist
asjakohaseid seaduseid.
Haagiste, muude s쎵idukite ja seadmete
pukseerimise seadused v쎵ivad erineda.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.
Teie s쎵iduk v쎵ib haagist vedada. S쎵iduki
veov쎵imsuse kindlaks tegemiseks vaadake selle jaotise osa "Haagise kaal"
lehek쏗ljel 6-185.
Pidage meeles, et j쌹relhaagise vedamine
erineb tavap쌹rasest s쎵iduki juhtimisest.
J쌹relhaagise vedamine m쎵jub auto juhitavusele, vastupidavusele ja energiakulule. 싙nnestunud ja ohutuks haagise
vedamiseks on vaja korralikku varustust
ning seda peab kasutama 쎵igesti.
K쌹esolev jaotis sisaldab mitmeid aja
jooksul j쌹releproovitud t쌹htsaid n쎵uandeid ja ohutusn쎵udeid, mida haagise
vedamisel j쌹rgida. Paljud neist on olulised teie ja kaasreisijate turvalisuse seisukohast. Palun lugege enne haagise
vedamist k쌹esolev jaotis t쌹helepanelikult
l쌹bi.

HOIATUS
僅 Kui te ei kasuta haagisega liigeldes
쎵iget varustust ega s쎵iduv쎵tteid, v쎵ib
s쎵iduk juhitavuse kaotada. N쌹iteks
liiga raske haagise pidurid ei pruugi
t쎨쎨tada korralikult v쎵i 쏗ldsegi mitte.
Teie ise ja kaasreisijad v쎵ite saada
t쎵siseid v쎵i surmavaid vigastusi. Liigelge haagisega vaid siis, kui olete j쌹rginud k쎵iki selle peat쏗ki juhtn쎨쎨re.
僅 Veenduge enne haagisega liiklemist,
et ei 쏗letataks suurimat lubatud haagisemassi, haagise registrimassi, s쎵iduki registrimassi, suurimat lubatud
6
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tagatelje koormust ega suurimat lubatud tiisli vertikaalkoormust.

ETTEVAATUST
Haagisega valesti liiklemine v쎵ib teie s쎵idukit kahjustada ja tuua kaasa kulukad
remondit쎨쎨d, mis ei kuulu garantii alla.
Haagisega 쎵igesti liiklemiseks j쌹rgige
selles osas toodud n쎵uandeid.

M쉁RKUS
僅 Haakeseadise kinnituskoht asub
m쎵lemal pool kere all tagarataste
taga.
僅 Euroopas
- Tagatelje v쎵i tagatelgede suurimat
lubatud kandev쎵imet v쎵ib 쏗letada
kuni 15% ja s쎵iduki suurimat lubatud t쌹ismassi v쎵ib 쏗letada kuni 10%
v쎵i 100 kg (220,4 naela), olenevalt
sellest kumb on madalam. Sel juhul
ei tohi M1-kategooria s쎵iduki puhul
쏗letada kiirust 100 km/h (62,1 mph)
v쎵i N1-kategooria s쎵iduki puhul 80
km/h (49,7 mph).
- Haagise pukseerimisel v쎵ib haakeseadise lisakoormus p쎵hjustada
tagarehvi maksimaalse koormuse
쏗letamise, kuid mitte rohkem kui 15
protsenti. Sellisel juhul ei tohi s쎵ita
kiiremini kui 100 km/h ja tagarehvi
r쎵hk peab olema v쌹hemalt 20 kPa
(0,2 baari) v쎵rra k쎵rgem kui tavap쌹rase kasutamise (st ilma haagiseta s쎵ites) soovituslik r쎵hk.
* M1: s쎵iduauto (kuni 9 istet)
* N1: kommertsveok (3,5 tonni v쎵i
v쌹hem)

S쎵iduki juhtimine
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Veokonks

Ohutusketid

Oluline on, et olemas oleks 쎵ige haakeseadise varustus. Risttuuled, m쎨쎨duvad
suured veoautod ja rasked teed on vaid
osa p쎵hjustest, miks teil on vaja 쎵iget
haakeseadist. J쌹rgnevalt on toodud
m쎵ned reeglid, mida tuleks j쌹rgida.
僅 Kas teil on vaja veokonksu paigaldamiseks autokeresse auke teha? Kui
on, siis hoolitsege ka aukude kinnikatmise eest, kui hiljem konksu eemaldate.
Kui te neid ei tihenda, v쎵ivad mustus
ja vesi s쎵idukisse sattuda.
僅 S쎵iduki kaitserauad pole m쎵eldud
haakeseadiste jaoks. 쉁rge kinnitage
renditavaid haakeseadiseid ega teisi
kaitseraua t쏗쏗pi haakeseadiseid.
Kasutage ainult auto raami k쏗lge
(mitte kaitseraua k쏗lge) kinnitatavat
veokonksu.
僅 Mehaaniline haakeseadis ei tohi varjata s쎵iduki tagumise numbrim쌹gi ega
valgustite mis tahes osa. Kui tagumine
numbrim쌹rk ja/v쎵i valgustid on osaliselt mehaanilise haakeseadisega varjatud, ei ole lubatud kasutada
haakeseadiseid, mida ei saa t쎨쎨riistu
kasutamata h쎵lpsasti eemaldada ega
쏗mber paigutada ( v쌹lja arvatud kergesti kasutatav (st kuni 20 Nm)
vabastusv쎵ti, mille on tarninud haakeseadise tootja). Pange t쌹hele, et paigaldatud mehaaniline haakeseadis,
mida ei kasutata, tuleb alati eemaldada v쎵i 쏗mber paigutada, kui
mehaanilise haakeseadme mis tahes
osa varjab tagumist numbrim쌹rki ja/
v쎵i tagumisi valgusteid.
僅 Kia haagisekonksu saate Kia volitatud
m쏗쏗giesindajalt.

Auto ja haagise vahele tuleks alati kinnitada turvatross. Ristake ohutusketid
haagise veotiisli all, et veotiisel ei kukuks
teele, kui see peaks haakeseadisest lahti
tulema.
Ohutuskettide kohta v쎵ite juhtn쎨쎨re
leida haakeseadise v쎵i haagise tootjalt.
J쌹rgige ohutuskettide kinnitamisel tootja
soovitusi. J쌹tke alati piisav l쎵tk, et saaksite haagisega p쎨쎨rdeid sooritada. 쉁rge
laske ohutuskettidel kunagi maad
m쎨쎨da lohiseda.

J쌹relhaagise pidurid
Kui teie haagisel on oma piduris쏗steem,
kontrollige, kas see vastab teie riigis kehtivatele eeskirjadele, kas see on 쎵igesti
paigaldatud ning kas see t쎨쎨tab korralikult.
Kui haagis kaalub ilma pidurite raskuseta rohkem kui haagise t쌹ismass, on
sellele vaja pidureid ja need peavad
olema piisavad. Kindlasti peab lugema ja
j쌹rgima haagise pidurite juhendit, et
need oleksid 쎵igesti paigaldatud, reguleeritud ja hooldatud.
僅 쉁rge 쏗hendage neid oma s쎵iduki
piduris쏗steemiga.

HOIATUS
쉁rge kasutage piduritega haagist, kui te
pole t쌹iesti kindel, et piduris쏗steem on
쎵igesti seadistatud. See ei ole amat쎨쎨ride t쎨쎨. Laske seda teha kogemuste ja
kompetentsiga t쎨쎨kojas.
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J쌹relhaagisega s쎵itmine

M쎨쎨dumine

Haagise vedamine n쎵uab teatud m쌹쌹ral
kogemusi. Enne 쏗ldkasutatavale maanteele siirdumist peaksite haagisega s쎵itmist harjutama. Tutvuge, milline on
juhitavus ja pidurdamine koos haagise
lisaraskusega. Pidage alati meeles ka
seda, et juhitav s쎵iduk on n쏗쏗d palju
pikem ega reageeri teie juhtimisv쎵tetele
samamoodi, kui auto 쏗ksi seda teeks.
Enne alustamist kontrollige haagisekonksu ja platvormi, turvakette, elektri쏗hendusi, tulesid, rehve ning peegli
reguleerimist. Kui haagisel on elektrilised
pidurid, k쌹ivitage s쎵iduk ja liikuv haagis
ning seej쌹rel rakendage k쌹sitsi haagise
piduri kontroller, et veenduda pidurite
t쎨쎨s. See v쎵imaldab samal ajal kontrollida elektri쏗hendust.
Kontrollige s쎵itmisel aeg-ajalt, et koorem
oleks korralikult kinni ning tuled ja haagise pidurid t쎨쎨taksid.

Kui s쎵idate koos haagisega, on m쎨쎨das쎵iduks vaja tunduvalt pikemat t쏗hja
teel쎵iku. Kuna teie s쎵iduk on n쏗쏗d palju
pikem, peate teisest s쎵idukist m쎨쎨dumisel ka m쌹rksa kaugemale ette s쎵itma,
enne kui saate oma s쎵idurajale naasta.

M쉁RKUS
Kui 쏗mbritsev temperatuur on madalam
kui 0°C (32°F) ning k쎵rgepingeaku tase
on madal, v쎵ib haagisega s쎵iduki j쎵ud
langeda, mis v쎵ib takistada kiirendamist
v쎵i kiiruse langetamist m쌹gedes s쎵itmisel.
Haagisega s쎵idu ajal laadige k쎵rgepingeaku 쏗le 50%, kui 쏗mbritsev temperatuur on madalam kui 0°C (32°F).

쌊ksteise j쌹rel s쎵itmise vahemaa
Hoidke eesmisest s쎵idukist v쌹hemalt
kahekordset pikivahet, nagu teeksite
seda haagiseta s쎵iduki juhtimisel. Nii
saate v쌹ltida olukordi, milles tuleks j쌹rsult pidurdada v쎵i keerata.
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Tagurdamine
Hoidke 쏗he k쌹ega kinni rooli alaosast.
Seej쌹rel haagise vasakule viimiseks liigutage k쌹tt vasakule. Haagise paremale
viimiseks liigutage k쌹tt paremale. Tagurdage alati aeglaselt ja laske kellelgi end
v쎵imaluse korral juhendada.

P쎨쎨rded
Haagise p쎨쎨ramisel tehke tavalisest laiemaid p쎨쎨rdeid. See on oluline selleks, et
haagis ei puutuks pehmet k쏗lgohutusala, 쌹쌹rekive, liiklusm쌹rke, puid ega
muid esemeid. V쌹ltige j쌹rske ja 쌹kilisi
man쎨쎨vreid. Andke signaali varakult.

Haagise vedamisel kasutage suunatulesid
Kui veate oma autoga j쌹relhaagist, peavad sellel olema oma suunatuled koos
vajaliku juhtmestikuga. N쌹idikuplokil
olevad rohelised nooled hakkavad vilkuma, kui teatate p쎨쎨rdest v쎵i s쎵idurea
vahetamisest. Kui haagise tuled on
n쎵uetekohaselt 쏗hendatud, teavitavad
need teisi s쎵itjaid p쎨쎨rdest, s쎵iduraja
vahetamisest v쎵i peatumisest.
Haagise vedamisel hakkavad p쎨쎨ramisel vilkuma n쌹idikuplokil olevad rohelised nooled, isegi kui haagise pirnid on
l쌹bi p쎵lenud. Seega v쎵ite olla eksiarvamusel, et taga s쎵itvad juhid teie m쌹rguandeid n쌹evad. Seep쌹rast peab kindlasti
aeg-ajalt 쏗le kontrollima, kas haagise

S쎵iduki juhtimine

suunatulede lambid on ikka t쎨쎨korras.
Tulesid peab kontrollima ka iga kord
p쌹rast juhtmete uut 쏗hendamist.
쉁rge 쏗hendage haagise tulede s쏗steemi
otse oma s쎵iduki tulede s쏗steemiga.
Kasutage vaid heakskiidetud haagise
kaablik쎨idikut.
Juhtmestiku paigaldamiseks otsige abi
professionaalsest t쎨쎨kojast.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja poole.

HOIATUS
Heakskiitmata haagise kaablik쎨idiku
kasutamine v쎵ib kahjustada s쎵iduki
elektris쏗steemi ja/v쎵i teid.

Kallakutel s쎵itmine
Enne, kui alustate pikka allam쌹ge s쎵itu
v쎵i j쌹rsust n쎵lvast laskumist, v쌹hendage
kiirust ja vahetage k쌹ik madalamaks.
Mootori 쏗lekuumenemise v쌹ltimiseks
pikal 쏗lesm쌹ge kallakul s쎵ites sisestage
madalam k쌹ik ja hoidke s쎵iduki kiirust
70 km/h (45 mph) juures.

ETTEVAATUST
僅 Mootori 쏗lekuumenemise v쌹ltimiseks
toimige j쌹rgmiselt.
Haagise vedamine s쎵iduki t쌹ismassi
ja haagise maksimaalse massi korral
v쎵ib mootor 쏗lekuumeneda. Kui s쎵idate sellistes oludes, peatage s쎵iduk
jahtumise eesm쌹rgil. P쌹rast mootori
piisaval m쌹쌹ral jahtumist v쎵ite j쌹tkata.
J쌹relhaagise vedamisel v쎵ib teie auto
liikuda m쌹rksa aeglasemalt kui 쏗lej쌹쌹nud liiklusvoog, eriti juhul, kui s쎵idate
쏗lesm쌹ge. T쎵usul haagise vedamise
korral kasutage v쌹limist s쎵idurada.
Sobiva s쎵idukiiruse valikul l쌹htuge
haagisega s쎵idukitele kehtivast piirkii-

Haagise vedamine

rusest, kallaku t쎵usunurgast ja veetava haagise raskusest.
僅 S쎵idukiiruse peab valima s쎵ltuvalt
haagise massist ja t쎵usust, et v쌹hendada mootori 쏗lekuumenemise v쎵imalust.

Parkimine kaldpindadel
쌊ldiselt, kui s쎵idukile on 쏗hendatud haagis, ei tohiks parkida oma s쎵idukit kaldpinnale. Nii s쎵iduk kui haagis v쎵ivad
saada kahjustada, kui need ootamatult
t쎵usult alla veerevad ning inimesed v쎵ivad saada t쎵siselt v쎵i surmavalt viga.
Kui siiski tekib vajadus haagise n쎵lvale
parkimiseks, tegutsege j쌹rgmiselt.
1. S쎵itke auto ja haagisega teeservale
parkimiseks sobivasse kohta. Keerake rooliratast 쌹쌹rekivi suunas (kui
pargite auto suunaga allapoole, keerake rooli paremale, kui suunaga 쏗lespoole, siis vasakule. Parempoolse
rooliga s쎵iduki puhul n쎵lvalt alla s쎵ites vasakule ja n쎵lvalt 쏗les s쎵ites
paremale).
2. Rakendage seisupidur ja l쏗litage s쎵iduk v쌹lja.
3. Asetage t쎵kiskingad haagise rataste
alla rataste allapoolses suunas.
4. K쌹ivitage s쎵iduk, vajutage piduripedaali, asetage k쌹igukang neutraalasendisse, vabastage seisupidur ja
seej쌹rel aeglaselt ka piduripedaal,
kuni raskus vajub haagise rataste alla
pandud t쎵kiskingadele.
5. Rakendage uuesti pidurid, rakendage
uuesti seisupidur.
6. Seisake mootor ja vabastage piduripedaal, kuid j쌹tke seisupidur peale.
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S쎵iduki juhtimine

HOIATUS
僅 Haagisega s쎵iduki parkimine kaldpinnal v쎵ib p쎵hjustada t쎵sist vigastust
v쎵i surma, kui haagis peaks lahti
minema.
僅 Kui seisupidur pole korralikult rakendatud, v쎵ib s쎵idukist v쌹ljumine olla
ohtlik. Kui j쌹tate mootori t쎨쎨le, v쎵ib
s쎵iduk j쌹rsult liikuma hakata. Teie v쎵i
teised v쎵ivad saada t쎵siseid v쎵i surmavaid vigastusi.

Kui plaanite p쌹rast parkimist lahkuda kaldpinnalt
1. Kasutage pidureid ja hoidke piduripedaali all senikaua, kuni:
僅 k쌹ivitate s쎵iduki;
僅 vahetate k쌹iku; ja
僅 Vabastage seisupidur.
2. V쎵tke jalg aeglaselt piduripedaalilt
쌹ra.
3. S쎵itke aeglaselt kuni t쎵kiskingad ei
hoia enam haagist.
4. Peatuge ja laske abilisel t쎵kiskingad
쏗les v쎵tta ja hoiukohta 쌹ra panna.

Hooldus haagise vedamise ajal
Kui veate haagist oma s쎵idukiga regulaarselt, vajab s쎵iduk sagedamini hooldust. Eriti suurt t쌹helepanu peab
p쎨쎨rama mootori쎵li, topeltsiduriga k쌹igukasti vedeliku, veosilla m쌹쌹rdeaine ja
jahutusvedeliku kogustele ja seisundile.
Samuti on oluline kontrollida sageli pidurite seisukorda. K쎵iki esemeid on arutatud k쌹esolevas juhendis ja sisukord aitab
neid leida kiiresti. Kui s쎵idate haagisega,
on hea m쎵te enne reisi alustamist k쎵nealuseid osasid kontrollida.
Samuti ei tasu unustada haagise ja veokonksu hooldust. Veenduge, et olete
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kursis haagise hooldusgraafikuga ja sooritate korrap쌹raseid 쏗levaatusi. Eelistatavalt sooritage 쏗levaatus igal hommikul
enne s쎵itmist. Mis k쎵ige t쌹htsam – k쎵ik
haakemutrid ja poldid peaksid olema
kinni.

ETTEVAATUST
僅 Haagise kasutamisest tingitud raskema koormuse t쎵ttu v쎵ib 쏗lekuumenemine ilmneda kuumadel p쌹evadel
v쎵i 쏗lesm쌹ge s쎵itmisel.
僅 Kontrollige haagise vedamisel sagedamini reduktori vedelikku.

Kui otsustate haagist vedada
Siinkohal on esitatud m쎵ned olulised
punktid, kui otsustate haagist vedada.
僅 M쎵elge haagise v쌹nderdamist takistava lisavarustuse kasutamisele. V쎵ite
k쏗sida konksu edasim쏗쏗jalt kaldekontrolli kohta.
僅 J쌹relhaagist v쎵ite oma autoga vedada
alles siis, kui auto l쌹bis쎵idum쎵쎵dikul
on t쌹itunud 2000 km (1200 miili) v쎵i
rohkem, et mootor oleks korralikult
sisses쎵idetud.
僅 K쏗sige enne haagise vedamist Kia
volitatud edasim쏗쏗jalt/teenindusest
lisan쎵uete kohta (nt seoses haagisevarustusega).
僅 S쎵itke alati m쎵쎵duka kiirusega, mis ei
ole suurem kui 100 km/h (60 mph).
僅 Elektris쎵iduki s쎵iduvahemikku v쎵ib
m쎵jutada haagise kuju ja raskus. S쎵ltuvalt haagisest v쎵ib s쎵iduvahemik
v쌹heneda kuni 50% v쎵rra.
僅 Pikal t쎵usul 쌹rge s쎵itke kiiremini, kui
70 km/h (45 mph) v쎵i lubatud vedamiskiirus, olenevalt sellest, kumb on
madalam.
僅 Graafik sisaldab kaaluga seotud olulisi
m쌹rkmeid:

S쎵iduki juhtimine

Haagise vedamine

V쎵rdluskaal ja -distants haagise
pukseerimisel

쎵iged, v쎵ite haagisel esemeid 쏗mber
paigutada.

HOIATUS
Ese
Maksimaalne
j쌹relhaagise
mass

Mass

Piduris쏗steemiga

750 kg
(1 653 naela)

Piduris쏗steemita

300 kg
(661 naela)

Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav
vertikaalkoormus

100 kg
(220 naela)

Soovitatav tagaratta keskpunkti ja haakepunkti vaheline kaugus

880 mm (34,6
tolli)

Haagise kaal
Kui raske v쎵ib haagis olla, et s쎵it oleks
ohutu? See ei tohiks kunagi olla suurem,
kui piduritega haagise kogukaal. Kuid
isegi see v쎵ib olla liiga raske.
Suurim haagise mass oleneb sellest, kuidas plaanite haagist kasutada. Olulised
on k쎵ik, nii kiirus, k쎵rgus, t쎵usud, v쌹listemperatuur ja kui sageli s쎵idukiga haagist veetakse. Ideaalne haagise mass
s쎵ltub ka autole paigaldatud t쌹iendavast
erivarustusest.

僅 쉁rge kunagi koormake haagise tagaosa rohkem kui esiosa. Haagise
esiosas peaks asuma umbes 60%
haagise koorma raskusest; tagaossa
tuleks paigutada umbes 40% koorma
raskusest.
僅 쉁rge 쏗letage kunagi j쌹relhaagise v쎵i
haagise vedamisvarustuse maksimaalseid massipiiranguid. Vale laadimine v쎵ib kahjustada s쎵idukit ja/v쎵i
p쎵hjustada kehavigastusi. Kontrollige
j쌹relhaagise ja auto massi m쎵nel kiirtee kaalumisjaama platvormkaalul v쎵i
m쎵nes veoteenuste firmas.
僅 Valesti laaditud haagis v쎵ib h쌹irida
s쎵iduki juhtimist.

6

Haagise tiiseli kaal
Oluline on m쎵쎵ta iga haagise tiiseli koormust, sest see m쎵jutab s쎵iduki t쌹ismassi
(GVW). See mass sisaldab s쎵iduki t쏗himassi, mistahes veetavat veost ja s쎵idukis s쎵itvaid inimesi. Haagise vedamisel
peate s쎵iduki t쌹ismassile lisama tiiseli
koormuse, kuna s쎵iduk kannab ka seda
koormust.
Haagise veopea raskus tohib moodustada haagise t쌹ismassist maksimaalselt
10% ega tohi 쏗letada haagise veopea
suurimat lubatud massi.
P쌹rast haagise laadimist kaaluge haagist
ja seej쌹rel veopead ning veenduge, et
koormused on 쎵iged. Kui need pole
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Auto mass
K쌹esolev jaotis tagab juhised s쎵iduki
쎵igeks laadimiseks, et hoida koormatud
s쎵iduki raskus konstruktsiooniv쎵ime piires. S쎵iduki n쎵uetekohane laadimine
aitab s쎵iduki konstruktsiooni maksimaalselt 쌹ra kasutada. Enne s쎵iduki laadimist tutvuge s쎵iduki tehniliste
omaduste ja sertifikaadim쌹rgisega, mis
aitavad teil m쌹쌹rata s쎵iduki massiindeksid:

P쎵hiline t쏗himass
See on auto mass koos t쌹is k쏗tusepaagi
ja kogu standardvarustusega. See mass
ei sisalda s쎵itjate, pagasi ega lisavarustuse massi.

S쎵iduki t쏗himass
Tegemist on s쎵iduki massiga, mis h쎵lmab k쎵rgepingeakut ja kogu tavap쌹rast
varustust. See mass ei sisalda s쎵itjate,
pagasi ega lisavarustuse massi.

Veose mass
See number sisaldab kogu baast쏗himassile lisatud raskust, sh pagas ja lisavarustus.

Auto mass

GVWR (s쎵iduki suurim lubatud
t쌹ismass)
See on t쌹is laaditud s쎵iduki maksimaalne lubatud mass (sh igasugune lisavarustus, reisijad ja pagas). Registrimass
on n쌹idatud juhi v쎵i esiistmel reisija ukse
postil asuval andmesildil (kui on varustuses).

쌊lekoormamine
HOIATUS
Auto mass
Teie s쎵iduki maksimaalse teljekoormuse (GAWR) ja suurima lubatud t쌹ismassi (GVWR) v쌹쌹rtused on kirjas
juhiuksele (v쎵i kaass쎵itjapoolsele esiuksele) kinnitatud t쏗쏗bikinnituse sildil.
Nende v쌹쌹rtuste 쏗letamine v쎵ib autot
kahjustada v쎵i p쎵hjustada avarii. Oma
koorma raskuse saate ise v쌹lja arvestada, kaaludes esemed (v쎵i inimesed)
enne autosse paigutamist 쌹ra. Olge ettevaatlik, et te oma autot 쏗le ei koormaks.

S쎵iduki laadimine (m쎵nel mudelil)
T쏗쏗bikinnituse silt

GAW (teljekoormus)
See on 쏗hele teljele (esi- v쎵i tagateljele)
avaldatav kogukoormus – sh auto t쏗himass ja kogu kasulik koormus.

GAWR (telje t쌹ismass)
See on maksimaalne lubatud koormus,
mida 쏗ks telg (esi- v쎵i tagatelg) v쎵ib
kanda. Need n쌹itajad on n쌹idatud auto
andmesildil (kui see on varustuses).
Iga telje kogukoormus ei tohi kunagi 쏗letada selle t쌹ismassi.

OSG2H081006

Rehvikleebis

GVW (s쎵iduki t쌹ismass)
See mass on baast쏗himassi, tegeliku
koorma massi ja s쎵itjate massi summa.
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S쎵iduki juhtimine

Auto mass

T쏗쏗bikinnituse silt / rehvikleebis asub
parem- v쎵i vasakpoolse B-piilari esiserval. Sildil on esitatud originaalrehvide
suurus ja rehvir쎵hk, mis on vajalik teie
s쎵iduki t쌹ismassi saavutamiseks.
Seda nimetatakse s쎵iduki suurimaks
lubatud t쌹ismassiks (GVWR). Suurim
lubatud t쌹ismass (GVWR) h쎵lmab s쎵iduki massi, k쎵iki reisijaid ja pagasit. T쏗쏗bikinnituse sildil / rehvikleebisel on
esitatud esi- ja tagatelgede maksimaalne raskus, mida nimetatakse s쎵iduki maksimaalseks teljekoormuseks
(GAWR).
S쎵iduki suurimat lubatud t쌹ismassi
(GVWR) ega esi- v쎵i tagatelje maksimaalset teljekoormust (GAWR) ei tohi
kunagi 쏗letada. Raske koormuse puhul
tuleb see 쏗htlaselt laiali laotada.
Garantii ei kata 쏗lekoormusest p쎵hjustatud osade v쎵i komponentide kahjustusi.
S쎵idukile ei tohi paigaldada koormust,
mis 쏗letab suurima lubatud t쌹ismassi
(GVWR) v쎵i esi- ja tagatelgede maksimaalse teljekoormuse (GAWR). Kui see
juhtub, v쎵ivad tekkida s쎵idukis muudatused v쎵i muutub s쎵iduki k쌹sitsemine.
Need v쎵ivad p쎵hjustada kontrolli kaotamist s쎵iduki 쏗le. Samuti v쎵ib 쏗lekoormamine s쎵iduki kasutusiga v쌹hendada.
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H쌹daolukorras s쎵itmise ajal

Teehoiatus

Kui mootor sureb s쎵idu ajal v쌹lja

Ohutuled

Kasutamine

僅 Kui s쎵idu ajal tekib h쌹daolukord
僅 Teeserval parkimine

1. V쌹hendage s쎵idukiirust, hoides s쎵idukit otse.
2. Peatage s쎵iduk turvalises kohas.
3. L쏗litage ohutulede vilkumine sisse.
4. Taask쌹ivitage s쎵iduk.
Kui s쎵iduk ikkagi ei k쌹ivitu, v쎵tke 쏗hendust volitatud t쎨쎨kojaga v쎵i otsige muud
kvalifitseeritud abi. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kasutamine

Kui auto sureb v쌹lja keset ristmikku

OSG2H061001

Tingimus(ed)

僅 Vajutage ohutulede vilkumise l쏗litit.

Kasutamine
1. L쏗litage k쌹ik neutraalasendisse N.
2. L쏗kake s쎵iduk turvalisse kohta.

Kui rehv puruneb s쎵idu ajal
Kasutamine
1. V쌹hendage aeglaselt s쎵idukiirust, hoides s쎵idukit otse.
2. Peatage s쎵iduk turvalises ja tasases
kohas, mis on liiklusest eemal.
3. L쏗litage ohutulede vilkumine sisse.
4. Rakendage seisupidur.
5. L쏗litage asendisse P (parkimine).
6. Paluge k쎵ikidel reisijatel s쎵idukist v쌹ljuda ja liiklusest eemale hoida.
Vt l쎵iku "Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)" lehek쏗ljel 79.
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Kui s쎵iduk ei k쌹ivitu

Kui s쎵iduk ei k쌹ivitu

H쌹daolukorras k쌹ivitamine

Veenduge, et EV-aku tase ei ole n쌹idikul
madal.
僅 Veenduge, et k쌹ik on parkimisasendis P. S쎵iduk k쌹ivitub ainult siis, kui
valitud on parkimisk쌹ik P.
僅 Kontrollige, kas 12 V aku쏗hendused
on puhtad ja korrektsed.
僅 L쏗litage salongivalgustus sisse. Kui
valgus pimeneb v쎵i kustub starteri
k쌹itamisel, on 12 V aku t쏗hi.
쉁rge l쏗kake ega t쎵mmake k쌹ivitamiseks s쎵idukit. See v쎵ib teie autot kahjustada.

K쌹ivituskaablitega k쌹ivitamine
(12 V aku)

OSG2EV061001

Tingimus(ed)
僅 Kui s쎵iduk ei k쌹ivitu aku t쏗hjenemise
t쎵ttu

Kasutamine
1. 쌊hendage k쌹ivituskaablid, nagu n쌹idatud.
僅 T쏗hja aku (1) ja v쎵imendusaku (2)
positiivne klemm (+).
僅 T쏗hja aku (3) ja maanduspunkti (4)
negatiivne klemm (–).
2. K쌹ivitage s쎵iduk v쎵imendusaku abil
mitmeks minutiks.
3. Proovige s쎵idukit uuesti t쏗hja akuga
k쌹ivitada.
4. Kui s쎵iduk k쌹ivitub, 쏗hendage k쌹ivituskaablid j쌹rgmisel viisil lahti.
僅 V쎵imendusaku (3) negatiivne
klemm (–).
僅 V쎵imendusaku (2) positiivne klemm
(+).
僅 T쏗hi aku (1), (4).
Kui s쎵iduk ikkagi ei k쌹ivitu, v쎵tke 쏗hendust volitatud t쎨쎨kojaga v쎵i otsige muud
kvalifitseeritud abi. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
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HOIATUS
僅 Hoidke leegid ja s쌹demed akust
eemal. Aku toodab vesinikugaasi, mis
v쎵ib leegist ja s쌹demest plahvatada.
Kui neid juhiseid t쌹pselt ei j쌹lgita, v쎵ivad tagaj쌹rjeks olla t쎵sised kehavigastused ja s쎵iduki kahjustamine! Kui
te ei ole kindel, kuidas seda toimingut
teha, p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundjate poole. Autoakud sisaldavad
v쌹쌹velhapet. See on m쏗rgine ja v쌹ga
s쎨쎨vitav. Kandke k쌹ivitusabitoimingul
kaitseprille ja olge ettevaatlik, et hape
ei satuks teie, teie riiete v쎵i auto peale.
僅 쉁rge p쏗쏗dke anda k쌹ivitusabi s쎵idukile, mille t쏗hjenenud aku on k쏗lmunud v쎵i kui elektrol쏗쏗tide tase on
madal; aku v쎵ib puruneda v쎵i plahvatada.
僅 쉁rge laske (+) ja (-) k쌹ivituskaablitel
kokku puutuda. See v쎵ib tekitada
s쌹demeid.
僅 쉁rge p쏗쏗dke kunagi kontrollida aku
elektrol쏗쏗tide taset, sest see v쎵ib
p쎵hjustada aku purunemise v쎵i plahvatamise, p쎵hjustades t쎵siseid vigastusi.
僅 T쏗hi v쎵i k쏗lmunud aku v쎵ib k쌹ivituskaablitega katki minna v쎵i plahvatada.
僅 Elektriline k쌹ivituss쏗steem t쎨쎨tab k쎵rgepingega. K쎵nealuseid komponente
ei tohi KUNAGI puudutada, kui m쌹rgutuli READY (T싋싋VALMIS) on
asendis ON v쎵i kui EV-l쏗liti on asendis
ON.

H쌹daolukorras k쌹ivitamine

ETTEVAATUST
Kasutage ainult 12-voldist k쌹ivitusabi
s쏗steemi. 24-voldise toiteallika (kas kahe
12-voldise aku v쎵i 24-voldise generaatorikomplekti) kasutamisel v쎵ite muid
elektrikomponente parandamatult kahjustada.

M쉁RKUS
쉁rge 쏗hendage v쎵imendusaku negatiivse klemmi k쏗lge 쏗hendatud k쌹ivituskaablit t쏗hjenenud aku negatiivse
klemmi k쏗lge. See v쎵ib p쎵hjustada t쏗hjenenud aku 쏗lekuumenemist ja pragunemist ning akuhappe vabastamist.
쌊hendage k쌹ivituskaabli ots v쎵imendusaku negatiivse klemmi k쏗lge ja teine ots
metallpunktiga, mis on akust piisavalt
kaugel.

K쌹imal쏗kkamine
Teie reduktoriga varustatud s쎵idukit ei
tohiks k쌹ima l쏗kata.

HOIATUS
쉁rge kunagi pukseerige autot selle k쌹ivitamiseks. Kui mootor k쌹ivitub, v쎵ib auto
ootamatult edasi s쎨쎨sta ja p쎵hjustada
kokkup쎵rke pukseeriva autoga.

7
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Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem
(TPMS) (m쎵nel mudelil)
Rehvir쎵hu kontrollimine

OSG2PH062018L_2

1 Madala rehvir쎵hu m쌹rgutuli / rehvir쎵hu j쌹lgimiss쏗steemi (TPMS) rikke
m쌹rgutuli
2 Madala rehvir쎵huga rehvi m쌹rguanne

Kasutamine
1. Vajutage nuppu ( ) roolil oleval
nupuplokil.
2. Valige LCD-ekraani re쏹iimidest 씮Teabere쏹iim“.

TEAVE
僅 N쌹idikuplokis saate kasutajaseadetes
rehvir쎵hu 쏗hikut muuta.
- psi, kpa, bar (vt "LCD-ekraan" lehek쏗ljel 5-45.)
僅 Rehvide r쎵hku tuleks v쌹hemalt kord
kuus rehvikleebise j쌹rgi kontrollida ja
vajaduse korral korrigeerida.
(Kui teie autole on paigaldatud rehvid,
mis on rehvir쎵hkude kleebisele m쌹rgitud rehvidest erinevas m쎵쎵dus, peate
nende rehvide 쎵ige rehvir쎵hu ise v쌹lja
selgitama.)
S쎵iduohutuse suurendamiseks on teie
auto varustatud rehvir쎵hu kontroll7

6

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS)

s쏗steemiga (TPMS – Tire Pressure
Monitoring System), mis annab hoiatustulega m쌹rku, kui rehvir쎵hk on
쏗hes v쎵i mitmes rehvis langenud m쌹rgatavalt allapoole n쎵utavat taset. Kui
see madala rehvir쎵hu hoiatustuli s쏗ttib, peatage esimesel v쎵imalusel auto,
kontrollige rehvid 쏗le ja t쌹itke vajaduse korral 쎵ige r쎵hutasemeni. Kui
r쎵hk on rehvis liiga madal, v쎵ib rehv
s쎵idu ajal 쏗le kuumeneda ja seet쎵ttu
puruneda. Liiga madal rehvir쎵hk
v쌹hendab samuti elektrienergia t쎵husust ning rehviturvise kasutusiga,
samuti m쎵jub see halvasti auto juhitavusele ja pidurdusv쎵imele.
Pidage meeles, et rehvir쎵hu kontrolls쏗steem ei asenda auto rehvide regulaarset 쏗levaatust ja hooldust. 싙ige
rehvir쎵hu eest vastutab ikkagi auto
juht ja seda ka juhul, kui r쎵hk pole
veel langenud tasemeni, mille korral
s쏗ttiks madala rehvir쎵hu hoiatustuli.
Teie auto rehvir쎵hu kontrolls쏗steem
on varustatud ka s쏗steemi h쌹ire hoiatustulega, mis annab m쌹rku rehvir쎵hu
kontrolls쏗steemis tekkinud h쌹irest.
TPMS-i rikke m쌹rgutuli on kombineeritud madala rehvir쎵hu m쌹rgutulega.
Kui s쏗steem tuvastab t쎵rke, vilgub
m쌹rgutuli ligikaudu 1 minuti ja j쌹쌹b
seej쌹rel p쎵lema. See j쌹rjestus kordub
j쌹rgmistel s쎵iduki k쌹ivitamistel kuni
rikke k쎵rvaldamiseni. Kui TPMS-i rikke
m쌹rgutuli j쌹쌹b p쌹rast 1-minutilist vilkumist p쎵lema, ei pruugi s쏗steem
madalat rehvir쎵hku tuvastada ja/v쎵i
sellest ette n쌹htud viisil teavitada.
TPMS-i rikked v쎵ivad ilmneda erinevatel p쎵hjustel, sealhulgas vahetusv쎵i asendusrehvide v쎵i -rataste paigaldamisel, mis takistab TPMS-il
n쎵uetekohaselt toimida. Kontrollige
alati TPMS-i rikke m쌹rgutuld p쌹rast
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s쎵idukil 쏗he rehvi v쎵i ratta vahetamist, et tagada, et rehvide ja rataste
asendamine v쎵imaldab TPMS-il n쎵uetekohaselt toimida.

HOIATUS
Kui r쎵hk on rehvides liiga madal, v쎵ib
auto muutuda ebastabiilseks ja raskesti
juhitavaks, lisaks v쎵ib pikeneda ka
pidurdusteekond.
Pidev madala rehvir쎵huga s쎵itmine v쎵ib
p쎵hjustada rehvide 쏗lekuumenemise ja
t쎵rkeid.

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS)

M쉁RKUS
Kui juhtub m쎵ni j쌹rgmistest juhtumitest,
laske s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
1. Madala rehvir쎵hu / rehvir쎵hu j쌹lgimiss쏗steemi (TPMS) rikke m쌹rgutuli ei
s쏗tti kolme sekundi jooksul, kui s쎵iduk
on aktiivses olekus v쎵i t쎨쎨tab.
2. Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi m쌹rgutuli
j쌹쌹b p쌹rast 쏗heminutilist vilkumist
p쏗sivalt p쎵lema.
3. Madala r쎵huga rehvi m쌹rgutuli j쌹쌹b
p쏗sivalt p쎵lema.

ETTEVAATUST
僅 Talvel v쎵i k쏗lma ilma puhul v쎵ib
madalr쎵hu m쌹rgutuli s쏗ttida juhul, kui
rehvir쎵hk seati soovituslikule tasemele soojas ilmas. See ei t쌹henda, et
TPMS on rikkis, sest v쌹henenud temperatuur v쌹hendab ka rehvir쎵hku.
僅 Kui s쎵idate soojast piirkonnast k쏗lma
piirkonda v쎵i k쏗lmast piirkonnast
sooja piirkoda, v쎵i kui v쌹listemperatuur on k쎵rgem v쎵i madalam, tuleb
kontrollida rehvir쎵hku ja reguleerida
rehvid soovituslikule rehvir쎵hu v쌹쌹rtusele.
僅 Rehvide 쎵huga t쌹itmisel ei pruugi tingimused madalr쎵hu m쌹rgutule kustutamiseks olla t쌹idetud. Seda seet쎵ttu,
et rehvipumbal on j쎵udluses veamarginaal. Madala rehvir쎵hu m쌹rgutuli
kustub, kui rehvir쎵hk 쏗letab soovitusliku rehvir쎵hu.

Kui m쌹rgutuli s쏗ttib

OSG2PH042110L

A: Madal rehvir쎵hk

7

Tingimus(ed)
僅 쌊ks v쎵i mitu rehvi on m쌹rgatavalt
t쏗hjad.

Kasutamine
僅 S쏗ttib vastav asendituli, mis n쌹itab,
milline rehv on m쌹rgatavalt t쏗hi.
僅 V쌹hendage s쎵idukiirust, hoiduge j쌹rskudest p쎨쎨retest ja olge valmis pikemaks pidurdusteekonnaks kui
tavaliselt.
僅 Peatuge esimesel v쎵imalusel ja kontrollige rehve.
僅 Reguleerige r쎵hk rehvides normikohaseks.

7

7
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僅 Kui see pole v쎵imalik, asendage alat쌹idetud rehv varurattaga.

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi
(TPMS) h쌹ire hoiatustuli
Tingimused.
僅 Vilgub umbes 쏗he minuti jooksul
- Kui rehvir쎵hu j쌹lgimiss쏗steemiga
on probleeme.
V쎵tke 쏗hendust professionaalse t쎨쎨kojaga v쎵i otsige muud kvalifitseeritud abi.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
僅 Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi m쌹rgutuli
v쎵ib 1 minuti vilkuda ja seej쌹rel
p쎵lema j쌹쌹da ka siis, kui l쌹hedal on
elektriliin v쎵i raadiosaatja (nt politseijaoskond, valitsus- v쎵i riigiasutused,
ringh쌹쌹lingujaamad, s쎵jav쌹erajatised, lennujaamad, telemastid jne). See
v쎵ib h쌹irida rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi (TPMS) korrektset t쎨쎨d.
僅 TPMS-i rikke m쌹rgutuli v쎵ib vilkuda
ligikaudu 1 minuti ja j쌹쌹da p쎵lema ka
lumekettide kasutamisel v쎵i elektroonikaseadme (nt s쏗learvuti, mobiiltelefonilaadija, kaugk쌹ivitusseadme,
navigatsiooniseadme jne) kasutamisel.
See v쎵ib h쌹irida rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi (TPMS) normaalset toimimist.

M쉁RKUS
TPMS-i rikke korral ei kuvata t쏗hja rehvi
m쌹rgutuld, isegi kui s쎵idukil on alar쎵hu씪ga t쏗hi rehv.

7
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Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS)

Rehvir쎵hu j쌹lgimiss쏗steemiga
(TPMS) varustatud s쎵iduki rehvi
vahetamine
V쎵tke 쏗hendust professionaalse t쎨쎨kojaga v쎵i otsige muud kvalifitseeritud abi.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.

TEAVE
V쎵imalik, et te ei suuda t쏗hja rehvi sellele lihtsalt peale vaadates tuvastada.
Kasutage rehvir쎵hu m쎵쎵tmiseks alati
kvaliteetset rehvi manomeetrit. Pidage
meeles, et s쎵itmisest soojal rehvil on k쎵rgem r쎵hk kui k쏗lmal rehvil (mis on v쌹hemalt kolm tundi olnud liikumatu v쎵i kui
on s쎵idetud kolme tunni jooksul v쌹hem
kui 1,6 km).
Laske rehvil enne rehvir쎵hu m쎵쎵tmist
jahtuda. Veenduge alati enne soovitusliku r쎵huni t쌹itmist, et rehv on k쏗lm.
K쏗lm rehv t쌹hendab, et s쎵iduk on seisnust 3 tundi ja s쎵itnud 3-tunnilise
perioodi jooksul v쌹hem kui 1,6 km (1
miili).

HOIATUS
僅 Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem ei suuda
teid hoiatada ootamatu ja t쎵sise rehvivigastuse korral, mis on tekkinud
v쌹liste tegurite, nt naelte vm teele sattunud pr쏗gi t쎵ttu.
僅 Kui tunnete s쎵iduki ebastabiilsust, siis
v쎵tke viivitamata jalg gaasipedaalilt,
vajutage 쎵rnalt ja v쌹hehaaval piduripedaali ning s쎵itke aeglaselt ohutusse
kohta.
僅 Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi iseseisev
reguleerimine, 쏗mberehitamine v쎵i
s쏗steemi osade eemaldamine m쎵juvad s쏗steemi t쎨쎨korrale halvasti ning
see ei pruugi teid enam madala rehvir쎵hu v쎵i s쏗steemi h쌹ire korral hoia-
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tada. Samuti v쎵ib selline isetegevus
t쏗histada rehvir쎵hu kontrolls쏗steemile antud garantii.

Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

HOIATUS
Euroopas
僅 쉁rge muutke s쎵idukit, see v쎵ib m쎵jutada TPMS-i toimimist.
僅 Kaubanduses saadaolevatel velgedel
ei ole TPMS-andurit. Ohutuse tagamiseks kasutage varuosi kvalifitseeritud
asjatundjalt. Kia soovitab p쎨쎨rduda
Kia volitatud esindaja poole.
僅 Kaubandusest ostetavate velgede
puhul kasutage Kia volitatud edasim쏗쏗ja poolt heakskiidetud TPMS
andureid.
Kui teie s쎵iduk ei ole varustatud
TPMS-anduritega v쎵i TPMS ei toimi
n쎵uetekohaselt, v쎵ite oma riigis l쌹biviidaval perioodilisel 쏗levaatusel l쌹bi
kukkuda.
僅 K쎵ik Euroopas j쌹rgmistel perioodidel
m쏗쏗dud autod peavad olema varustatud rehvir쎵hu kontrolls쏗steemiga.
- Uus s쎵idukimudel: 1. nov 2012 ~
- Praegune mudel: alates 1. novembrist 2014 (aluseks on auto esmaregistreerimine)

ETTEVAATUST
Soovitame kasutada Kia heakskiidetud
tihendit, kui teie s쎵iduk on varustatud
rehvir쎵hu kontrolls쏗steemiga. Vedeltihend v쎵ib rehvir쎵hu andureid kahjustada

OSG2EV062009L

1 Tihendusaine pudel
2 Kompressor
Rehvi kiirremondi komplekt ei ole ette
n쌹htud rehvi p쏗sivaks parandamiseks ja
seda tohib kasutada korraga vaid 쏗he
rehvi remondiks.
Kompressorist ja hermeetiku pudelist
koosneva paranduskomplektiga on v쎵imalik tihendada enamikku s쎵iduauto
rehvi torgetest, mille on p쎵hjustanud
naelad vms, ning rehvi seej쌹rel t쌹is pumbata. Suuremaid torkeid v쎵i k쏗lgseina
kahjustusi ei saa siiski t쌹ielikult tihendada.
Olles veendunud, et torge on korralikult
tihendatud, saate ettevaatlikult kiirusega
kuni 80 km/h (50 mph) kuni 200 km
(120 miili) kaugusel asuvasse rehvit쎨쎨kotta s쎵ita, et lasta seal rehv v쌹lja vahetada.
Seep쌹rast peaksite v쌹ltima j쌹rske p쎨쎨rdeid ja muid 쌹kilisi man쎨쎨vreid, eriti
juhul, kui s쎵idukis on raske koorem v쎵i
kui veate haagist.
Vt l쎵iku "Rehviparanduskomplekti ohutu
kasutamine" lehek쏗ljel 7-14.

7
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HOIATUS
僅 쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti rehvi k쏗lgede parandamiseks.
Rehv v쎵ib puruneda ja v쎵ite seel쌹bi
p쎵hjustada auto쎵nnetuse.
僅 Laske rehv esimesel v쎵imalusel
parandada. Rehvi r쎵hk v쎵ib p쌹rast
rehviparanduskomplekti kasutamist
suvalisel hetkel v쌹henema hakata.
僅 쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti, kui rehv on tugevalt viga saanud
seet쎵ttu, et t쏗hja v쎵i peaaegu t쏗hja
rehviga on s쎵itu pikemat aega j쌹tkatud. Rehviparanduskomplektiga saab
parandada ainult neid torkeauke, mis
on tekkinud rehvi veerepinna turvisesse.
僅 쉁rge unustage vaadata pudelile m쌹rgitud hermeetiku s쌹ilivusaega. See
v쎵ib rehvi purunemisriski suurendada.
僅 Hoidke hermeetik lastele k쌹ttesaamatus kohas, v쌹ltige hermeetiku sattumist silma ja 쌹rge neelake
hermeetikut alla.

ETTEVAATUST
Kui kaks v쎵i enam rehvidest on t쏗hjad,
쌹rge kasutage rehviparanduskomplekti
enam kui 쏗he t쏗hja rehviga.

7
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Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)
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Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

Rehviparanduskomplekti komponendid

OSG2H061017_2

* Toitejuhet ja 쏗hendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.
* J쌹rgige k쎵iki juhiseid t쌹pselt 쎵iges j쌹rjekorras, vastasel juhul v쎵ib hermeetik r쎵hu all
v쌹lja pursata.
1 Kiiruspiirangu kleebis
2 Tihendusaine pudel
3 Hermeetiku pudeli t쌹itmisvoolik
4 Pistikupesa konnektor
5 Hermeetiku pudeli hoidik
6 Kompressor
7 Sisse-/v쌹ljal쏗liti
8 Rehvir쎵hu manomeeter
9 Rehvir쎵hu ventiil

7
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Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

Rehviparanduskomplekti kasutamine
Kasutamine
1. Loksutage hermeetikupudelit.
OSG2EV061003

5. Veenduge, et kompressor on v쌹lja l쏗litatud.
6. 쌊hendage pistikupesa konnektor.
OSG2H061014

2. 쌊hendage t쌹itevoolik hermeetikupudeli otsakuga. (A)
쌊hendage pudel tihendipudeli hoidiku
k쏗lge. (B)

OSG2H041045

7. K쌹ivitage s쎵iduk.
8. L쏗litage kompressor sisse ja laske sellel umbes 5–7 minutit t쎨쎨tada, et hermeetik saavutaks 쎵ige r쎵hu.
9. L쏗litage kompressor v쌹lja.
10.Eemaldage t쌹ievoolik rehvi ventiililt

Hermeetiku 쏗htlane jaotamine
rehvis
OSG2H061015

3. Veenduge, et t쌹itmisvooliku kompressorklapp on lukustatud.
OSG2EV061004

OSG2EV062003L

4. Keerake klapi kork lahti ja keerake
t쌹itmisvoolik rehvi ventiili k쏗lge.

7
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Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

Kasutamine

Rehvir쎵hu kontrollimine

僅 S쎵itke autoga viivitamatult umbes 7–
10 km (4–6 miili) v쎵i 10 minutit j쌹rjest,
et hermeetik saaks rehvis 쏗htlaselt
laiali valguda.

Kasutamine

HOIATUS
僅 쉁rge laske autol pikemat aega suletud
ruumis t쎨쎨tada. S쏗sinikmonooksiid on
m쏗rgine ja v쎵ib p쎵hjustada l쌹mbumist.
僅 Kui rehvir쎵hk on alla 26 psi (180 kPa),
ei tohi s쎵idukit kasutada. Rehv v쎵ib
p쎵hjustada 쎵nnetuse.

1. Kui olete l쌹binud umbes 7–10 km (4–
6 miili) v쎵i s쎵itnud umbes 10 minutit,
peatage s쎵iduk sobivas kohas.
2. 쌊hendage t쌹itevoolik otse rehvi
ventiiliga.

OSG2EV061003

ETTEVAATUST
僅 Kinnitage hermeetiku t쌹itevoolik korralikult ventiili k쏗lge. Vastasel juhul
v쎵ib hermeetik hakata tagasi voolama
ja t쌹itevooliku ummistada.
僅 쉁rge s쎵itke kiiremini kui 80 km/h (50
mph). V쎵imaluse korral 쌹rge laske s쎵idukiirusel langeda alla 20 km/h (12
mph). Kui tunnete s쎵idu ajal ebaharilikku vibratsiooni v쎵i juhitavus halveneb v쎵i kuulete ebanormaalset m쏗ra,
v쌹hendage kiirust ja s쎵itke ettevaatlikult esimesse ohutusse kohta ning
peatuge seal. Helistage abi saamiseks
autoabi- v쎵i puksiirteenust osutavale
firmale. Rehviparanduskomplekti
kasutamisel v쎵ib rehv hermeetikuga
m쌹쌹rduda. Seega eemaldage m쌹쌹rdunud rehv ja laske s쎵idukit kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

3. 쌊hendage pistikupesa konnektor.
4. Reguleerige rehvir쎵hk normikohaseks.
僅 L쏗litage r쎵hu suurendamiseks
kompressor sisse. Praeguse r쎵hu
kontrollimiseks l쏗litage kompressor korraks v쌹lja.
僅 T쌹itmisr쎵hu v쌹hendamiseks vajutage kompressori ventiili.

HOIATUS
僅 쉁rge laske kompressoril t쎨쎨tada korraga kauem kui 10 minutit, muidu
v쎵ib see 쏗le kuumeneda ja kahjustuda.
僅 Rehv peab olema sobiva r쎵huni pumbatud (vt l쎵iku "Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 9-5). 쉁rge j쌹tkake s쎵itmist, kui
see nii pole. Helistage abi saamiseks
autoabi- v쎵i puksiirteenust osutavale
firmale.
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ETTEVAATUST
僅 Kui r쎵hk rehvis ei p쏗si n쎵utaval tasemel, s쎵itke autoga veel teist korda,
vaasake l쎵iku "Hermeetiku 쏗htlane
jaotamine rehvis" lehek쏗ljel 7-12. Seej쌹rel korrake punkte 1 kuni 4.
僅 Rehviparanduskomplekti kasutamine
ei pruugi anda soovitud tulemust, kui
auk rehvis on suurem kui umbes 4
mm (0,16 tolli).
僅 Kui rehvi ei saa rehviparanduskomplektiga parandada, soovitame p쎨쎨rduda kvalifitseeritud asjatundja poole.

M쉁RKUS
Kui lasete vigase rehvi 쌹ra parandada
v쎵i uuega asendada ja paigaldate rehvi
koos veljega tagasi oma kohale, keerake
rattamutrid korralikult kinni – 쎵ige pingutusmoment on 11–13 kgf僅m (79–94
lbf·ft).

Rehviparanduskomplekti ohutu
kasutamine
僅 Peatage s쎵iduk turvalises ja tasases
kohas, mis on liiklusest eemal.
僅 Rakendage seisupidur.
僅 Kasutage rehviparanduskomplekti
ainult s쎵iduki rehvide parandamiseks
ja/v쎵i t쌹itmiseks.
僅 쉁rge eemaldage rehvilt v쎵쎵rkehi.
僅 Enne rehviparanduskomplekti kasutamist tutvuge hermeetiku pudelile tr쏗kitud juhiseid.
僅 J쌹tke s쎵iduk t쎨쎨le. Rehviparanduskomplekti kasutamine v쎵ib akut kurnata.
僅 쉁rge j쌹tke rehviparanduskomplekti
selle kasutamise ajal kunagi j쌹relevalveta.
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Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod)

僅 쉁rge laske kompressoril t쎨쎨tada korraga kauem kui 10 minutit, muidu
v쎵ib see 쏗le kuumeneda.
僅 쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti juhul, kui 쏗mbritsev temperatuur
on madalam kui -30 °C (-22 °F).
僅 쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti juhul, kui rehv ja ratas on kahjustatud.

Rehviparanduskomplekti tehnilised andmed
僅
僅
僅
僅

S쏗steemipinge: DC 12 V
T쎨쎨pinge: DC 12 V
Maksimaalne voolutugevus: 15A
Sobiv temperatuurivahemik: –30 kuni
70 °C (–22 kuni 158 °F)
僅 Maks. t쎨쎨r쎵hk: 6 baari (87 psi)
僅 Suurus
- Kompressor: 60 x 150 x 130 mm
(2,4 x 5,9 x 5,1 tolli)
- Hermeetikupudel: 121 x 76 ø mm
(4,8 x 3,0 ø tolli)
- Kompressori mass: 680±30 g
(1,5±1,1 lbs)
- Hermeetiku kogus: 300 ml (18,3
kuuptolli)
* Hermeetiku ja varuosad saate osta volitatud esindajatelt ja rehvim쏗쏗jatelt.
T쏗hjad hermeetikupudelid v쎵ib kodus
쌹ra visata. Hermeetiku vedel j쌹쌹k tuleb
k쎵rvaldada teie s쎵iduki- v쎵i rehvim쏗쏗ja- v쎵i kohalike j쌹쌹tmek쌹itluse
eeskirjadele.
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Pukseerimine
Puksiirteenus

Pukseerimine

僅 쉁rge pukseerige haakeseadisega.
Kasutage rataste t쎵stealust v쎵i tasapinnalist transportimisvarustust.

Pukseerimine h쌹daolukorras
Eesmine

OSG2EV062012L

Tagumine

OSG2EV061005

1 Ratask쌹rud
OSG2EV062013L

Kasutamine
僅 S쎵iduki kahjustamise v쌹ltimiseks
tuleb kasutada 쎵igeid t쎵stmis- ja pukseerimistoiminguid. Soovitatav on
kasutada ratastega platvormi (1) v쎵i
lamedap쎵hjalist veokasti.
僅 Kaksikveos쎵idukeid v쎵ib pukseerida
nii, et tagarattad on maas (ilma ratask쌹ruta) ja esirattad maast lahti.

TEAVE
Kui h쌹daolukorras pukseerimine on
vajalik, soovitame seda lasta teha kas
volitatud Kia edasim쏗쏗jal v쎵i pukseerimisteenuse pakkujal.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge pukseerige s쎵idukit edaspidises
suunas, esirattad maapinnal, sest see
v쎵ib s쎵idukit kahjustada.

Kasutamine
1. Eemaldage kaitseraual asuva kinnituskoha kate, vajutades katte alumisele servale.
2. Pistke pukseerimiskonks avasse ja
keerake p쌹rip쌹eva, kuni see on korralikult kinni.
3. P쌹rast kasutamist eemaldage pukseerimiskonks ning asetage kate enda
kohale tagasi.

TEAVE
Sellisel viisil v쎵ib pukseerida vaid k쎵va
pinnaga teedel, l쏗hikest maad ja madalal kiirusel. Lisaks peavad rehvid, teljed,
j쎵u쏗lekanded, rool ja pidurid olema k쎵ik
heas seisukorras.
僅 쉁rge kasutage pukseerimiskonkse
s쎵iduki v쌹ljat쎵mbamiseks mudast, liivast ja muudest tingimustest, millest
s쎵iduk omal j쎵ul v쌹lja ei s쎵ida.
7
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僅 쉁rge pukseerige s쎵idukit, mis on raskem kui pukseeriv s쎵iduk.
僅 M쎵lema s쎵iduki juhid peavad 쏗ksteist
pidevalt olukorraga kursis hoidma ja
omavahel sidet pidama.
僅 Kontrollige enne h쌹daolukorras pukseerimist, kas pukseerimiskonks on
terve.
僅 Kinnitage pukseerimiskaabel v쎵i -kett
turvaliselt pukseerimiskonksule.
僅 쉁rge kiskuge konksu. Rakendage see
rahulikult ja pideva j쎵uga.
僅 Konksu kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge
t쎵mmake k쏗ljelt v쎵i vertikaalse nurga
all. T쎵mmake alati otse eest.
僅 Vajutage EV-l쏗liti asendisse ACC, nii
et rool ei lukustuks.
僅 Pange sisse neutraalk쌹ik N.
僅 Vabastage seisupidur.
僅 K쌹igukasti t쎵siste kahjustuste v쌹ltimiseks 쌹rge liikuge pukseerimisel
autoga kiiremini kui 15 km/h (10 mph)
ning 쌹rge l쌹bige sel moel 쏗le 1,5 km (1
miil).
僅 Vajutage piduripedaali harilikust tugevamini, kuna pidurij쎵udlus on kahanenud.
僅 Kuna roolis쏗steem on v쌹lja l쏗litatud,
n쎵uab roolimine rohkem j쎵udu.
僅 Kui s쎵idate pikast m쌹est alla, v쎵ivad
pidurid 쏗lekuumeneda ja pidurite
j쎵udlus kahaneda. Peatuge tihti ja
laske piduritel jahtuda.
僅 S쎵iduki pukseerimisel peab juht
j쌹쌹ma s쎵idukisse, et vajadusel roolida
v쎵i pidurdada. Juht tohib s쎵idukis olla
vaid 쏗ksinda.
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Pukseerimine

HOIATUS
Olge s쎵iduki pukseerimisel v쌹ga ettevaatlik.
僅 V쌹ltige j쌹rske k쌹ivitusi v쎵i ebaregulaarseid s쎵iduman쎨쎨vreid, mis v쎵ivad
rakendada liigset pinget h쌹daabi pukseerimiskonksule ja pukseerimiskaablile v쎵i -ketile. Konks ja
pukseerimiskaabel v쎵i -kett v쎵ivad
puruneda ja p쎵hjustada t쎵siseid
vigastusi v쎵i kahjustusi.
僅 Kui katkist s쎵idukit pole v쎵imalik liigutada, 쌹rge j쌹tkake j쎵uga pukseerimist.
Soovitame p쎨쎨rduda volitatud Kia
edasim쏗쏗ja v쎵i pukseerimisteenuse
pakkuja poole.
僅 Pukseerige s쎵idukit nii otse kui v쎵imalik.
僅 Hoidke s쎵idukist pukseerimise ajal
eemale.

ETTEVAATUST
僅 Kinnitage pukseerimiskonksule pukseerimisrihm.
僅 Pukseerimiseks muu s쎵iduki osa kui
pukseerimiskonksude kasutamine
v쎵ib kahjustada teie s쎵iduki kere.
僅 Kasutage ainult s쎵idukite pukseerimiseks m쎵eldud kaablit v쎵i ketti. Kinnitage kaabel v쎵i kett turvaliselt
pukseerimiskonksule.
僅 Kiirendage v쎵i aeglustage aeglaselt ja
j쌹rkj쌹rguliselt, hoides pukseerimisk쎨is
v쎵i kett s쎵idu alustamisel v쎵i s쎵itmisel
pingul. Vastasel juhul v쎵ite pukseerimiskonksu v쎵i autot kahjustada.

Mida teha h쌹daolukorras

Turvapakett

Turvapakett (m쎵nel mudelil)

5. Keerake ventiili kork tagasi kinni.

Tulekustuti

僅 싙nnetuse korral parkige s쎵iduk ohutusse kohta. K쎵rgepinge aku elektrilekke v쌹ltimiseks l쏗litage s쎵iduk v쌹lja
ja t쎵mmake k쎵rgepinge aku v쌹ljal쏗litamiseks k쎵rgepinge aku l쏗litil asuvat
kollast silti. Lisaks l쏗litage lisaaku (12
V), et s쎵iduk v쌹lja l쏗litada. Lahutage
kindlasti nii (+) kui ka (-) kaabel.
僅 쉁rge puudutage lahtisi elektrijuhtmeid. 쉁rge puudutage k쎵rgepinge
juhtmeid (oran쏹), pistikuid ega muid
elektrilisi komponente.
僅 싙nnetusjuhtumi korral v쎵ivad kahjustatud k쎵rgepingeakust lekkida surmavad gaasid ja vedelikud. 쉁rge
puudutage ega puutuge kokku gaasi
ega vedelikuga. Kui s쎵idukis lekib
tule- v쎵i m쏗rgigaasi, avage aknad ja
evakueeruge ohutusse kohta. Kui lekkinud vedelik satub silma, loputage
silmi puhta veega. Kui vedelik puutub
kokku nahaga, peske seda soolveega.
P쌹rast seda p쎨쎨rduge viivitamata
arsti poole.
僅 Kui auto on veega 쏗leujutatud, l쏗litage auto kohe v쌹lja ja evakueerige
turvalisse kohta. Teie turvalisuse huvides soovitame helistada tulet쎵rjeametisse v쎵i k쏗lastada Kia volitatud
edasim쏗쏗jat/hoolduspartnerit.
僅 Kui tuli levib k쎵rgepingeakule, v쎵ib
tekkida lisatuli. Sellises olukorras olge
s쎵iduki haagisega vedamisel kindlasti
koos tulet쎵rjeautoga.

HOIATUS
Kui on tekkinud v쌹iksemat t쏗쏗pi tulekahju ja olete kursis, kuidas tulekustutit
kasutada, tegutsege sammhaaval j쌹rgnevate juhiste j쌹rgi ning olge v쌹ga ettevaatlik.
1. T쎵mmake v쌹lja tulekustuti peal olev
splint, mis ei lase kustuti k쌹epidet
kogemata vajutada.
2. Suunake otsik tulekolde poole.
3. Seiske tulekoldest umbes 2,5 m (8
jalga) kaugusel ja vajutage kustutusvahendi pihustamiseks kustuti k쌹epidet. Kui vabastate k쌹epideme, siis
pihustamine katkeb.
4. Liigutage kustuti otsakut tulekolde
juures edasi-tagasi. Kui tuli on kustunud, j쌹lgige p쎵lenud kohta veel veidi
aega t쌹helepanelikult, sest see v쎵ib
uuesti s쏗ttida.

Esmaabikomplekt
Komplektis on k쌹쌹rid, sidemed, kleeplint
jne.

Ohukolmnurk
L쌹henevate s쎵idukite hoiatamiseks asetage ohukolmnurk teele.

manomeeter rehvir쎵hu m쎵쎵tmiseks
1. Keerake ventiilikork lahti.
2. Vajutage manomeeter rehvi ventiili
vastu ja hoidke selles asendis.
3. Tugev vajutamine aktiveerib n쌹idiku
ja v쌹ldib liigset leket.
4. Reguleerige rehvir쎵hku vastavalt
vajadusele m쌹쌹ratud r쎵hule.
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쌊leeuroopaline eCall-s쏗steem
(m쎵nel mudelil)

OSG2EV062010L

1
2
3
4

싙nnetus teel
Traadita v쎵rgu쏗hendus
H쌹irekeskus
P쌹쌹ste

S쎵idukil on seade*1, mis on 쏗hendatud
쏗leeuroopalise automaatse h쌹daabik쎵nes쏗steemiga eCall h쌹irekeskusesse
helistamiseks. 쌊leeuroopaline automaatne h쌹daabik쎵nes쏗steem eCall on
teenus, mille abil tehakse liiklus쎵nnetuse
v쎵i muude*2 Euroopa teedel toimuvate
쎵nnetuse korral automaatne h쌹daabik쎵ne. (Seda ainult riikides, kes on v쎵tnud
vastu selle s쏗steemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)
Selle s쏗steemi abil on Euroopa teedel
toimuva liiklus쎵nnetuse korral v쎵imalik
h쌹daabik쎵ne teha. (Seda ainult riikides,
kes on v쎵tnud vastu selle s쏗steemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)
쌊leeuroopaline eCall s쏗steem edastab
kasutusjuhendis ning garantii- ja hooldusraamatus toodud tingimustel h쌹irekeskusele (HK) teatud andmed,
sealhulgas s쎵iduki asukoha, s쎵iduki
t쏗쏗bi, VIN-koodi (auto valmistajatehase
t쌹hise).
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Kui 쏗leeuroopalises eCall-s쏗steemis salvestatud andmed edastatakse juhi ja reisijate abistamiseks seoses juhtunud
쎵nnetusega, kustutatakse andmed
p쌹rast p쌹쌹steoperatsiooni l쎵ppu.
*1. Omaniku k쌹siraamatus kirjeldatud
쏗leeuroopalises eCall-s쏗steemi seade on
autosse paigaldatud seade, mis loob
쏗henduse 쏗le-euroopalise eCall-s쏗steemiga.
*2. 씮Muud 쎵nnetused” on 쏗ksk쎵ik mis
쎵nnetused Euroopa teedel (ainult riikides, kes on selle s쏗steemi kohta vastu
v쎵tnud regulatsioonid), kus inimesed on
viga saanud ja/v쎵i vajavad abi. Kui
seade registreerib 쎵nnetuse, peate s쎵iduki peatama, vajutama nuppu SOS
(nupu asukoht on n쌹idatud omaniku
k쌹siraamatu peat쏗kis 씮쌊le-euroopaline
eCall-s쏗steem (kui on varustuses)“).
K쎵ne tegemisel kogub s쏗steem teavet
s쎵iduki kohta (millest helistati), seej쌹rel
쏗hendab auto h쌹daabik쎵ne p쎵hjuse selgitamiseks h쌹irekeskusega.

Autosse paigaldatud automaatse
h쌹daabik쎵nes쏗steemi kirjeldus

OSG2PH062013L

1 SOS-nupp
2 Kokkup쎵rke m쌹rguanne
3 H쌹daabik쎵ne s쏗steem
4 Antenn
5 Mikrofon
6 K쎵lar
7 LEDid
쌊levaate numbril 112 p쎵hinevast s쎵idukisisesest h쌹daabik쎵ne eCall-s쏗steemist,

Mida teha h쌹daolukorras

selle t쎨쎨p쎵him쎵tetest ja funktsioonidest
leiate sellest jaotisest. 112-p쎵hine eCall
h쌹daabik쎵ne teenus on avalikkuse huve
teeniv avalik teenus ja sellele on tasuta
juurdep쌹쌹s.
S쎵idukisse paigaldatud 112-p쎵hine
h쌹daabik쎵ne s쏗steem on vaikimisi aktiveeritud. See aktiveeritakse raske 쎵nnetuse korral s쎵idukisiseste andurite abil
automaatselt.
See k쌹ivitub automaatselt ka siis, kui s쎵iduk on varustatud TPS-s쏗steemiga, mis
ei t쎨쎨ta raske 쎵nnetuse korral.
112-p쎵hist eCall h쌹daabik쎵nes쏗steemi
saab vajaduse korral ka k쌹sitsi aktiveerida. Juhised s쏗steemi k쌹sitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.
S쏗steemi kriitilise t쎵rke korral, mis l쏗litab
112-p쎵hise automaatse h쌹daabik쎵ne
s쏗steemi v쌹lja, antakse s쎵idukis viibijatele j쌹rgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmet쎨쎨tluse kohta
Isikuandmete igasugune t쎨쎨tlemine s쎵idukite 112-p쎵hise h쌹daabik쎵nede s쏗steemi kaudu on koosk쎵las Euroopa
Parlamendi ja N쎵ukogu direktiivides 95/
46/E쌊 (1) ja 2002/58/E쌊 (2) s쌹testatud
isikuandmete kaitse eeskirjadega ja
p쎵hineb eriti vajadusel kaitsta 쏗ksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi 95/
46/E쌊 (3) artikli 7 punktile d.
Selliste andmete t쎨쎨tlemine on rangelt
piiratud Euroopa 쏗htsele h쌹daabinumbrile 112 h쌹daabik쎵ne tegemise haldamisega.

Andmete t쏗쏗bid ja saajad
112-p쎵hine h쌹daabik쎵nede s쏗steem
eCall v쎵ib s쎵idukis koguda ja t쎨쎨delda
ainult j쌹rgmiseid andmeid.
僅 S쎵iduki identifitseerimisnumber

쌊leeuroopaline eCall-s쏗steem

僅 S쎵idukit쏗쏗p (s쎵iduauto v쎵i v쌹ike tarbes쎵iduk)
僅 S쎵iduki j쎵useadme t쏗쏗p (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
僅 S쎵iduki hiljutised asukohad ja s쎵idusuund
僅 S쏗steemi automaatse aktiveerimise
logifail ja selle ajatempel
僅 Muu lisateave (kui on kohaldatav):
pole kohaldatav
S쎵idukite 112-p쎵hise h쌹daabik쎵nede
s쏗steemi t쎨쎨deldud andmete saajad on
asjakohased h쌹irekeskused, mille on
m쌹쌹ranud selle riigi v쎵imuorganid, mille
territooriumil nad asuvad, et esimesena
vastu v쎵tta ja hallata h쌹daabik쎵nesid
Euroopa 쏗htsele h쌹daabinumbrile 112.
Lisateave (kui on saadaval): pole kohaldatav
1. Euroopa Parlamendi ja n쎵ukogu 24.
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/
E쌊 쏗ksikisikute kaitse kohta isikuandmete t쎨쎨tlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise kohta (E쌊T L 281,
23.11.1995, lk 31).
2. Euroopa Parlamendi ja N쎵ukogu 12.
juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/E쌊
isikuandmete t쎨쎨tlemise ja eraelu
puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust
ja elektroonilist sidet k쌹sitlev direktiiv)
(E쌊T L 201, 31.7.2002, lk 37).
3. Direktiiv 95/46/E쌊 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja N쎵ukogu 27. aprilli 2016. aasta m쌹쌹rusega
(EL) 2016/679 f쏗쏗siliste isikute kaitse
kohta isikuandmete t쎨쎨tlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta
(isikuandmete kaitse 쏗ldm쌹쌹rus) (E쌊T
L 119, 4.5.2016, lk 1). M쌹쌹rust kohaldatakse alates 25. maist 2018.
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Andmet쎨쎨tluse kord
112-p쎵hine s쎵idukite h쌹daabik쎵nede
s쏗steem on loodud viisil, mis tagab, et
enne eCalli s쏗steemi k쌹ivitamist pole
s쏗steemim쌹lus olevad andmed v쌹ljaspool s쏗steemi saadaval. Lisam쌹rkused
(kui on): pole kohaldatav
112-p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem on loodud viisil, mis
tagab, et seda ei ole v쎵imalik tavap쌹rases t쎨쎨seisundis ega ka pidevalt j쌹lgida.
Lisam쌹rkused (kui on): pole kohaldatav
112-p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem on loodud viisil, mis
tagab, et s쏗steemi sisem쌹lus olevad
andmed kustutatakse automaatselt ja
pidevalt.
S쎵iduki asukohaandmed kirjutatakse
s쏗steemi sisem쌹lus pidevalt 쏗le, et s쌹ilitada s쏗steemi normaalse toimimise
tagamiseks alati kuni kolme viimase asukoha andmed.
Tegevusandmete logi hoitakse 112p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede
s쏗steemis ainult nii kaua, kui h쌹daabik쎵ne haldamiseks on vaja, ja igal juhul
mitte kauem kui 13 tundi p쌹rast h쌹daabik쎵ne k쌹ivitamist. Lisam쌹rkused (kui
on): pole kohaldatav

Andmesubjekti 쎵iguste kasutamise tingimused
Andmesubjektil (s쎵iduki omanikul) on
쎵igus p쌹쌹seda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta k쌹ivate
andmete parandamist, kustutamist v쎵i
blokeerimist, kui nende t쎨쎨tlemine ei
vasta direktiivi 95/46/E쌊 s쌹tetele. K쎵iki
kolmandaid osapooli, kellele andmed on
avaldatud, tuleb teavitada sellisest
parandamisest, kustutamisest v쎵i blokeerimisest, mis on l쌹bi viidud koosk쎵las
selle direktiiviga, v쌹lja arvatud juhul, kui
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see osutub v쎵imatuks v쎵i n쎵uab ebaproportsionaalseid j쎵upingutusi.
Andmesubjektil on 쎵igus esitada kaebus
p쌹devale andmekaitseasutusele, kui ta
leiab, et tema isikuandmete t쎨쎨tlemise
t쎵ttu on rikutud tema 쎵igusi.
Juurdep쌹쌹sutaotluste k쌹itlemise eest
vastutav kontaktasutus (kui on): pole
kohaldatav

쌊leeuroopaline eCall-s쏗steem

OSG2PH062014L

S쎵iduki salongi paigaldatud 쏗leeuroopalise eCall-s쏗steemi osad on j쌹rgmised:
1 Mikrofon
2 SOS-nupp
3 LED
SOS-nupp: juht v쎵i kaass쎵itja teeb h쌹dak쎵ne SOS-nupule vajutades.
LED: punane v쎵i roheline LED-tuli s쏗ttib
kolmeks sekundiks, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.
Muudel tingimustel l쏗litatakse need s쎵iduki normaalse t쎨쎨 ajal v쌹lja.
Kui s쏗steemis on probleeme, j쌹쌹b
punane LED-tuli p쎵lema.

Mida teha h쌹daolukorras

Automaatne 쎵nnetustest teatamine
1. S쏗steem k쌹ivitub liiklus쎵nnetuse korral.

쌊leeuroopaline eCall-s쏗steem

ETTEVAATUST
S쏗steemi kasutamine on mobiilside ning
GPS- ja Galileo-signaalide puudumise
korral v쎵imatu.

Ise k쌹sitsi 쎵nnetustest teatamine
1
OSG2EV062011L

2. 쌊hendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)
OSG2EV062011L

2

OSG2PH062016L

3. P쌹쌹steteenistus

OSG2PH062016L

3

OSG2PH062017L

쌊leeuroopalise eCall h쌹daabik쎵ne s쏗steemi seade helistab automaatselt h쌹irekeskusele, et 쎵nnetusjuhtumi korral
saadetaks vajalik h쌹daabiteenistus.
Vajaliku h쌹daabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab 쏗leeuroopaline
eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem liiklus쎵nnetuse avastamise korral 쎵nnetuste andmed automaatselt h쌹irekeskusesse.
Sel juhul ei saa h쌹daabik쎵net SOSnuppu vajutades 쌹ra l쎵petada ja 쏗leeuroopaline eCall h쌹daabik쎵ne s쏗steem
j쌹쌹b 쏗hendatuks, kuni k쎵ne vastuv쎵tnud
h쌹daabiteenistuse t쎨쎨taja katkestab
h쌹daabik쎵ne.
V쌹iksemate liiklus쎵nnetuste korral ei
pruugi 쏗leeuroopaline eCall h쌹daabik쎵ne s쏗steem h쌹daabik쎵net teostada.
H쌹daabik쎵ne v쎵ib siiski teha k쌹sitsi,
vajutades SOS-nuppu.

OSG2PH062017L

Juht v쎵i kaass쎵itja saab teha h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi, vajutades h쌹irekeskusele
helistamiseks SOS-nuppu, et 쏗henduda
vajalike h쌹daabiteenustega.
쌊leeuroopalise automaatse eCall h쌹daabik쎵nes쏗steemi kaudu h쌹daabiteenistustele helistamise saab t쏗histada,
vajutades uuesti SOS-nuppu enne k쎵ne
쏗hendamist.
P쌹rast h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi aktiveerimist
(vajalike h쌹daabiteenuste ja toe saamiseks) edastab 쏗leeuroopaline eCall s쏗steem automaatselt liiklus쎵nnetuse
andmed v쎵i andmed muu 쎵nnetuse
kohta h쌹irekeskuse dispet쏃erile (h쌹daabik쎵ne k쌹igus), kui vajutatakse SOSnuppu.
SOS-nupule kogemata vajutamisel saab
h쌹ire t쏗histada, kui vajutate ja hoiate
nuppu uuesti kolme sekundi jooksul all.
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P쌹rast seda ei ole v쎵imalik k쎵ne t쏗histada.
Liiklus쎵nnetuse v쎵i muu 쎵nnetuse korral
tuleb h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi algatamiseks
teha j쌹rgmised toimingud:
1. peatage s쎵iduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus;
2. vajutage SOS nuppu, nupu vajutamisel toimub seadme SOS registreerimine traadita telefonisidev쎵rkudes
ning kogutakse minimaalselt vajalikud
andmed auto ja selle asukoha kohta
vastavalt seadme tehnilistele n쎵uetele;
Seej쌹rel luuakse 쏗hendus 쏗leeuroopalise eCall-s쏗steemiga 쏗hendatud dispet쏃eriga, et selgitada v쌹lja
h쌹daabik쎵ne tegemise p쎵hjused
(asjaolud).
3. P쌹rast h쌹daabik쎵ne p쎵hjuste v쌹ljaselgitamist saadab h쌹irekeskuse ametnik h쌹daabiteenistused ja l쎵petab
h쌹daabik쎵ne.
Kui h쌹daabik쎵net ei teostata vastavalt
쏗lalnimetatud korrale, loetakse h쌹daabik쎵ne ekslikuks.

HOIATUS
쌊leeuroopalise h쌹daabik쎵ne s쏗steemi
avariitoide akust
僅 쌊leeuroopaline automaatse h쌹daabik쎵ne s쏗steemi aku varustab vooluga 1
tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras
katkeb kokkup쎵rke t쎵ttu s쎵iduki peamine energiaallikas.
僅 쌊leeuroopaline automaatne h쌹daabik쎵nes쏗steemi aku tuleks iga 4 aasta
j쌹rel v쌹lja vahetada.
LED-tuli p쎵leb punaselt (s쏗steemi h쌹ire)
Kui punane LED-tuli p쎵leb tavas쎵idul,
v쎵ib see viidata 쏗leeuroopalise automaatse h쌹daabik쎵nes쏗steemi h쌹irele.
7
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Laske 쏗leeuroopaline automaatne
h쌹daabik쎵nes쏗steem Kia volitatud esinduses esimesel v쎵imalusel 쏗le vaadata.
Muidu pole teie autosse paigaldatud
쏗leeuroopalise h쌹daabik쎵nes쏗steemi
seadme korrektne t쎨쎨 tagatud. Auto
omanikul lasub vastutus tagaj쌹rgede
eest, mis tekkisid 쏗lalnimetatud tingimuste mittej쌹rgimise t쎵ttu.
Omavoliline eemaldamine v쎵i muutmine
쌊leeuroopaline h쌹daabik쎵nede s쏗steem helistab abi saamiseks h쌹daabiteenistusele. Seega v쎵ib 쏗leeuroopalise
h쌹daabik쎵nes쏗steemi s쌹tete suvaline
eemaldamine v쎵i muutmine m쎵jutada
teie s쎵iduohutust. See v쎵ib niiviisi teha
isegi eksliku h쌹daabik쎵ne h쌹irekeskusesse. Seet쎵ttu palume teil ja kolmandatel osapooltel oma autosse paigaldatud
쏗leeuroopalise automaatse h쌹daabik쎵ne
s쏗steemi seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.
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Araabia 쌊hendemiraatide
eCall-s쏗steem (m쎵nel mudelil)

OSG2EV062010L

1. 싙nnetus teel
2. Traadita v쎵rgu쏗hendus
3. H쌹irekeskus
4. P쌹쌹ste
S쎵idukil on seade*1, mis on 쏗hendatud
Araabia 쌊hendemiraatide automaatse
h쌹daabik쎵nes쏗steemiga eCall h쌹irekeskusesse helistamiseks. Araabia 쌊hendemiraatide eCall on teenus, mille abil
tehakse liiklus쎵nnetuse v쎵i muude*2
L쌹his-Ida teedel toimuvate 쎵nnetuse
korral automaatne h쌹daabik쎵ne. (Seda
ainult riikides, kes on v쎵tnud vastu selle
s쏗steemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)
Selle s쏗steemi abil on L쌹his-Ida teedel
toimuva liiklus쎵nnetuse korral v쎵imalik
h쌹daabik쎵ne teha. (Seda ainult riikides,
kes on v쎵tnud vastu selle s쏗steemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)
Araabia 쌊hendemiraatide eCall s쏗steem
edastab kasutusjuhendis ning garantiija hooldusraamatus toodud tingimustel
h쌹irekeskusele (HK) teatud andmed,
sealhulgas s쎵iduki asukoha, s쎵iduki
t쏗쏗bi, VIN-koodi (auto valmistajatehase
t쌹hise).

Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steem

Kui Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steemis salvestatud andmed edastatakse
juhi ja reisijate abistamiseks seoses juhtunud 쎵nnetusega, kustutatakse andmed p쌹rast p쌹쌹steoperatsiooni l쎵ppu.
*1. Omaniku k쌹siraamatus kirjeldatud
Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steemi seade on autosse paigaldatud
seade, mis loob 쏗henduse Araabia
쌊hendemiraatide eCall-s쏗steemiga.
*2. 씮Muud 쎵nnetused” on 쏗ksk쎵ik mis
쎵nnetused Euroopa teedel (ainult riikides, kes on selle s쏗steemi kohta vastu
v쎵tnud regulatsioonid), kus inimesed on
viga saanud ja/v쎵i vajavad abi. Kui
seade registreerib 쎵nnetuse, peate s쎵iduki peatama, vajutama nuppu SOS
(nupu asukoht on n쌹idatud pildil "Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steem"
lehek쏗ljel 7-25). K쎵ne tegemisel kogub
s쏗steem teavet s쎵iduki kohta (millest
helistati), seej쌹rel 쏗hendab auto h쌹daabik쎵ne p쎵hjuse selgitamiseks h쌹irekeskusega.

Autosse paigaldatud automaatse
h쌹daabik쎵nes쏗steemi kirjeldus
7

OSG2PH062013L

1 SOS-nupp
2 Kokkup쎵rke m쌹rguanne
3 H쌹daabik쎵ne s쏗steem
4 Antenn
5 Mikrofon
6 K쎵lar
7 LEDid
쌊levaate numbril 999 p쎵hinevast s쎵idukisisesest h쌹daabik쎵ne eCall-s쏗steemist,
7
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selle t쎨쎨p쎵him쎵tetest ja funktsioonidest
leiate sellest jaotisest. 999-p쎵hine eCall
h쌹daabik쎵ne teenus on avalikkuse huve
teeniv avalik teenus ja sellele on tasuta
juurdep쌹쌹s.
S쎵idukisse paigaldatud 999-p쎵hine
h쌹daabik쎵ne s쏗steem on vaikimisi aktiveeritud. See aktiveeritakse raske 쎵nnetuse korral s쎵idukisiseste andurite abil
automaatselt.
See k쌹ivitub automaatselt ka siis, kui s쎵iduk on varustatud TPS-s쏗steemiga, mis
ei t쎨쎨ta raske 쎵nnetuse korral.
999-p쎵hist eCall h쌹daabik쎵ne s쏗steemi
saab vajaduse korral ka k쌹sitsi aktiveerida. Juhised s쏗steemi k쌹sitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.
S쏗steemi kriitilise t쎵rke korral, mis l쏗litab
999-p쎵hise automaatse h쌹daabik쎵ne
s쏗steemi v쌹lja, antakse s쎵idukis viibijatele j쌹rgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmet쎨쎨tluse kohta
Isikuandmete igasugune t쎨쎨tlemine s쎵idukite 999-p쎵hise h쌹daabik쎵nede s쏗steemi kaudu on koosk쎵las Euroopa
Parlamendi ja N쎵ukogu direktiivides 95/
46/E쌊 (1) ja 2002/58/E쌊 (2) s쌹testatud
isikuandmete kaitse eeskirjadega ja
p쎵hineb eriti vajadusel kaitsta 쏗ksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi 95/
46/E쌊 (3) artikli 7 punktile d.
Selliste andmete t쎨쎨tlemine on rangelt
piiratud Euroopa 쏗htsele h쌹daabinumbrile 999 h쌹daabik쎵ne tegemise haldamisega.
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Andmete t쏗쏗bid ja saajad
999-p쎵hine h쌹daabik쎵nede s쏗steem
eCall v쎵ib s쎵idukis koguda ja t쎨쎨delda
ainult j쌹rgmiseid andmeid.
僅 S쎵iduki identifitseerimisnumber
僅 S쎵idukit쏗쏗p (s쎵iduauto v쎵i v쌹ike tarbes쎵iduk)
僅 S쎵iduki j쎵useadme t쏗쏗p (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
僅 S쎵iduki hiljutised asukohad ja s쎵idusuund
僅 S쏗steemi automaatse aktiveerimise
logifail ja selle ajatempel
僅 Muu lisateave (kui on kohaldatav):
pole kohaldatav
S쎵idukite 999-p쎵hise h쌹daabik쎵nede
s쏗steemi t쎨쎨deldud andmete saajad on
asjakohased h쌹irekeskused, mille on
m쌹쌹ranud selle riigi v쎵imuorganid, mille
territooriumil nad asuvad, et esimesena
vastu v쎵tta ja hallata h쌹daabik쎵nesid
쏗htsele h쌹daabinumbrile 999. Lisateave
(kui on saadaval): pole kohaldatav
1. Euroopa Parlamendi ja n쎵ukogu 24.
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/
E쌊 쏗ksikisikute kaitse kohta isikuandmete t쎨쎨tlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise kohta (E쌊T L 281,
23.11.1995, lk 31).
2. Euroopa Parlamendi ja N쎵ukogu 12.
juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/E쌊
isikuandmete t쎨쎨tlemise ja eraelu
puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust
ja elektroonilist sidet k쌹sitlev direktiiv)
(E쌊T L 201, 31.7.2002, lk 37).
3. Direktiiv 95/46/E쌊 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja N쎵ukogu 27. aprilli 2016. aasta m쌹쌹rusega
(EL) 2016/679 f쏗쏗siliste isikute kaitse
kohta isikuandmete t쎨쎨tlemisel ja sel-
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liste andmete vaba liikumise kohta
(isikuandmete kaitse 쏗ldm쌹쌹rus) (E쌊T
L 119, 4.5.2016, lk 1). M쌹쌹rust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Andmet쎨쎨tluse kord
999-p쎵hine s쎵idukite h쌹daabik쎵nede
s쏗steem on loodud viisil, mis tagab, et
enne eCalli s쏗steemi k쌹ivitamist pole
s쏗steemim쌹lus olevad andmed v쌹ljaspool s쏗steemi saadaval. Lisam쌹rkused
(kui on): pole kohaldatav
999-p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem on loodud viisil, mis
tagab, et seda ei ole v쎵imalik tavap쌹rases t쎨쎨seisundis ega ka pidevalt j쌹lgida.
Lisam쌹rkused (kui on): pole kohaldatav
999-p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem on loodud viisil, mis
tagab, et s쏗steemi sisem쌹lus olevad
andmed kustutatakse automaatselt ja
pidevalt.
S쎵iduki asukohaandmed kirjutatakse
s쏗steemi sisem쌹lus pidevalt 쏗le, et s쌹ilitada s쏗steemi normaalse toimimise
tagamiseks alati kuni kolme viimase asukoha andmed.
Tegevusandmete logi hoitakse 999p쎵hine s쎵idukite eCall h쌹daabik쎵nede
s쏗steemis ainult nii kaua, kui h쌹daabik쎵ne haldamiseks on vaja, ja igal juhul
mitte kauem kui 13 tundi p쌹rast h쌹daabik쎵ne k쌹ivitamist. Lisam쌹rkused (kui
on): pole kohaldatav

Andmesubjekti 쎵iguste kasutamise tingimused
Andmesubjektil (s쎵iduki omanikul) on
쎵igus p쌹쌹seda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta k쌹ivate
andmete parandamist, kustutamist v쎵i
blokeerimist, kui nende t쎨쎨tlemine ei
vasta direktiivi 95/46/E쌊 s쌹tetele. K쎵iki
kolmandaid osapooli, kellele andmed on
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avaldatud, tuleb teavitada sellisest
parandamisest, kustutamisest v쎵i blokeerimisest, mis on l쌹bi viidud koosk쎵las
selle direktiiviga, v쌹lja arvatud juhul, kui
see osutub v쎵imatuks v쎵i n쎵uab ebaproportsionaalseid j쎵upingutusi.
Andmesubjektil on 쎵igus esitada kaebus
p쌹devale andmekaitseasutusele, kui ta
leiab, et tema isikuandmete t쎨쎨tlemise
t쎵ttu on rikutud tema 쎵igusi.
Juurdep쌹쌹sutaotluste k쌹itlemise eest
vastutav kontaktasutus (kui on): pole
kohaldatav

Araabia 쌊hendemiraatide eCalls쏗steem

7
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S쎵iduki salongi paigaldatud Araabia
쌊hendemiraatide eCall-s쏗steemi osad
on j쌹rgmised:
1 Mikrofon
2 SOS-nupp
3 LED
SOS-nupp: juht v쎵i kaass쎵itja teeb h쌹dak쎵ne SOS-nupule vajutades.
LED: Roheline LED-tuli s쏗ttib kolmeks
sekundiks, kui s쎵iduk t쎨쎨tab. Muudel
tingimustel l쏗litatakse need s쎵iduki normaalse t쎨쎨 ajal v쌹lja.
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Automaatne 쎵nnetustest teatamine
1. S쏗steem k쌹ivitub liiklus쎵nnetuse korral.

OSG2EV062011L

2. 쌊hendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)

Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steem

teostada. H쌹daabik쎵ne v쎵ib siiski teha
k쌹sitsi, vajutades SOS-nuppu.

ETTEVAATUST
S쏗steemi kasutamine on mobiilside ning
GPS- ja Galileo-signaalide puudumise
korral v쎵imatu.

Ise k쌹sitsi 쎵nnetustest teatamine
1

OSG2EV062011L

OSG2PH062016L

2

3. P쌹쌹steteenistus
OSG2PH062016L

3
OSG2PH062017L

Araabia 쌊hendemiraatide eCall h쌹daabik쎵ne s쏗steemi seade helistab automaatselt h쌹irekeskusele, et 쎵nnetusjuhtumi
korral saadetaks vajalik h쌹daabiteenistus.
Vajaliku h쌹daabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab Araabia 쌊hendemiraatide eCall h쌹daabik쎵nede s쏗steem
liiklus쎵nnetuse avastamise korral 쎵nnetuste andmed automaatselt h쌹irekeskusesse.
Sel juhul ei saa h쌹daabik쎵net SOSnuppu vajutades 쌹ra l쎵petada ja Araabia
쌊hendemiraatide eCall h쌹daabik쎵ne
s쏗steem j쌹쌹b 쏗hendatuks, kuni k쎵ne
vastuv쎵tnud h쌹daabiteenistuse t쎨쎨taja
katkestab h쌹daabik쎵ne.
V쌹iksemate liiklus쎵nnetuste korral ei
pruugi Araabia 쌊hendemiraatide eCall
h쌹daabik쎵ne s쏗steem h쌹daabik쎵net
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Juht v쎵i kaass쎵itja saab teha h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi, vajutades h쌹irekeskusele
helistamiseks SOS-nuppu, et 쏗henduda
vajalike h쌹daabiteenustega.
Araabia 쌊hendemiraatide automaatse
eCall h쌹daabik쎵nes쏗steemi kaudu
h쌹daabiteenistustele helistamise saab
t쏗histada, vajutades uuesti SOS-nuppu
enne k쎵ne 쏗hendamist.
P쌹rast h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi aktiveerimist
(vajalike h쌹daabiteenuste ja toe saamiseks) edastab Araabia 쌊hendemiraatide
eCall s쏗steem automaatselt liiklus쎵nnetuse andmed v쎵i andmed muu 쎵nnetuse
kohta h쌹irekeskuse dispet쏃erile (h쌹daabik쎵ne k쌹igus), kui vajutatakse SOSnuppu.

Mida teha h쌹daolukorras

SOS-nupule kogemata vajutamisel saab
h쌹ire t쏗histada, kui vajutate ja hoiate
nuppu uuesti kolme sekundi jooksul all.
P쌹rast seda ei ole v쎵imalik k쎵ne t쏗histada.
Liiklus쎵nnetuse v쎵i muu 쎵nnetuse korral
tuleb h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi algatamiseks
teha j쌹rgmised toimingud:
1. peatage s쎵iduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus;
2. vajutage SOS nuppu, nupu vajutamisel toimub seadme SOS registreerimine traadita telefonisidev쎵rkudes
ning kogutakse minimaalselt vajalikud
andmed auto ja selle asukoha kohta
vastavalt seadme tehnilistele n쎵uetele.
Seej쌹rel luuakse 쏗hendus Araabia
쌊hendemiraatide eCall-s쏗steemiga
쏗hendatud dispet쏃eriga, et selgitada
v쌹lja h쌹daabik쎵ne tegemise p쎵hjused
(asjaolud).
3. P쌹rast h쌹daabik쎵ne p쎵hjuste v쌹ljaselgitamist saadab h쌹irekeskuse ametnik h쌹daabiteenistused ja l쎵petab
h쌹daabik쎵ne.
Kui h쌹daabik쎵net ei teostata vastavalt
쏗lalnimetatud korrale, loetakse h쌹daabik쎵ne ekslikuks.

HOIATUS
Araabia 쌊hendemiraatide h쌹daabik쎵ne
s쏗steemi avariitoide akust
僅 Araabia 쌊hendemiraatide automaatse
h쌹daabik쎵ne s쏗steemi aku varustab
vooluga 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkup쎵rke t쎵ttu
s쎵iduki peamine energiaallikas.
僅 Araabia 쌊hendemiraatide automaatne h쌹daabik쎵nes쏗steemi aku
tuleks iga 4 aasta j쌹rel v쌹lja vahetada.

Araabia 쌊hendemiraatide eCall-s쏗steem

Lisateabe saamiseks vt l쎵iku "T쌹htajaline hooldus" lehek쏗ljel 8-6.

LED-tuli p쎵leb punaselt (s쏗steemi
h쌹ire)
Kui punane LED-tuli p쎵leb tavas쎵idul,
v쎵ib see viidata Araabia 쌊hendemiraatide automaatse h쌹daabik쎵nes쏗steemi
h쌹irele. Laske Araabia 쌊hendemiraatide
automaatne h쌹daabik쎵nes쏗steem Kia
volitatud esinduses esimesel v쎵imalusel
쏗le vaadata. Muidu pole teie autosse paigaldatud Araabia 쌊hendemiraatide
h쌹daabik쎵nes쏗steemi seadme korrektne t쎨쎨 tagatud. Auto omanikul lasub
vastutus tagaj쌹rgede eest, mis tekkisid
쏗lalnimetatud tingimuste mittej쌹rgimise
t쎵ttu.

Omavoliline eemaldamine v쎵i
muutmine
Araabia 쌊hendemiraatide h쌹daabik쎵nede s쏗steem helistab abi saamiseks
h쌹daabiteenistusele. Seega v쎵ib Araabia 쌊hendemiraatide h쌹daabik쎵nes쏗steemi s쌹tete suvaline eemaldamine v쎵i
muutmine m쎵jutada teie s쎵iduohutust.
See v쎵ib niiviisi teha isegi eksliku h쌹daabik쎵ne h쌹irekeskusesse. Seet쎵ttu
palume teil ja kolmandatel osapooltel
oma autosse paigaldatud Araabia 쌊hendemiraatide automaatse h쌹daabik쎵ne
s쏗steemi seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.
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* S쎵ltuvalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud
funktsioonid tingimata saadaval olla.
1 Jahutusvedeliku paak
2 Pidurivedeliku paak
* See osa asub parempoolse rooliga s쎵idukil vastask쏗ljel.
3 Klaasipesuvedeliku paak
4 Kaitsmete karp
5 Aku miinusklemm (–)
6 Aku plussklemm (+)
7 Kapoti pagasiruum
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Tehnohooldus
Omaniku vastutus
僅 Laske s쎵idukit hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 Hoidke alles dokumendid, mis n쌹itavad n쎵uetekohast hooldust.
僅 Selle info abil on teil v쎵imalik t쎵endada, et k쎵ik auto garantiitingimustes
ette n쌹htud hooldusn쎵uded on t쌹idetud.
僅 Garantii ei kata v쌹쌹rast ja puudulikust
hooldusest tingitud parandusi ega
kohandusi isegi siis, kui teie s쎵iduki
garantii ei ole veel aegunud.

M쉁RKUS
Auto 쎵igeaegse hooldamise eest ning
hooldust t쎵endava dokumentatsiooni
s쌹ilitamise eest vastutab auto omanik.

Ettevaatusabin쎵ud omanikupoolsel hooldusel
Vale v쎵i ebat쌹ielik teenindamine v쎵ib
p쎵hjustada probleeme. Selles jaotises
antakse juhiseid ainult nende hooldus씪elementide kohta, mida on lihtne
teosta씪da.

HOIATUS
僅 S쎵idukile hooldust쎨쎨de tegemine v쎵ib
olla ohtlik. M쎵ne hooldustoimingu
tege씪misel v쎵ite t쎵siselt viga saada.
Kui teil puuduvad auto hooldamiseks
vajalikud teadmised ja kogemused v쎵i
vahendid, j쌹tke s쏗steemi hooldamine
kvalifitseeritud asjatundjatele. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 T쎨쎨tava s쎵iduki kapoti all tegutsemine on ohtlik. See muutub veelgi
ohtlikumaks, kui kannate ehteid v쎵i
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avaraid r쎵ivaid. Need v쎵ivad liikuvatesse osadesse kinni j쌹쌹da ja p쎵hjustada vigastusi. Seega, kui s쎵iduk peab
olema kapoti all t쎨쎨tamise ajal sisse
l쏗litatud, eemaldage enne mootori
jahutusventilaatorite l쌹hedusse minemist kindlasti k쎵ik ehted (eelk쎵ige s쎵rmused, k쌹ev쎵rud, k쌹ekellad ja
kaelakeed) ning k쎵ik kaelar쌹tid, sallid
ja sarnased avarad r쎵ivad.

ETTEVAATUST
僅 Enne aku ja elektrijuhtmete puudutamist tuleb aku miinusklemm (–) lahti
쏗hendada. V쎵ite elektrivoolust elektril쎨쎨gi saada.
僅 Kui eemaldate sisepaneeli katte lamedaotsalise kruvikeerajaga, siis kontrollige, et te katet ei kahjusta.
僅 Olge pirnide vahetamisel ja puhastamisel ettevaatlik, et hoiduda p쎵letustest ning elektril쎨쎨gist.

M쉁RKUS
Omaniku tehtud vale hooldamine garantiiperioodi jooksul v쎵ib m쎵jutada garantii
katvust. Lisateabe saamiseks lugege
autoga kaasasolevat garantii- ja hooldusraamatut. Kui te ei ole teenindus- v쎵i
hooldustoimingu osas kindel, laske s쏗steemi hooldada kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

Hooldus

Omaniku hooldusgraafik

Omaniku hooldusgraafik

V쌹hemalt kord kuus

Kui olete laadimiseks peatunud.

僅 Kontrollige jahutusvedeliku taset
jahutusvedeliku mahutis.
僅 Kontrollige k쎵igi v쌹liste lampide toimimist, sealhulgas pidurituled, suunatuled ja ohutuled.
僅 Kontrollige k쎵ikide rehvide, sealhulgas
varuratta rehvir쎵hku, kulumist, eba쏗htlust ja vigastusi.
僅 Kontrollige rattamutrite pingutust.

僅 Kontrollige jahutusvedeliku taset
jahutusvedeliku mahutis.
僅 Kontrollige klaasipesuvedeliku taset.
僅 Kontrollige rehve t쏗hjenemise osas.

HOIATUS
Olge jahutusvedeliku kontrollimisel ettevaatlik, sest mootoriruum on kuum. Tulikuum jahutusvedelik ja aur v쎵ivad r쎵hu
alt v쌹lja pritsida. See v쎵ib p쎵hjustada
p쎵letusi ja muid t쎵siseid vigastusi.

S쎵iduki kasutamise ajal.
僅 J쌹lgige, ega rool ei vibreeri. Pange
t쌹hele mis tahes suurenenud roolimisj쎵udu v쎵i l쎵tvust v쎵i muutust otseasendis.
僅 J쌹lgige, ega auto ei kisu tasasel siledal
teel s쎵ites pidevalt kergelt 쏗hele poole
viltu.
僅 Peatudes kuulake ja kontrollige ebatavalisi helisid, 쏗hele k쏗ljele kiskumist,
piduripedaali suurenenud liikumisulatust v쎵i 씮raskesti vajutatavaid” pidureid.
僅 Kui k쌹iguvahetuse k쌹igus esineb libisemist v쎵i muid muudatusi, kontrollige k쌹igukasti vedeliku taset.
僅 Kontrollige seisupidurit.
僅 Kontrollige, ega auto all ei esine vedelike lekkeid (vee tilkumine konditsioneerist selle kasutamise ajal v쎵i p쌹rast
seda on normaalne).

V쌹hemalt kaks korda aastas
僅 Kontrollige jahutuss쏗steemi, soojendi
ja kliimaseadme voolikuid lekete v쎵i
kahjustuste suhtes.
僅 Kontrollige klaasipesuvedeliku pihusti
ja klaasipuhasti toimimist. Puhastage
klaasipuhastid puhta, klaasipuhastusvedelikuga niisutatud lapiga.
僅 Kontrollige esitulede valgusvihu
suunda.
僅 Kontrollige s쏗le-/쎵larihmasid kulumise ja n쎵uetekohase toimimise suhtes.

V쌹hemalt kord aastas
僅
僅
僅
僅
僅
僅

僅
僅

Puhastage kere ja uste 쌹ravooluavad.
싙litage uksehingi ja kapotihingi.
M쌹쌹rige uste ja kapoti lukke ja riive.
M쌹쌹rige ukse kummist 씪tihtimisribasid.
Kontrollige kliimaseadet.
Kontrollige ja m쌹쌹rige reduktori 쏗lekandemehhanisme ja juhtimisseadiseid.
Puhastage akut ja klemme.
Kontrollige pidurivedeliku taset.
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T쌹htajaline hooldus
Tavahoolduse ajakava - Euroopas
K: kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage v쎵i vahetage vajadusel v쌹lja.
S: vahetage v쎵i asendage.
Kuude arv v쎵i l쌹bis쎵it (aluseks see, mis esimesena t쌹itub)
Kuud

24

48

72

96

120

144

168

192

Miil×1000

20

40

60

80

100

120

140

160

Km×1000

30

60

90

120

150

180

210

240

Esimest korda tuleks vahetada 180 000 km (120 000 miili) v쎵i 120 kuu j쌹rel
seej쌹rel iga 30 000 km (25 000 miili) v쎵i 24 kuu j쌹rel

Jahutusvedelik*1*2
Reduktori vedelik

–

K

–

K

–

K

–

K

Veov쎵llid ja kaitsekatted

K

K

K

K

K

K

K

K

Jahutuss쏗steem*3

K

K

K

K

K

K

K

K

Konditsioneeri k쏗lmutussegu (kui on
varustuses)

K

K

K

K

K

K

K

K

Kliimaseadme 쎵hufilter

R

R

R

R

R

R

R

R

Pidurikettad ja piduriklotsid*4

K

K

K

K

K

K

K

K

Piduritorud, -voolikud ja 쏗hendused

K

K

K

K

K

K

K

K

Pidurivedelik

R

R

R

R

R

R

R

R

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

K

K

K

K

K

K

K

K

Vedrustuse kuulliigendid

K

K

K

K

K

K

K

K

Rehvide r쎵hk ja kulumine

K

K

K

K

K

K

K

K

12V aku seisukord

K

K

K

K

K

K

K

K

쌊leeuroopalise e-k쎵ne s쏗steemi aku (kui
on varustuses)

Vahetage iga 4 aasta j쌹rel.

* 1: Jahutusvedeliku vahetamiseks v쎵i lisamiseks soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.
* 2: Teie mugavuse huvides v쎵ib vahetuse teha ka enne etten쌹htud intervalli m쎨쎨dumist – samal ajal, kui lasete hooldada teisi osi.
* 3: Soovitame jahutusvedeliku taset ja v쎵imalikke lekkeid igap쌹evaselt kontrollida.
* 4: Pidurikettad ja piduriklotsid
Kontrollige, et klotsid v쎵i kettad poleks liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei lekiks.
Lisateavet piduriklotside v쎵i tihendid kuluvuse kontrollimiseks soovitame k쏗lastada
Kia veebisaiti.
(www.kia-hotline.com)
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Hooldusgraafik normaalsetes tingimustes - v쌹ljaspool Euroopat
K: kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage v쎵i vahetage vajadusel v쌹lja.
S: vahetage v쎵i asendage.
Kuude arv v쎵i l쌹bis쎵it (aluseks see, mis esimesena t쌹itub)
Kuud

12

24

36

48

60

72

84

96

Miil×1000

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

Km×1000

Esimest korda tuleks vahetada 180 000 km (120 000 miili) v쎵i 120
kuu j쌹rel
seej쌹rel iga 30 000 km (25 000 miili) v쎵i 24 kuu j쌹rel

Jahutusvedelik*1*2
Reduktori 쎵li

–

–

–

K

–

–

–

K

Veov쎵llid ja kaitsekatted

–

K

–

K

–

K

–

K

Jahutuss쏗steem

K

K

K

K

K

K

K

K

Konditsioneeri k쏗lmutussegu (kui on varustuses)

K

K

K

K

K

K

K

K

Austraalias ja Uus-Meremaal

K

R

K

R

K

R

K

R

v.a Austraalias ja UusMeremaal

R

R

R

R

R

R

R

R

Pidurikettad ja piduriklotsid*4

–

K

–

K

–

K

–

K

Piduritorud, -voolikud ja 쏗hendused

–

K

–

K

–

K

–

K

Austraalias ja Uus-Meremaal

K

R

K

R

K

R

K

R

v.a Austraalias ja UusMeremaal

*3

Kliimaseadme 쎵hufilter

Pidurivedelik

K

K

R

K

K

R

K

K

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted

K

K

K

K

K

K

K

K

Vedrustuse kuulliigendid

K

K

K

K

K

K

K

K

Rehvide r쎵hk ja kulumine

K

K

K

K

K

K

K

K

12V aku seisukord

K

K

K

K

K

K

K

K

* 1: Jahutusvedeliku vahetamiseks v쎵i lisamiseks soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.
* 2: Teie mugavuse huvides v쎵ib vahetuse teha ka enne etten쌹htud intervalli m쎨쎨dumist – samal ajal, kui lasete hooldada teisi osi.
* 3: Soovitame jahutusvedeliku taset ja v쎵imalikke lekkeid igap쌹evaselt kontrollida.
* 4: Pidurikettad ja piduriklotsid
Kontrollige, et klotsid v쎵i kettad poleks liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei lekiks.
Lisateavet piduriklotside v쎵i tihendid kuluvuse kontrollimiseks soovitame k쏗lastada
Kia veebisaiti.
(www.kia-hotline.com)
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Hooldegraafik rasketes tingimustes
K: kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage v쎵i vahetage vajadusel v쌹lja.
S: vahetage v쎵i asendage.
Hooldustoiming

Hooldusintervall

Reduktori vedelik

Hoolduselement

R

Iga 120 000 km (80 000 miili) l쌹bimise j쌹rel

S쎵idutingimused
A, B, E, F, H

Veov쎵llid ja kaitsekatted

K

Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest

B, C, D, E, F, G, H, I

Kliimaseadme 쎵hufilter

R

Vahetage sagedamini kui tavaliselt, s쎵ltuvalt
tingimustest.

B, D, F

Pidurikettad, -klotsid ja sadulad

K

Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest

B, C, D, F, G, H, I, J

Roolireduktor, -hoovastik
ja kaitsekatted

K

Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest

C, D, E, F, G

Vedrustuse kuulliigendid

K

Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest

B, C, D, E, F

Rasked s쎵idutingimused
A. Korduv l쏗hikese vahemaa l쌹bimine tavatemperatuuril v쌹hem kui 8 km (5 miili) v쎵i
k쏗lmumistemperatuuril v쌹hem kui 16 km (10 miili)
B. S쎵idetakse k쎵vakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud v쎵i soolatatud teedel
C. Teed, millele puistatakse soola v쎵i muid korrodeerivaid aineid, v쎵i v쌹ga k쏗lm ilm
D. V쌹ga tolmustes tingimustes s쎵itmine
E. S쎵ites tiheda liiklusega piirkonnas, mille keskkonnatemperatuur on 쏗le 32 ºC (90 ºF
), tarbides samal ajal 쏗le 50% elektrienergiat.
F. Sageli m쌹giteedel (korduvalt m쌹kke ja m쌹est alla) s쎵itmisel
G. J쌹relhaagise vedamisel v쎵i katusekasti kasutamisel
H. Autot kasutatakse patrullauto v쎵i taksona, muuks 쌹ritegevuseks (nt kaubaveoks)
v쎵i pukseerimiseks
I. Sage suurel kiirusel v쎵i kiire kiirendusega/aeglustamisega s쎵itmine
J. Sageli s쎵idetakse tihedat peatumist n쎵udvates tingimustes
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Jahutusvedelik

Jahutusvedelik

Pidurivedelik
Pidurivedeliku taseme kontrollimine

OSG2EV071002

Kontrollige k쎵igi jahutuss쏗steemi voolikute ja k쏗ttevoolikute seisukorda ja
쏗hendusi. Vahetage paisunud v쎵i kahjustunud voolikud v쌹lja.
Kui mootoriruumis on jahedad osad,
tuleks jahutusvedeliku tase t쌹ita jahutusvedeliku mahuti k쏗ljel olevate m쌹rkide
MAX v쎵i F ja MIN v쎵i L vahel.
Kui jahutusvedeliku tase on madal, soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Jahutusventilaatori
elektrimootor v쎵ib
edasi t쎨쎨tada v쎵i
k쌹ivituda, kui s쎵iduk
ei t쎨쎨ta, ja v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid
vigastusi.
Hoidke k쌹ed, riietusesemed ja t쎨쎨riistad
p쎨쎨rlevatest ventilaatoritiivikutest
eemal.
Elektrilist mootorit (jahutusventilaator)
juhib mootori jahutusvedeliku temperatuur, k쏗lmaaine r쎵hk ja s쎵iduki kiirus.
S쎵iduki jahutusvedeliku jahtumisel l쏗litub elektriline mootor automaatselt v쌹lja.
See on normaalne, tegu pole h쌹irega.

OSG2EV071003

Kasutamine
僅 Puhastage paagi korki 쏗mbritsevat
ala.
僅 Kontrollige korrap쌹raselt, kas pidurivedeliku tase mahutis on m쌹rkide MIN
ja MAX vahel. L쌹bis쎵idu suurenemise
korral tase langeb. See on tavaline seisund, mis on seotud piduri h쎵쎵rdkatete kulumisega.
Kasutage ainult m쌹쌹ratud pidurivedelikku. (Vt l쎵iku "Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused" lehek쏗ljel 9-6.)

TEAVE
Kui vedeliku tase on eriti madal, laske
s쏗steemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

8
HOIATUS
僅 Kui piduri-vedelikku tuleb sageli
lisada, soovitame lasta s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.
僅 K쌹sitlege pidurivedelikku selle vahetamisel ja lisamisel ettevaatlikult. 쉁rge
laske sel silmadega kokku puutuda.
Kui pidurivedelik satub silma, peske
neid kohe suurtes kogustes kraani-
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Klaasipesuvedelik

veega. Laske oma silmad esimesel
v쎵imalusel arsti juures 쏗le kontrollida.

Klaasipesuvedelik
Klaasipesuvedeliku taseme kontroll

ETTEVAATUST
V쌹ltige pidurivedeliku sattumist autokere v쌹rvkattele, kuna see v쎵ib v쌹rvi
kahjustada. Pikka aega lahtiselt 쎵hu
k쌹es seisnud pidurivedelikku ei tohi
enam kunagi kasutada, kuna selle kvaliteet pole siis enam endine. See tuleb
n쎵uetekohaselt h쌹vitada. 쉁rge pange
valet vedelikku. M쎵ni tilk mineraal쎵li
v쎵ib piduris쏗steemi osi kahjustada.

OSG2EV071004

Kasutamine
僅 Kontrollige vedeliku taset pesuvedeliku mahutis ja vajaduse korral lisage.
Kui spetsiaalset klaasipesuvedelikku
ei ole kohe k쌹ep쌹rast, v쎵ib kasutada
ka tavalist vett.
僅 K쏗lmas kliimas tuleb j쌹쌹tumise v쌹ltimiseks kasutada k쏗lmumisvastaste
omadustega pesuvahendit.
Pesuvedeliku anum on l쌹bipaistev, et
vedelikutaset oleks v쎵imalik visuaalselt
kontrollida.

HOIATUS
僅 쉁rge valage mootori jahutusvedelikku ega antifriisi kunagi klaasipesuvedeliku paaki.
僅 Jahutusvedelik v쎵ib esiklaasile pritsides n쌹htavust varjata ja p쎵hjustada
s쎵iduki 쏗le kontrolli kadumist v쎵i v쌹rvi
ja keredetaile kahjustada.
僅 Tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldavad
teatud koguses alkoholi, mis v쎵ib teatud tingimustes tuleohtlik olla. 쉁rge
laske s쌹demetel ega leegil puutuda
kokku pesuvedelikuga ega selle
mahutiga. S쎵iduk v쎵ib kahjustada v쎵i
s쎵itjad saada kahju.
僅 Tuuleklaasi pesuvedelik on inimestele
ja loomadele m쏗rgine. 쉁rge jooge ega
puutuge pesuvedelikuga kokku. See
v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i
surma.
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Kliimaseadme 쎵hufilter

Kliimaseadme 쎵hufilter
Kliimaseadme 쎵hufiltri v쌹ljavahetamine
Kasutamine
1. Avage kindalaegas ja eemaldage stopperdetail (1). Kui kindalaegas on avatud, eemaldage kindalaegas surudes
seda m쎵lemalt k쏗ljelt (2).

4. Pange k쎵ik osad eemaldamisele vastupidises j쌹rjekorras oma kohale
tagasi.

M쉁RKUS
Paigaldage kliimas쏗steemi 쎵hufilter
쎵igesti. Vastasel juhul v쎵ib s쏗steemi tekitada m쏗ra ja filtri t쎵husus v쌹heneb.

OSG2H071012

2. Eemaldage kliimaseadme 쎵hufiltri
kate (2), t쎵mmates katte (1) m쎵lemad
k쏗ljed v쌹lja.

8
OSG2H071013

3. Vahetage kliimaseadme 쎵hufilter v쌹lja
(3).

OCV071048L
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Klaasipuhasti

Klaasipuhasti
Eesmise klaasipuhasti laba vahetamine

7. S쎵iduki k쌹ivitamisel naasevad klaasipuhasti hoovad oma tavap쌹rasesse
t쎨쎨asendisse.

Tagumise klaasipuhasti vahetamine

OSG2H071015

Kasutamine
OSG2EV072024L_3

Kasutamine
1. Seisake s쎵iduk.
2. Keerake klaasipuhasti l쏗liti 20 sekundi
jooksul 쏗hekordse p쏗hkimise (MIST/
1x) asendisse.
3. Hoidke klaasipuhasti l쏗litit rohkem kui
kahe sekundi jooksul all.
4. T쎵stke klaasipuhastihoob 쏗les.
5. T쎵stke klaasipuhasti laba klamber
쏗les (1). T쎵mmake laba koost alla ja
eemaldage see (2).

1. Seisake s쎵iduk.
2. Keerake klaasipuhasti l쏗liti 쏗hekordse
p쏗hkimise (MIST/1x) asendisse.
3. Hoidke klaasipuhasti l쏗litit rohkem kui
kahe sekundi jooksul all.
4. T쎵stke klaasipuhasti telg 쏗les ja t쎵mmake klaasipuhasti v쌹lja.

OSG2H071016

5. T쎵stke klaasipuhasti telg 쏗les ja t쎵mmake klaasipuhasti eemaldamiseks
selle laba.

OCV071011L

6. Paigaldage uus hari.
OSG2H071054

OCV071012L

8

12

Hooldus

Klaasipuhasti

6. Paigaldage uus laba koost, sisestades
keskosa klaasipuhasti hoova pilusse,
kuni see kl쎵psab paigale.

OSG2H071053

Kui vahetus on l쎵pule viidud, laske
klaasipuhasti hoob alla, et asetada see
tagumisele tuuleklaasile, ja l쏗litage
s쎵iduk SISSE ning k쌹ivitage klaasipuhastid, et kontrollida, kas laba on
쎵igesti paigaldatud.
7. T쎵mmake laba 쎵rnalt, veendumaks, et
see on kindlalt paigaldatud.

TEAVE

takse ilma klaasipesuvahendita v쎵i kui
klaasipuhastid on k쏗lmunud. See ei
ole rike vaid klaasipuhasti kaitses쏗steem, mida aktiveerib klaasipuhasti
mootori sees olev mootori 쏗lekoormusahel.
僅 Eesmist tuuleklaasi tuleb puhastada
veevoolikuga ja p쏗hkida puhta r쌹tikuga, kui klaasipuhastid on 쏗les t쎵stetud. Kui klaasipuhasti hoobadele
kantakse m쌹쌹ret v쎵i vaha, tuleb klaasipuhasti harjad puhtaks p쏗hkida.

M쉁RKUS
Automaatsetes autopesulates kasutatavad kaubanduslikud kuumad vahad raskendavad teadaolevalt tuuleklaasi
puhastamist.

V쌹ltimaks klaasipuhasti hoova ja teiste
komponentide kahjustumist, laske klaasipuhasti hari vahetada kvalifitseeritud
asjatundjal. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja poole.

ETTEVAATUST
僅 Nende peal v쎵i l쌹heduses ei tohi kasutada bensiini, petrooleumi, v쌹rvivedeldit ega muid lahusteid.
僅 Klaasipuhasteid ei tohi ise k쌹sitsi liigutada.
僅 M쌹쌹ratlemata klaasipuhasti harja
kasutamine v쎵ib p쎵hjustada klaasipuhasti talitlush쌹ireid ja riket.
僅 쉁rge laske klaasipuhasti harjahooval
klaasile kukkuda, sest nii v쎵ib klaas
viga saada.
僅 Kui klaasipuhasti hoovale rakendatakse harja t쎵mbamisel liiga palju
j쎵udu, v쎵ib keskmine osa kahjustuda.
僅 Klaasipuhasti ei t쎨쎨ta ligikaudu 10
sekundit, kui klaasipuhastit k쌹ita-

8
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Aku

Aku
Parimaks aku toimimiseks

OSG2EV071005

僅 Hoidke aku kindlalt kinnitatuna.
僅 Hoidke aku pealispind puhta ja kuivana.
僅 Hoidke klemmid ja 쏗hendused puhtad, pingutatud ja kaetuna vaseliini
v쎵i klemmim쌹쌹rdega.
僅 Loputage viivitamatult akust maha
loksunud elektrol쏗쏗did vee ja s쎨쎨gisooda lahusega.
僅 Kui s쎵idukit pikema aja jooksul ei
kasutata, lahutage k쎵ik akukaablid.

HOIATUS
Aku k쌹sitlemisel lugege hoolikalt j쌹rgmiseid juhiseid.

Hoidke s쏗쏗datud suitsud ja muud leegid
v쎵i s쌹demed akust eemal.

Akuelementides on alati vesinikku, v쌹ga
kergs쏗ttivat gaasi, mis v쎵ib s쏗ttimisel plahvatada.
Hoidke akud lastele k쌹ttesaamatus kohas,
sest akud sisaldavad v쌹ga s쎨쎨vitavat V쉁쉁VELHAPET. 쉁rge laske akuhappel kokku
puutuda oma naha, silmade, riietega ega
v쌹rviviimistlusega.
Kui elektrol쏗쏗t satub teile silma, loputage
silmi puhta veega v쌹hemalt 15 minutit ja
p쎨쎨rduge kohe arsti poole. Kui elektrol쏗쏗t
satub teie nahale, peske nahk p쎵hjalikult
puhtaks. Kui tunnete valu v쎵i p쎵letustunnet, p쎨쎨rduge kohe arsti poole.
Kandke laadimisel v쎵i aku l쌹hedal t쎨쎨tades silmakaitset. Tagage suletud alal t쎨쎨tades ventilatsioon.

8

14

Valesse kohta minema visatud akud v쎵ivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. K쎵rvalda aku kasutusest vastavalt
kohalikele seadustele v쎵i m쌹쌹rustele.

僅 Plastkorpusega aku t쎵stmisel v쎵ib
liigne pinge korpusel p쎵hjustada akuhappe lekkimist, p쎵hjustades kehavigastusi. T쎵stke akuhoidiku v쎵i k쌹tega
eri nurkadest.
僅 쉁rge p쏗쏗dke akut uuesti laadida, kui
akukaablid on 쏗hendatud.
僅 Elektriline s쏗쏗tes쏗steem t쎨쎨tab k쎵rgepingega. K쎵nealuseid komponente
ei tohi KUNAGI puudutada, kui m쌹rgutuli READY (T싋싋VALMIS) on
asendis ON v쎵i kui EV-l쏗liti on asendis
ON.
쌊laltoodud hoiatuste eiramine v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid kehavigastusi v쎵i surma.

ETTEVAATUST
Kui 쏗hendate akuga volitamata elektroonikaseadmed, v쎵ib aku t쏗hjeneda. 쉁rge
kasutage volitamata seadmeid.

M쉁RKUS
Teie s쎵iduk on varustatud hooldusvaba
akuga. Kui teie s쎵iduk on varustatud
akuga, mille k쏗ljele on m쌹rgitud LOWER
(ALUMINE) ja UPPER (쌊LEMINE), saate
kontrollida elektrol쏗쏗di taset. Elektrol쏗쏗di tase peaks olema LOWER (ALUMINE) ja UPPER (쌊LEMINE) vahel. Kui
elektrol쏗쏗tide tase on madal, tuleb
lisada destilleeritud (demineraliseeritud)
vett (쌹rge lisage kunagi v쌹쌹velhapet v쎵i
muud elektrol쏗쏗ti). T쌹ites olge ettevaatlik, et mitte pritsiga akut ja 쏗mbritsevaid
osi. 쉁rge t쌹itke akuelemente 쏗le. See
v쎵ib teistel osadel korrosiooni p쎵hjustada. Veenduge, et elementide korgid on
pingutatud.

Hooldus

Aku

P쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja
poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

Aku mahtuvuse silt
N쌹ide

OCV071057L

* S쎵idukis olev aku silt v쎵ib joonisel n쌹idatust erineda.
1 Kia aku mudeli nimi
2 Nominaalmaht (ampertundides)
3 Nominaalne varuv쎵imsus (min)
4 Nominaalpinge
5 K쏗lmtestimispinge amprites (SAE)
6 K쏗lmtestimispinge amprites (EN)

Aku laadimine
Teie s쎵idukil on hooldusvaba kaltsiumip쎵hine aku.
僅 Kui aku t쏗hjeneb l쏗hikese aja jooksul
(sest n쌹iteks esituled v쎵i salongituled
j쌹eti p쎵lema ajal, mil autot ei kasutatud), laske s쎵idukil s쎵ites v쎵i t쏗hik쌹igul t쎨쎨tada v쌹hemalt umbes 60
minutit.
Lisaks tuleks t쌹isautomaatne reguleeritav laadija 쏗hendada mootoriruumis
asuva 12 V akuga.
僅 Kui aku t쏗hjeneb aeglaselt suure
elektrikoormuse t쎵ttu samal ajal kui
s쎵idukit kasutatakse, laadige seda
20–30 A juures kaks tundi.

HOIATUS
僅 J쌹rgige aku laadimisel j쌹rgmiseid abin쎵usid.
- Aku tuleb s쎵idukist eemaldada ja
asetada hea ventilatsiooniga alale.
- 쉁rge lubage aku l쌹hedusse suitse,
s쌹demeid ega leeke.
- J쌹lgige akut laadimise ajal ja peatage v쎵i v쌹hendage laadimiskiirust,
kui akuelemendid hakkavad tugevalt aurama (keema) v쎵i kui mis
tahes elemendi elektrol쏗쏗di temperatuur 쏗letab 49 °C (120 °F).
- Kandke laadimise ajal aku kontrollimiseks silmakaitset.
- Lahutage akulaadija j쌹rgmises j쌹rjestuses.
1. L쏗litage akulaadija peal쏗liti v쌹lja.
2. Eemaldage negatiivne klamber
negatiivselt akuklemmilt.
3. Eemaldage positiivne klamber positiivselt akuklemmilt.
僅 Enne hooldust쎨id v쎵i aku laadimist
l쏗litage k쎵ik lisaseadmed v쌹lja ja seisake s쎵iduk.
僅 Aku lahti쏗hendamisel tuleb negatiivne
akukaabel eemaldada esimesena ja
paigaldada viimasena.
僅 Soovitame vahetada akud Kia edasim쏗쏗ja/hoolduspartneri omade vastu
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Rehvid ja veljed

쌊ksuste l쌹htestamine

Rehvid ja veljed

J쌹rgmised 쏗ksused tuleb l쌹htestada
p쌹rast seda, kui aku on t쏗hjenenud v쎵i
kui aku on lahti 쏗hendatud.
僅 Akna automaatne 쏗les/alla liigutamine
僅 Katuseluuk
僅 Teekonna kompuuter
僅 Kliimaseadme s쏗steem
僅 Juhi istmeasendi m쌹lu s쏗steem
僅 Infomeelelahutuse s쏗steem

Rehvide korrashoid
Korralikuks hoolduseks, ohutuseks ja
maksimaalseks energiat쎵hususeks tuleb
alati s쌹ilitada soovitatud rehvir쎵hku ja
j쌹쌹da teie s쎵idukile soovitatud koormusvahemikku ning kaalujaotusesse.

Soovitatav rehvir쎵hk k쏗lmades
rehvides

OSG2H081007

K쎵ik 쏗ksikasjad (suurused ja r쎵hud)
leiate s쎵idukile kinnitatud sildilt.

TEAVE
R쎵hku tuleb k쎵ikides rehvides (k.a varuratta rehvis) kontrollida siis, kui rehvid
on k쏗lmad. 씮K쏗lmad rehvid“ t쌹hendavad
seda, et auto ei ole v쌹hemalt kolm tundi
s쎵itnud v쎵i on selle aja jooksul s쎵itnud
alla 1,6 km (1 miili).

Rehvir쎵hu kontrollimine
僅 Eemaldage rehvi ventiililt kork. Suruge
rehvimanomeetri otsik r쎵hun쌹idu saamiseks tugevalt ventiilile. Kui r쎵hk on
madal, lisage 쎵hku soovitatud taseme
saavutamiseni.
僅 Rehvi 쏗let쌹itmisel vabastage 쎵hk,
vajutades rehvi ventiili keskel olevale
metallvarrele. Pange ventiilikorgid
ventiilivardale tagasi.
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HOIATUS
僅 쌊ler쎵hk ja alar쎵hk v쎵ivad l쏗hendada
rehvi eluiga, m쎵jutada s쎵iduki k쌹sitsemist ja p쎵hjustada 쌹kilist rehvit쎵rget.
See v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli kaotamist ja potentsiaalseid
vigastusi.
僅 Tugev alar쎵hk (70 kPa (10 psi) v쎵i
enam) v쎵ib p쎵hjustada t쎵sise soojusenergia kogunemise, p쎵hjustades
kummi l쎵hkemist, turvise eraldumist
ja muid rehvirikkeid, mille tagaj쌹rjeks
v쎵ib olla s쎵iduki 쏗le kontrolli kadumine, mis p쎵hjustab t쎵siseid vigastusi
ja surma. See risk on palju suurem
kuumadel p쌹evadel ja pikkade vahemaade s쎵itmisel suurel kiirusel.
僅 Kontrollige tihti rehvir쎵hku ning
nende kulumist ja kahjustumist. Kasutage alati rehvi manomeetrit.
僅 Liiga k쎵rge v쎵i madala r쎵huga rehvid
kuluvad ebav쎵rdselt, p쎵hjustades
kehva k쌹sitlemist, s쎵iduki 쏗le kontrolli
kaotamist ja 쌹kilisi rehvit쎵rkeid, mis
p쎵hjustavad 쎵nnetusi, vigastusi ja
isegi surma. S쎵iduki soovitusliku rehvir쎵hu leiate sellest juhendist ja keskpiiralt, juhi poolel ausavalt
rehvikleebiselt.
僅 Kulunud rehvid v쎵ivad 쎵nnetusi p쎵hjustada. Vahetage kulunud, eba쏗htlaselt kulunud v쎵i kahjustunud rehvid
v쌹lja.
僅 Kontrollige ka varurehvi r쎵hku. Kia
soovitab kontrollida varurehvi r쎵hku
iga kord, kui kontrollite teiste rehvide
r쎵hku.

Rehvid ja veljed

ETTEVAATUST
僅 Alar쎵hk p쎵hjustab ka suuremat kulumist, halba k쌹sitlemist ja suurenenud
elektrienergia kulu. V쎵imalik on ka
velje deformeerumine. Hoidke rehvir쎵hk 쎵igel tasemel. Kui rehvi peab
tihti t쌹is pumpama, laske s쏗steemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.
僅 쌊lem쌹쌹rane r쎵hk p쎵hjustab karmi
s쎵itmist, 쏗lem쌹쌹rast kulumist turvise
keskel ja suuremat kahju liiklusohtudest.
僅 Soojad rehvid 쏗letavad harilikult soovitusliku rehvir쎵hu 28 kuni 41 kPa (4
kuni 6 psi) v쎵rra. 쉁rge vabastage rehvir쎵hu reguleerimiseks 쎵hku soojadest rehvidest, sest rehvid j쌹쌹vad
alar쎵huga.
僅 Paigaldage kindlasti ventiilikorgid.
Ilma ventiilikorgita v쎵ib mustus v쎵i
niiskus sattuda ventiili s쏗damikku ja
p쎵hjustada 쎵hulekkeid. Kui ventiilikork puudub, paigaldage v쎵imalikult
kiiresti uus.
僅 J쌹rgige alati j쌹rgnevat.
- Kontrollige rehvir쎵hku, kui rehvid
on k쏗lmad. (Kui s쎵iduk on seisnud
v쌹hemalt kolm tundi v쎵i kui sellega
pole k쌹ivitamisest alates s쎵idetud
rohkem kui 1,6 km (1 miil).)
- Kontrollige varurehvi r쎵hku iga
kord kui kontrollite teiste r쎵hkude
survet.
- 쉁rge koormage kunagi s쎵idukit 쏗le.
쉁rge koormage kui on varustuses
s쎵iduki pakiruumi 쏗le.
- Kulunud ja vanad rehvid v쎵ivad
쎵nnetusi p쎵hjustada. Kui turvis on
v쌹ga kulunud v쎵i kui rehvid on kahjustunud, vahetage need v쌹lja.
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Rehvide rotatsioon

ETTEVAATUST
Ebasobivad rehvikaalud v쎵ivad s쎵iduki
alumiiniumrehve kahjustada. Kasutage
ainult sellele autole heaks kiidetud
rataste tasakaalustusvihte.

Rehvide asendamine uutega
OSG2H041428

Turvise kulumise reguleerimiseks on
soovituslik rehve 쏗mber vahetada iga 10
000 km (6500 miili) j쌹rel v쎵i varem, kui
esineb ebaregulaarselt kulumist.

HOIATUS
僅 쉁rge kasutage varuratast rehvide
쏗mber vahetamisel.
僅 쉁rge mingil juhul vahetage omavahel
kaldturvisega ja radiaalturvisega
rehve. See v쎵ib p쎵hjustada ebatavalisi
k쌹itamisomadusi, mis v쎵ivad p쎵hjustada surma, raskeid vigastusi v쎵i
varalist kahju.

M쉁RKUS
Radiaalrehve, millel on as쏗mmeetriline
turvisemuster, tuleb 쏗mber vahetada
ainult eest taha ja mitte paremalt vasakule.

Rataste suunang ja tasakaalustatus
Auto rattad on tehases korralikult tasakaalustatud ning suunang 쎵igeks reguleeritud. Nii peavad rehvid kaua vastu ja
on tagatud parimad s쎵iduomadused.
Kui tunnete siledal teel s쎵ites auto pidevat vibreerimist, vajavad auto rattad ilmselt uuesti tasakaalustamist.
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A: turvise kulumisindikaator
Kui rehv on 쏗htlaselt kulunud, ilmub turvise kulumism쌹rk 쏗htlase ribana 쏗mber
turvise.
See n쌹itab, et rehvile on j쌹쌹nud v쌹hem
kui 1,6 mm (1/16 tulli) turvist. Asendage
rehv sellisel juhul uuega.
쉁rge oodake enne uue rehvi paigaldamist seni, kuni v쎨쎨t tuleb n쌹htavale risti
쏗le kogu rehviturvise.

V쌹ikses m쎵쎵dus varuratta rehvi
v쌹ljavahetamine. (m쎵nel mudelil)
Ajutiseks kasutamiseks m쎵eldud v쌹ikses m쎵쎵dus varuratta rehvi turvis peab
vastu l쏗hemat aega kui tavam쎵쎵dus
rehvi turvis. Asendage rehv uuega, kui
n쌹ete rehvil kulumisindikaatorite v쎨쎨te.
Uus rehv peab olema t쌹pselt samas
m쎵쎵dus ja sama t쏗쏗pi, nagu teie uue
autoga kaasas olnud varuratta rehv,
ning see tuleb paigaldada samale ajutise
varuratta veljele. Kompaktvarurehvi
ratas ei ole m쎵eldud tavasuuruses velje
jaoks ja kompaktvarurehvi velg ei ole
m쎵eldud tavasuurus rehvi jaoks.

Hooldus

HOIATUS
Et v쌹ltida rehvi purunemisest v쎵i juhitavuse kaotusest tingitud inimohvritega
쎵nnetust:
僅 Vahetage kulunud, eba쏗htlaselt kulunud v쎵i kahjustunud rehvid v쌹lja.
Kulunud rehvid v쎵ivad auto pidurdusv쎵imet, juhitavust ja haarduvust halvendada.
僅 쉁rge s쎵itke liiga t쏗hjade v쎵i liiga t쌹is
rehvidega. Nii v쎵ivad rehvida kuluda
eba쏗htlaselt ja tekkida rehvikahjustused.
僅 쉁rge paigaldage rehve vahetades
kunagi samale autole radiaal- ja kaldturvisega rehve. Radiaalrehvidelt
kaldturvisega rehvidele liikude peate
vahetama k쎵ik rehvid (ka varurehvi).
僅 K쎵ige parem on vahetada korraga
k쎵ik neli rehvi. Kui see ei ole v쎵imalik
v쎵i vajalik, siis vahetage paaridena
eesmised v쎵i tagumised rehvid.
쌊he rehvi v쌹ljavahetamine v쎵ib t쎵siselt juhitavust m쎵jutada.
僅 쉁rge kasutage oma autol muud
m쎵쎵tu v쎵i t쏗쏗pi rehve v쎵i velgesid,
sest need v쎵ivad m쎵jutada auto turvalisust ja sooritust ning p쎵hjustada
inimohvritega 쎵nnetuse.
僅 Kia m쌹쌹ratlustele mittevastavad rehvid v쎵ivad kehvasti sobida ja p쎵hjustada s쎵idukile kahju v쎵i ebatavalisi
k쌹itumisomadusi ja kehva juhitavust.
僅 ABS-pidurid t쎨쎨tavad rataste kiirust
v쎵rreldes. Rehvisuurus m쎵jutab kiirust. Rehvide vahetamisel peavad
k쎵ik 4 olema originaalrehvidega sama
m쎵쎵tu, t쏗쏗pi, ehituse ja turvisemustriga. Teises suuruses rehvide kasutamine v쎵ib p쎵hjustada ABS-pidurite
(blokeerumisvastane piduris쏗steem)

Rehvid ja veljed

ja ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) ebaregulaarset t쎨쎨d.

ETTEVAATUST
Rehvide 쏗mber vahetamise j쌹rel kontrollige ja pingutage rattamutreid p쌹rast
ligikaudu 50 km (31 miili) l쌹bimist ja
kontrollige uuesti p쌹rast 1000 km (620
miili) l쌹bimist. Kui rool s쎵idu ajal rapub
v쎵i s쎵iduk vibreerib, on rehv tasakaalust
v쌹ljas. Reguleerige rehvi tasakaalu. Kui
probleem ei lahene, p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

M쉁RKUS
Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt s쎵idukiga kaasas olnud rehvidega samas suuruses rehve. Vastasel
juhul m쎵jub see s쎵idukogemust.

Rataste asendamine
Veenduge, et uued rattad vastavad diameetri, velje laiuse ja nihke poolest tehase쏗hikutele.

HOIATUS
Vales suuruses ratas v쎵ib kahjustada
ratta ja laagri eluiga, pidurdamis- ja peatumisv쎵imet, k쌹sitsemisomadusi, kliirensit maapinnast, kere ja rehvi vahelist
kliirensit, lumeketi kliirensit, spidomeetri
ja hodomeetri kalibreerimist, esilaternate
suunda ja p쎵rkeraua k쎵rgust.
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Rehvide haardumine

1. Tootja nimi v쎵i kaubam쌹rk

Haardumine v쎵ib halveneda, kui s쎵idate
tugevalt kulunud v쎵i vale r쎵huni t쌹idetud rehvidega v쎵i kui teekate on libe.
Kulumisindikaatorite ilmumisel tuleb
rehvid v쌹lja vahetada. Et mitte kaotada
kontrolli s쎵iduki 쏗le, s쎵itke vihmas,
lumes v쎵i j쌹쌹l aeglasemalt.

Rehvi k쏗ljel on n쌹ha selle tootja nimi v쎵i
kaubam쌹rk.

Rehvide hooldus
Lisaks 쎵igele rehvir쎵hule aitab rehvide
kulumist v쌹hendada ka rataste 쎵ige suunang. Kui mis tahes rehv on eba쏗htlaselt
kulunud, siis laske kvalifitseeritud asjatundjal ratta seadenurkasid kontrollida.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/teenusepartneri poole.
Uute rehvide paigaldamisel veenduge,
et need on tasakaalus. See lisab s쎵idumugavust ja pikendab rehvide kasulikku t쎨쎨iga. Lisaks peab laskma rehve
uuesti tasakaalustada iga kord, kui need
on veljelt eemaldatud.

Rehvi markeering rehvi k쏗ljel

2. Rehvim쎵쎵du t쌹histus
Rehvi k쏗lgseinale on m쌹rgitud rehvisuuruse t쌹histus. Vajate seda teavet s쎵idukile asendusrehvide valimisel.
Rehvim쎵쎵du markeeringu n쌹ide
(K쎵nealused numbrid on esitatud ainult
n쌹itena.)
P215/55R17 108T
215 – rehvi laius millimeetrites.
55 – proportsioonid. Rehvil쎵ike k쎵rgus
protsendina selle laiusest.
R– rehvikonstruktsiooni kood (radiaalne)
17 – velje l쌹bim쎵쎵t tollides.
108 – koormusindeks, numbrikood mis
on seotud maksimaalse koormusega,
mida rehv suudab kanda.
T – kiirusindeksi s쏗mbol. Lisateavet
leiate selle jaotise kiirusindeksite tabelist.

Velje m쎵쎵du markeering

OCV071010L

See markeering annab infot rehvi p쎵hiomaduste kohta ning sisaldab ka rehvi
identifitseerimisnumbrit (TIN), millega
saab t쎵endada rehvi vastavust ohutusstandardeile. TIN-numbri abil saab rehve
identifitseerida ka tagasikutsumiskampaaniate korral.

Ka veljed kannavad markeeringut, mida
peate teadma, kui tekib vajadus velje
asendamiseks. J쌹rgnevalt on selgitatud,
mida t쌹hed ja numbrid velje m쎵쎵du
markeeringus t쌹hendavad.
Velje m쎵쎵du markeeringu n쌹ide:
7.0JX17
7,0 – velje laius tollides.
J – velje serva profiil.
17 – velje l쌹bim쎵쎵t tollides.

Rehvi kiirusindeksid
Allolevas tabelis on toodud mitmed
praegu s쎵iduautode rehvide puhul kasutatavad erinevad kiirusindeksid. Kiirusindeks on osa rehvi suuruse t쌹histusest
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rehvi k쏗lgseinal. See s쏗mbol vastab
rehvi maksimaalsele ohutule s쎵idukiirusele.
Kiirusklassi s쏗mbol

Maksimumkiirus

S

180 km/h (112 miili/h)

T

190 km/h (118 miili/h)

H

210 km/h (130 miili/h)

V

240 km/h (149 miili/h)

W

270 km/h (168 miili/h)

Y

300 km/h (186 miili/h)

4. Rehvikihi koostis ja materjal
See number n쌹itab, mitmest kummiga
kaetud tekstiili kihist rehv koosneb. Rehvide tootjad on kohustatud avaldama ka
rehvides kasutatud materjalid, mille
hulka kuuluvad teras, nailon, pol쏗ester
jm. T쌹ht 씮R“ t쌹hendab radiaalkihti, t쌹ht
씮D“ t쌹hendab diagonaal- v쎵i kaldturvisega materjali ja t쌹ht 씮B“ t쌹hendab diagonaal-v쎨쎨kihti.

5. Maksimaalne lubatud r쎵hk
3. Rehvi t쎨쎨ea kontrollimine (TIN:
rehvi identifitseerimisnumber)
K쎵ik rehvid, mis on tootmiskuup쌹eva
j쌹rgi 쏗le kuue aasta vanad, tuleb uute
vastu vahetada. Tootmiskuup쌹eva leiate
rehvi k쏗lgseinalt, samuti DOT (USA
transpordiameti) koodi. Tootmiskuup쌹ev
on m쌹rgitud DOT-koodi viimase nelja
numbriga (m쌹rgiga).
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-koodi esimene osa t쌹histab tehasekoodi numbrit, rehvi suurust ja turvisemustrit ja neli viimast numbrit t쌹histavad
tootmisn쌹dalat ja -aastat.
N쌹iteks: DOT XXXX XXXX 1622 viitab, et
rehv toodeti 2022. aasta 16. n쌹dalal.

HOIATUS
Rehvid lagunevad aja jooksul, isegi kui
neid ei kasutata. S쎵ltumata j쌹relej쌹쌹nud
turvisest soovitame rehvid vahetada
p쌹rast kuue aasta pikkust tavap쌹rast
kasutust. Kuum kliima v쎵i sageli avalduv
suur koormus v쎵ivad vananemist kiirendada. Selle hoiatuse eiramine v쎵ib p쎵hjustada 쌹kilise rehvit쎵rke, mis v쎵ib viia
juhitavuse kaotamiseni ja 쎵nnetuseni,
p쎵hjustades raskeid vigastusi v쎵i surma.

See number n쌹itab suurimat r쎵hku, milleni rehvi v쎵ib 쎵huga t쌹ita. 쉁rge seda
maksimaalset rehvir쎵hku 쏗letage. Vt
l쎵iku "Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 9-5.

6. Maksimaalne koormusindeks
See number n쌹itab rehvi maksimaalset
kandev쎵imet kilogrammides ja naeltes.
S쎵idukil olevate rehvide asendamisel
kasutage ainult rehve, millel on sama
koormusindeks kui tehases paigaldatud
rehvidel.

7. 쌊htne rehvi kvaliteedihinnang
Kvaliteediklasside teabe leiate (selle olemasolul) rehvi k쏗lgseinal turvise 쎵la ja
suurima laiusega osa vahel.
N쌹iteks:
TURVISE KULUMISM쉁RK 200
VEOJ싙UD AA
TEMPERATUUR A
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HOIATUS
僅 Rehvi haardumisklassi m쌹쌹ramisel
v쎵etakse aluseks katsetel m쎵쎵detud
pidurdusv쎵ime rehvi otseliikumisel.
See ei n쌹ita rehvi kiirendusv쎵imet,
k쏗lgpidamist, vesiliukindlust vms
omadusi.
僅 Selle rehvi temperatuur on m쎵eldud
rehvile, mis on n쎵uetekohaselt t쌹idetud ja mitte 쏗lekoormatud. Liigne kiirus, alar쎵hk v쎵i 쏗lekoormus, kas eraldi
v쎵i koos, v쎵ivad p쎵hjustada soojuse
kogunemise rehvis ja v쎵imaliku 쌹kilise
rehvit쎵rke. See v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli kaotamise ja t쎵siseid
vigastusi v쎵i surma.

Turvise kulumisklass
Turvise kulumisklass on suhteline suurus, mille alus on rehvi kulumise kiirus,
mida m쎵쎵detakse kindlates tingimustes
ametlikul testteel. N쌹iteks kulumisklassi
150 rehvide turvisekiht peab ametlikele
katsetingimustele vastavates oludes
poolteist korda kauem vastu kui klassi
100 rehvide turvis.
Rehvide tegelik kulumine s쎵ltub siiski
kasutustingimustest ning v쎵ib olenevalt
s쎵idumaneeridest, hooldusest, teeoludest ja kliimast suurel m쌹쌹ral varieeruda.
S쎵iduki standard- v쎵i lisavarustuses olevate rehvide hinded v쎵ivad erineda.
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Haardumine (Traction) – AA, A, B
ja C
Haardumisklassid, k쎵rgeimast madalaimani, on AA, A, B ja C. Need n쌹itavad
rehvide peatumisv쎵imet m쌹rjal teekattel,
mida m쎵쎵detakse kindlates tingimustes
ametlikel katsetel, kus testpinnaseks on
asfalt ja betoon. T쌹hega C t쌹histatud
rehvide haardumisv쎵ime v쎵ib olla halb.

Temperatuur – A, B ja C
Temperatuuriklassid on A (k쎵rgeim), B ja
C. Need klassid n쌹itavad rehvide vastupidavust kuumenemisele ja kuumuse
hajutamisv쎵imet, mida kontrollitakse
kindlates tingimustes siselabori testrattal.
K쎵rge temperatuur, mida rehv peab
taluma, v쎵ib p쎵hjustada rehvi materjali
lagunemist ning rehvi kasutusea l쏗henemist. Liiga k쎵rge temperatuur v쎵ib viia
rehvi j쌹rsu purunemiseni. Hinded B ja A
t쌹histavad j쎵udluse k쎵rgemaid tasemeid
labori katserattal, kui seadusega n쎵utud
miinimum.

Hooldus
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Kaitsmed
Labat쏗쏗pi

OCV071014L

Kassetit쏗쏗pi

OCV071015L

Mitmikkaitse

OCV071017L

BFT

OCV071018L

* Vasak: tavap쌹rane, parempoolne: l쎵hkenud
* Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt
v쎵ib olla erinev.
Enne kaitse vahetamist 쏗hendage lahti
aku kerejuhe (-).
Kui elektris쏗steem ei t쎨쎨ta, kontrollige
k쎵igepealt juhipoolset kaitsmekarpi.

Asendage l쌹bip쎵lenud kaitse alati samasuguse voolutugevusega kaitsmega.
Kui asenduskaitse p쎵leb l쌹bi, viitab see
elektriprobleemile. V쌹ltige seotud s쏗steemi kasutamist ja p쎨쎨rduge kohe kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
僅 쉁rge vahetage kaitset mitte millegi
muu kui sama voolutugevusega kaitsmega.
僅 Tugevam kaitse v쎵ib p쎵hjustada kahjustusi ja tulekahju.
僅 쉁rge paigaldage isegi ajutise meetmena kaitsme asemel traati v쎵i fooliumit. See v쎵ib p쎵hjustada ulatusliku
juhtmestiku kahjustumise ja v쎵imaliku
tulekahju.
僅 쉁rge laske auto elektrijuhtmestiku
juhuslikult muuta v쎵i sellele midagi
lisada.

ETTEVAATUST
僅 Veenduge l쌹bip쎵lenud kaitsme v쎵i
relee uue vastu vahetamisel, et uus
relee sobib tihedalt klambritele.
Kaitsme v쎵i relee ebapiisav kinnitamine v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki juhtmeja elektris쏗steemide kahjustumist ja
v쎵imaliku tulekahju.
僅 쉁rge eemaldage kaitsmeid, releesid
ega klemme, mis on kinnitatud poltide
ja mutritega. Need v쎵idakse kinnitada
ebapiisavalt ja p쎵hjustada tulekahju.
Kui poltide ja mutritega kinnitatud
kaitsmed, releed v쎵i klemmid on l쌹bip쎵lenud, soovitame p쎨쎨rduda kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
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僅 쉁rge sisestage klemmidele muid esemeid (nt draiverit ja juhtmestikku)
peale kaitsmete ja releede See v쎵ib
p쎵hjustada 쏗henduse rikke ja s쏗steemi talitlush쌹ireid.
僅 쉁rge sisestage kruvikeerajaid ega
j쌹relturu juhtmestikku klemmidele,
mis on m쎵eldud ainult kaitsmetele ja
releedele. Auto salongi elektris쏗steem ja juhtmestik v쎵ib 쏗hendusvea
t쎵ttu kahjustuda v쎵i s쏗ttida.
僅 쌊hendades juhtme otse tagatuledega
v쎵i vahetades pirni, mis ei ole haagisele etten쌹htud, v쎵ib sisemine 쏗hendusplokk l쌹bi p쎵leda.
僅 쉁rge kasutage kaitsmete eemaldamiseks kruvikeerajat ega muid metallesemeid, see v쎵ib p쎵hjustada l쏗hise ja
s쏗steemi kahjustada.

Sisepaneeli kaitsme vahetamine
Kasutamine
1. Vajutage EV-l쏗liti asendisse OFF (v쌹ljas) ja l쏗litage k쎵ik muud l쏗litid v쌹lja.
2. Avage kaitsmepaneeli kate.

OSG2H071017

3. T쎵mmake kahtlustatav kaitse otse
v쌹lja. Kasutage mootoriruumi kaitsmekarbis olevat eemaldusvahendit
(1).

M쉁RKUS
僅 Kaitsme vahetamiseks keerake EVl쏗liti asendisse OFF (v쌹ljas) ja l쏗litage
v쌹lja k쎵igi elektriseadmete l쏗litid ning
eemaldage seej쌹rel aku miinusklemm
(–).
僅 Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt
v쎵ib olla erinev.

OSG2EV071006

4. Vaadake eemaldatud kaitse 쏗le: kui
kaitse on l쌹bi p쎵lenud, asendage see
uuega. Varukaitsmed on olemas
seadmete kaitsmeplokis (v쎵i mootoriruumi kaitsmeplokis).
5. Sisestage sama voolutugevusega uus
kaitse ja veenduge, et see mahub
tihedalt klambritesse.

TEAVE
Kui kaitsmed on terved, kuid esituled,
tagatuled, pidurituled v쎵i p쌹evatuled
(DRL) ei toimi, siis pidage n쎵u kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.
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Mootoriruumi kaitsme vahetamine
Lapikkaitsme / padrunit쏗쏗pi
kaitsmete vahetamine

Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Peakaitsme (mitmikkaitse) v쌹ljavahetamine

OSG2EV071007
OSG2EV071008

Kasutamine

Kasutamine
1. L쏗litage s쎵iduk ja k쎵ik teised l쏗litid
v쌹lja.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vajutades nagale ja t쎵mmates kaane 쏗les.
Lapikkaitsme lahti쏗hendamisel
eemaldage see mootoriruumi kaitsmekarbis asuva kaitsmevahetusklemmi (1) abil. Peale eemaldamist
sisestage sama v쌹쌹rtusega varukaitse.

1. Seisake s쎵iduk.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vajutades nagale ja t쎵mmates kaane 쏗les.
3. 쌊hendage lahti aku negatiivne juhe.
4. Eemaldage 쏗lemisel pildil n쌹idatud
mutrid.
5. Asendage kaitse sama v쌹쌹rtusega
uue kaitsmega.
6. Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises j쌹rjekorras.
7. Loksumise korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Relee vahetamine
8

OSG2EV071006

3. Vaadake eemaldatud kaitse 쏗le: kui
kaitse on l쌹bi p쎵lenud, asendage see
uuega. Kaitsme eemaldamiseks v쎵i
paigaldamiseks kasutage mootoriruumi kaitsmeplokis asuvat kaitsmet쎵mbajat.
4. Sisestage sama voolutugevusega uus
kaitse ja veenduge, et see mahub
tihedalt klambritesse. Loksumise korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda

OSG2EV071023

1. L쏗litage s쎵iduk ja k쎵ik teised l쏗litid
v쌹lja.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vajutades nagale ja t쎵mmates kaane 쏗les.
3. Asendage kaitse sama v쌹쌹rtusega
uue kaitsmega.
8
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4. Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises j쌹rjekorras.
5. Loksumise korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
僅 P쌹rast mootoriruumi kaitsmepaneeli
kontrollimist paigaldage kaitsmepaneeli kate turvaliselt, kuuldava kl쎵psuheli abil. Kui seda ei k쎵la, v쎵ivad
esineda veekontaktist tekkivad elektririkked.
僅 Kontrollige visuaalselt aku korki, veendumaks, et see on turvaliselt kinni. Kui
aku kork ei ole korrektselt kinnitatud,
v쎵ib see s쏗steemi sattuva niiskuse
t쎵ttu kahjustada.

M쉁RKUS
僅 Elektrooniline s쏗steem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada isegi siis, kui mootoriruumi ja sisemise kaitsmekarbi
쏗ksikud kaitsmed ei ole lahti 쏗hendatud. Sel juhul v쎵ib probleemi p쎵hjustajaks olla aku positiivse klemmi (+)
korgi sees asuva peakaitsme (BFT
t쏗쏗p) lahti쏗hendamine. Kuna peakaitse on konstrueeritud palju detailsemalt kui teised osad, k쏗lastage
kvalifitseeritud asjatundjat. Kia soovitab p쎨쎨rduda l쌹hima Kia volitatud
esindaja poole.
僅 P쎨쎨rduge mitmikkaitsme l쌹bip쎵lemisel kvalifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/hoolduspartneri poole.

8
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Kaitsme- ja releeploki kirjeldus
Leiate kaitsme-/releepaneeli katetelt
kaitsme/relee sildi selle nime ja v쎵imsusega.

M쉁RKUS
K쎵ik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda
teie s쎵idukile. See on printimise ajal
t쌹pne. Kui kontrollite kaitsmeid oma
auto kaitsmeplokis, v쎵tke aluseks selle
kaanel asuv skeem.

Hooldus

Kaitsmed

Juhik쏗lje kaitsmepaneel

OSG2EV072009L

8
OSG2EV072010L

8
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ICU 쏗hendusplokk
Kaitsme nimetus

S쏗mbol

CHILD LOCK

Kaitsme v쎵imsus

Kaitstav vooluahel

15A

Lapseluku relee, lapseluku avamise relee

7,5 A

Esiistme juhtseade, tagaistme soojendi, konditsioneeri muundur

E-SHIFTER

10A

Elektroonilise automaatk쌹igukasti k쌹iguvahetusnupp

MEMORY

10A

HUD, meeleolulamp, konditsioneer, n쌹idikuplokk

IG3

10A

V2L

IG3

10A

BMS

IG3

10A

Konditsioneer, audio/AVN-peaseade, n쌹idikuplokk, CDM, PM-andur

FRONT WIPER 2

10A

Eesmise klaasipuhasti mootor

REAR WIPER

15A

Tagumise klaasipuhasti relee, tagumise klaasipuhasti mootor

MDPS 2

7,5 A

MDPS (mootori juhitud rooliv쎵imendi)
* MDPS (mootori juhitud rooliv쎵imendi) on sama mis EPS (elektriline rooliv쎵imendi).

25A

Mootoriuumi s쎵lmplokk (PCB PLOKK-KAITSE – IEB4, ECU3, DCT3, EWP3)

FCA

10A

Esiradar

START

7,5 A

VCU, IBU (integreeritud s쎵idukikere juhtimise seade)

HEATED MIRROR

10A

Juhi/kaasreisija v쌹limine peegel

TAILGATE OPEN

15A

Tagaluugi sulgur

MODULE3

7,5 A

Multifunktsionaalne l쏗liti, IBU (integreeritud s쎵idukikere juhtimise seade), piduritulede l쏗liti, juhiukse moodul

CLUSTER

7,5 A

Esiklaasile projitseeritav info, n쌹idikuplokk

IAU

10A

Juhi/kaass쎵itja ukse v쌹limine k쌹epide

S/HEATER FRT

20A

Esiistme 쎵hkventilatsiooni juhtmoodul, esiistme soojenduse juhtmoodul

WASHER

15A

Mitmeotstarbeline l쏗liti

IBU2

7,5 A

IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

BATTERY MANAGEMENT

10A

BMU

AIR BAG2

10A

SRS (t쌹iendava turvas쏗steemi) juhtmoodul

SUNROOF1

20A

Katuseluugi mootor

MODULE 7

7

E-SHIFTER 2

2

MEMORY

MODULE

IG3 5

5

IG3 6

6

IG3 7

7

2

IG1 2

8
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Kaitsme v쎵imsus

Kaitstav vooluahel

P/WINDOW LH

25A

Juhi elektriakna turvamoodul (vasakpoolse rooliga s쎵iduk), kaass쎵itja elektriakna turvamoodul (parempoolse rooliga s쎵iduk), tagumise elektriakna vasakpoolne l쏗liti

E-SHIFTER 3

10A

Elektroonilise automaatk쌹igukasti k쌹iguvahetusnupp

MODULE4

10A

Eesmine/tagumine vasak-/parempoolne nurgaradar, eesmine/tagumine
inverter, ADAS-쏗ksus (s쎵itmine), virtuaalne mootori helis쏗steem (VESS), kohanduva kiirushoidiku radar, esikaamera (ADAS), ADAS-쏗ksus, konsooli 쏗lemise
katte l쏗liti

USB CHARGER

10A

Juhi/kaass쎵itja istme USB-laadija, esikonsooli USB-laadija #1/#2

A/C2

15A

Kliimaseadme juhtmoodul, k쎵rgsurveventiil, k쏗lmutusaine ventiil #1/#2 P/R,
s쎵lmplokk (puhuri relee), BSA jahuti #1, kliimaseadme jahutusvedeliku ventiil

AMP

30A

AMP (v쎵imendi)

P/WINDOW RH

25A

Kaass쎵itja elektriakna turvamoodul (vasakpoolse rooliga s쎵iduk), juhi elektriakna turvamoodul (parempoolse rooliga s쎵iduk), tagumise elektriakna
parempoolne l쏗liti

MODULE 6

7,5 A

IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

MODULE 5

10A

Andmelingi pistik, elektrokroompeegel, E-CALL-seade, ADP, heli-, video- ja
navigatsioonis쏗steemi p쎵hiseade, kaitsepolstri l쏗liti, vasak-/parempoolne esituli, AMP (v쎵imendi), nutitelefoni juhtmeta laadija, juhi/kaass쎵itja elektrilise
istme moodul, esiistme ventilatsiooni juhtmoodul, esiistme soojendi juhtseade,
tagaistme soojendi juhtmoodul, konsooli p쎵randal쏗liti, esitule automaatne
reguleerimismoodul, nutika esitulede s쏗steemi (IFS) moodul

E-CALL

10A

E-CALLi 쏗ksus

IBU 1

10A

IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

BRAKE SWITCH

10A

Piduritule l쏗liti, IBU (integreeritud kere juhtimise seade)

P/SEAT DRV

30A

Juhi elektriline istmel쏗liti, juhiistme elektrimoodul (IMS – integreeritud m쌹lus쏗steem)

A/C1

7,5 A

Kliimaseadme juhtmoodul

AIR BAG 1

15A

SRS (t쌹iendava turvas쏗steemi) juhtmoodul

MODULE 2

10A

AMP (v쎵imendi), ADP, voolupesa s쎵lmplokk (voolupesa relee), IBU (integreeritud s쎵idukikere juhtimise seade), E-CALL-seade, ADAS-seade, heli-, video- ja
navigatsioonis쏗steemi klahvistik, heli-, video- ja navigatsioonis쏗steemi p쎵hiseade

MULTIMEDIA

25A

Heli-, video- ja navigatsioonis쏗steemi p쎵hiseade

DOOR LOCK

20A

Uste lukustamise relee, uste avamise relee, deadlock-relee

MODULE 1

10A

Ohutulede l쏗liti, multifunktsionaalne l쏗liti, andmelingi pistik, vihmaandur, sissetungi ultraheli kaitses쏗steemi (UIP) sireen, sissetungi ultraheli kaitses쏗steemi
(UIP) andur, PTG 쏗ksus, juhiukse moodul, juhi/kaass쎵itja v쌹limine peegel

P/SEAT PASS

30A

S쎵itjatele m쎵eldud toiteistmel쏗liti, s쎵itjate elektritoolimoodul

S/HEATER RR

25A

Tagumise istmesoojenduse juhtmoodul

Kaitsme nimetus

S쏗mbol

8
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Mootoriruumi kaitsmepaneel

OSG2EV071011

OSG2EV072012L

8
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Vooluahel (P/R s쎵lmplokk)
Kaitsme nimetus

MULTI
FUSE-1

Kaitstav vooluahel

150A

Kaitse (IEM, EOP, muundur, pistikupesa)

MDPS1

80A

MDPS seade
* MDPS (mootori juhitud rooliv쎵imendi) on sama mis EPS (elektriline
rooliv쎵imendi).

B+5

60A

PCB-plokk (IG3-p쎵hirelee, kaitse: WIPER1, EPCU1, B/ALARM, HORN,
VCU2)

40A

(KAITSMEMOODUL2, USB-LAADIJA, TURVAPADI1, IBU2, MDPS2,
N쉁IDIKUPLOKK, MOODUL3, TURVAPADJA M쉁RGUTULI, MOODUL4, MOODUL5, E-SHIFTER2, FCA, ING1 2 )

60A

ICU 쏗hendusplokk (PS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS12, IPS14)

60A

IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)

1

IG1

B+1
IEB 1
IEB 3

MULTI
FUSE-2

Kaitsme v쎵imsus

LDC

IG1 1

MULTI
FUSE-3

S쏗mbol

3

60A

IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)

IG1

50A

Haagise 쏗hendusseade

BLOWER

40A

Mootoriruumi s쎵lmplokk (puhuri relee)

C/FAN

80A

Jahutusventilaatori mootor

RR HTD

40A

P/R s쎵lmplokk (tagumine soojendusega relee)

B+2

60A

ICU 쏗hendusplokk (IPS)

B+3

50A

ICU 쌊HENDUSPLOKK (KAITSE – LAPSELUKK, E-SHIFTER3, P/WDW
LH, P/WDW RH, T/GATE OPEN, AMP, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/
HEATER FRT, S/HEATER RR), EWP2

POWER TAILGATE

40A

Elektriline tagaluuk

IG2

40A

ICU 쌊HENDUSPLOKK (KAITSE – SEIB, KONDITSIONEER, MOODUL6,
MOODUL7, TAG. KLAASIPUHASTI)

E-SHIFTER 1

40A

SCU

IEB

8

8
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Kaitsme v쎵imsus

Kaitstav vooluahel

B+4

40A

ICU 쏗hendusplokk (pika t쎨쎨eaga koormusriivi relee, kaitse: IAU, ECS,
BATTERY MANAGEMENT, AIR BAG2, MEMORY1, SPARE3 (B+), A/C2,
E-CALL, IBU1, BRAKE SWITCH, MULTIMEDIA, DOOR LOCK, MODULE1)

IEB 2

40A

IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)

CHARGER 1

10A

CDM

EWP1

20A

Elektrooniline veepump nr 1

EWP2

20A

Elektrooniline veepump nr 2

P/OUTLET1

40A

Pistiku relee

INVERTER

40A

Tagumine elektrooniline 쎵lipump

EOP

40A

Tagumine elektrooniline 쎵lipump

E-SHIFTER2

10A

E-Shifter relee, SCU (s쏗steemi juhtseade), elektroonilise automaatk쌹igukasti k쌹iguvahetusnupp

P/OUTLET2

20A

Eesmine pistikupesa

Kaitsme nimetus

FUSE

S쏗mbol

PCB-plokk
Kaitsme nimetus

S쏗mbol

Kaitsme v쎵imsus

Kaitstav vooluahel

WIPER1

25A

PCB (tr쏗kkplaadi) plokk (klaasipuhasti p쎵hirelee)

EPCU

15A

Eesmine muundur

B/ALARM

15A

PCB (tr쏗kkplaadi) plokk (vargusvastase alarms쏗steemi signaali relee)

HORN

15A

PCB (tr쏗kkplaadi) plokk (signaali relee)

OBC

10A

ICCU, VCMS

EWP 3

15A

EWP PE

IG3 1

15A

Muundur, VCU

IG3 3

20A

Veepump

EPCU

15A

Muundur

ECU 1

10A

VCU

IG3 4

15A

ICCU, VCMS, CDM, jahutusventilaator

IEB 4

10A

IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)

CHARGER 2

10A

Laadija lukustamise/avamise relee

IG3 2

20A

3-SUUNALINE V/V, EOP, ICU (IG3 KAITSE)

8
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Relee
Vaadake relee t쏗쏗pe j쌹rgmisest tabelist.
Relee nimi
Rear Heated Relay

S쏗mbol

T쌊쌊P
MINI

ACC Relay

MIKRO

IG1 Relay

MIKRO

Blower Relay

MIKRO

IG2 Relay

MIKRO

Power Outlet Relay

MIKRO

REAR WIPER RELAY

MIKRO

8

8
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Lambid
Lambipirnide vahetamise ettevaatusabin쎵ud
L쏗litage s쎵iduk turvalises kohas v쌹lja,
rakendage seisupidur ja v쎵tke lahti aku
negatiivne (–) klemm. Kasutage ainult
m쌹쌹ratud v쎵imsusega pirne.

Valgustiosa talitlush쌹ired v쎵rgurikke t쎵ttu
Lambiosa rike v쎵ib olla p쎵hjustatud v쎵rguveast v쎵i s쎵iduki elektrilise juhts쏗steemi rikkest. Probleemi korral laske
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

Lambi osa rike elektri kontrolls쏗steemi stabiliseerimise t쎵ttu
Normaalselt toimiv lamp v쎵ib hetkeks
vilkuda. See toimub s쎵iduki elektroonikas쏗steemi stabiliseerimise t쎵ttu. Kui
normaalne valgus taastub, ei ole teenindus vajalik.
Kuid kui lamp vilkumise j쌹rel kustub v쎵i
vilkumine j쌹tkub, laske s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

HOIATUS
僅 Enne tuledega t쎨쎨tamist rakendage
seisupidur, seadke EV-l쏗liti asendisse
OFF (v쌹ljas) ja l쏗litage tuled v쌹lja, et
v쌹ltida s쎵iduki 쌹kilist liikumist ja s쎵rmede p쎵letamist v쎵i elektril쎨쎨ki.
僅 Asendage l쌹bip쎵lenud pirn alati vaid
t쌹pselt sama v쎵imsusega uue pirniga.
Vastasel juhul v쎵ib see p쎵hjustada
ulatuslikku juhtmete kahjustumist ja
v쎵ima씪liku tulekahju.

8
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- Arvestage sellega, et lambid v쎵ivad
olla kuumad, ja olge ettevaatlik, et
te oma s쎵rmi ei p쎵letaks.

ETTEVAATUST
僅 Kui Teil puuduvad pirnide vahetamiseks vajalikud t쎨쎨riistad, 쎵iged pirnid
v쎵i oskused, siis p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
僅 Paljudel juhtudel on s쎵iduki lambipirnide vahetamine keeruline, kuna pirnini j쎵udmiseks tuleb eemaldada teisi
s쎵iduki osi. See kehtib eriti, kui peate
pirnideni p쌹쌹semiseks eemaldama
esitulede koostu. Esitulede koostu
eemaldamine/paigaldamine v쎵ib s쎵idukit kahjustada.
僅 Ebasobivate osade v쎵i mitte standardsete pirnide kasutamine v쎵i tuua
kaasa kaitsme l쌹bip쎵lemise ja rikke
ning vigastada juhtmestikku.
僅 쉁rge paigaldage s쎵idukile lisalampe
ega LED-valgusteid. Lisalampide paigaldamine v쎵ib p쎵hjustada lampide
talitlush쌹ireid v쎵i valgustite vilkumist.
Lisaks v쎵ivad kahjustada kaitsmekarp ja juhtmestik.

M쉁RKUS
僅 Kui lambipirn v쎵i lambi konnektor on
elektriliselt sissel쏗litatavast lambist
eemaldatud, v쎵ib kaitsmekarbi seade
tuvastada rikke. Seega v쎵idakse kaitsmekarbi diagnostika veakoodi (DTC)
talletada lambi talitlush쌹ire.
僅 T쎨쎨tava lambi vilkumine aeg-ajalt on
tavaline. Kuna selle p쎵hjuseks on s쎵iduki elektroonika juhtseadme stabiliseerimisfunktsioon, siis lambi peale

Hooldus

ajutist vilkumist p쎵lemas쏗ttimisel ei
ole s쎵idukiga probleeme.
Kuid kui lamp j쌹tkab vilkumist mitu
korda v쎵i l쏗litub t쌹iesti v쌹lja, v쎵ib s쎵iduki elektroonika juhtseadmes olla
viga. Sellisel juhul laske s쎵idukit kohe
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.
僅 P쌹rast avariid v쎵i esitulede koostu
vahetamist laske esituled kvalifitseeritud asjatundjal reguleerida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.
僅 P쌹rast tugevas vihmas s쎵itmist v쎵i
pesemist v쎵ivad esi- ja tagatulede
hajutiklaasid tunduda h쌹rmas. See
tuleb temperatuurierinevusest lambi
sees ja v쌹ljas. See sarnaneb vihma ajal
akende sisek쏗ljele tekkiva kondensaadiga ja ei viita s쎵iduki probleemile.
Kui aga laternasse on kogunenud
vesi, siis laske autot kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida. Kia soovitab
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

M쉁RKUS
Liikluskorralduse muutus (Euroopas)
L쌹hitulede valgus jaotub as쏗mmeetriliselt. Kui l쌹hete v쌹lismaale, vastupidise
liiklussuunaga riiki, pimestab as쏗mmeetriline osa vastutulevaid s쎵itjaid. Pimestamise v쌹ltimiseks n쌹evad Euroopa
Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad ette
paljude erinevate tehniliste lahenduste
kasutamist (nt automaatne valgusre쏹iimi
쏗mberl쏗litus, tuledele kleebitavad katted, valguse allasuunamine jne). T쌹nu
oma erilisele ehitusele sellised auto esilaternad vastutulijaid ei pimesta. Seega

Lambid

peate vastassuunalise liiklusega riigis
muutma esitulede seadistust.

Valgusti asend (ees)
Esituli – t쏗쏗p A

OSG2EV071015

Esituli – t쏗쏗p B

OSG2EV071016

Eesmine udutuli

OSG2EV071017

1 Esituli (l쌹hituled) (LED-t쏗쏗pi)
2 Esituled (kaugtuled/l쌹hituled) (pirnit쏗쏗pi)
3 Esituled (kaugtuled/l쌹hituled) (LEDt쏗쏗pi)
4 Eesmine suunatuli (pirnit쏗쏗pi)
5 Esituled/gabariidituled (LED-t쏗쏗pi)
6 Esituled / gabariidituled / eesmised
suunatuled (LED-t쏗쏗pi)
7 Tagaudutuli (LED-t쏗쏗pi)

8
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Hooldus

Lambid

Valgusti asend (taga)
Kombineeritud tagatuli – t쏗쏗p A

9 Tagumine udutuli (LED-t쏗쏗pi, vasakpoolse rooliga s쎵iduk)
Tagavarapirn (LED-t쏗쏗pi, parempoolse rooliga s쎵idukil)

Valgusti asend (k쏗ljel)

OSG2EV072025L

Kombineeritud tagatuli – t쏗쏗p B
OSG2PH072025L

OSG2EV072026L

OSG2EV072028L

1 K쏗ljesuunatuli (pirnit쏗쏗pi)
2 K쏗ljesuunatuli (LED-t쏗쏗pi)

Tulede vahetamine (LED-t쏗쏗pi)
OSG2EV071018

1 Tagumine suunatuli (pirnit쏗쏗pi)
2 Tagurdustuli (pirnit쏗쏗pi, vasakpoolse
rooliga s쎵iduk)
Tagumine udutuli (LED-t쏗쏗pi, parempoolse rooliga s쎵idukil)
3 Tagumine suunatuli (LED-t쏗쏗pi)
4 Tagurdustuli (LED-t쏗쏗pi, vasakpoolse
rooliga s쎵iduk)
Tagumine udutuli (LED-t쏗쏗pi, parempoolse rooliga s쎵idukil)
5 Lisapidurituli (LED-t쏗쏗pi)
6 Lisapidurituli (LED-t쏗쏗pi)
7 Numbrim쌹rgituli (pirnit쏗쏗pi)
8 Tagumine udutuli (LED-t쏗쏗pi, vasakpoolse rooliga s쎵iduk)
Tagurdustuli (pirnit쏗쏗pi, parempoolse rooliga s쎵iduk)
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Kui LED-lamp ei t쎨쎨ta, laske oma autot
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud
esindaja/teenusepartneri poole.
LED-lampe ei saa 쏗ksikuna vahetada,
kuna see on inte씪greeritud 쏗ksus. LEDlampe peab vahetama 쏗ksusena.
LED-tulesid peab kontrollima ja vajaduse
korral remontima v쎵i asendama koolitatud tehnik, kes oskab seda teha auto
teisi osi kahjustamata.

Hooldus

Lambid

Esitulepirni (pirnit쏗쏗pi) v쌹ljavahetamine (l쌹hituli/kaugtuli)
Kasutamine
1. Enne s쎵iduki v쌹ljal쏗litamist liigutage
rooliratast vahetatavale pirnile vastassuunas, et liigutada rehve s쎵iduki kere
sisemuse poole.
僅 Parempoolse esitulepirni vahetamisel p쎨쎨rake rooli vasakule
僅 Vasakpoolse esitulepirni vahetamisel p쎨쎨rake rooli paremale
2. L쏗litage s쎵iduk v쌹lja ja 쏗hendage aku
negatiivne klemm lahti.
3. Eemaldage t쎨쎨riista abil rattakaitse
kinnitused ja seej쌹rel eemaldage rattakaitse.

OSG2EV072019L

4. Eemaldage pesa koostu k쏗ljest (1),
keerates pesa vastup쌹eva, kuni pesa
sakid 쏗htivad koostu piludega

OSG2H071039

5. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades
seda esmalt sisse ja p쎨쎨rates seej쌹rel
vastup쌹eva, kuni pirni sakid 쏗htivad
pesas olevate piludega. V쎵tke pirn
pesast v쌹lja.
6. Uue pirni paigaldamiseks sisestage
see pessa ja p쎨쎨rake seda, kuni see
lukustub kohale

7. Paigaldage pesa laterna sisse, viies
pesal olevad sakid kohakuti laternal
olevate sakkidega. L쏗kake pesa
laterna sisse ja p쎨쎨rake pesa p쌹rip쌹eva
8. 쌊hendage negatiivne klemm akuga.

eesmise suunatule (pirnit쏗쏗pi)
pirni vahetamine

OSG2H071060

Kasutamine
1. 쌊hendage negatiivne klemm aku k쏗ljest lahti.
2. Eemaldage pesa koostu k쏗ljest (1),
keerates pesa vastup쌹eva, kuni pesa
sakid 쏗htivad koostu piludega.
3. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades
seda esmalt sisse ja p쎨쎨rates seej쌹rel
vastup쌹eva, kuni pirni sakid 쏗htivad
pesas olevate piludega. V쎵tke pirn
pesast v쌹lja.
4. Uue pirni paigaldamiseks sisestage
see pessa ja p쎨쎨rake seda, kuni see
lukustub kohale.
5. Paigaldage pesa laterna sisse, viies
pesal olevad sakid kohakuti laternal
olevate sakkidega. L쏗kake pesa
laterna sisse ja p쎨쎨rake pesa p쌹rip쌹eva.
6. 쌊hendage negatiivne klemm akuga.
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8

Hooldus

Lambid

Tagumise suunatule (pirnit쏗쏗pi)
pirni vahetamine, tagavarapirn
(pirni t쏗쏗pi)
Kui tagumine suunatuli v쎵i tagurdustuli
ei t쎨쎨ta, laske oma autot kvalifitseeritud
t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.
Tulesid peab kontrollima ja vajaduse
korral remontima v쎵i asendama koolitatud tehnik, kes oskab seda teha auto
teisi osi kahjustamata.

K쏗ljesuunatule (pirnit쏗쏗pi) vahetamine

Numbrim쌹rgitule (pirnit쏗쏗pi)
pirni vahetamine

OSG2H071029

Kasutamine
1. L쏗litage s쎵iduk v쌹lja ja 쏗hendage aku
negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades selle
kruvikeerajaga ettevaatlikult lahti.
3. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.
5. Paigaldage latern kohale.

ETTEVAATUST
OSG2EV072029L

Kasutamine
1. L쏗litage s쎵iduk v쌹lja ja 쏗hendage aku
negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades see
kruvikeerajaga ettevaatlikult lahti
3. Eemaldage pesa l쌹쌹tse k쏗ljest, keerates pesa vastup쌹eva, kuni pesa sakid
쏗htivad l쌹쌹tsel olevate sakkidega.
4. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
5. Sisestage pirnipessa uus pirn.
6. Paigaldage latern kohale.

ETTEVAATUST
V쌹ltige l쌹쌹tse, l쌹쌹tse hoidiku v쎵i plastmasskorpuste m쌹쌹rimist v쎵i kahjustamist.
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V쌹ltige l쌹쌹tse, l쌹쌹tse hoidiku v쎵i plastmasskorpuste m쌹쌹rimist v쎵i kahjustamist.

Hooldus

Lambid

Kaardivalgustustule vahetamine
(lambipirni t쏗쏗pi)

4. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti
pirni korpusel olevate sakkidega ja
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki,
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨tamist valgusti asendisse 씮OFF” (v쌹ljas).
OSG2H071056

(Pirnit쏗쏗pi) peeglilambi pirni
vahetamine

Kasutamine
1. Eemaldage valgusti, kangutades selle
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult
lahti.
2. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti
pirni korpusel olevate sakkidega ja
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki,
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨tamist valgusti asendisse 씮OFF” (v쌹ljas).

Salongitule vahetamine (lambipirni t쏗쏗p)

OSG2EV072030L

Kasutamine
1. Eemaldage valgusti, kangutades selle
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult
lahti.
2. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti
pirni korpusel olevate sakkidega ja
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki,
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨tamist valgusti asendisse 씮OFF” (v쌹ljas).
OSG2H071058

Kasutamine
1. Eemaldage valgusti, kangutades selle
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult
lahti.
2. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
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8

Hooldus

Lambid

Kindalaeka tule vahetamine (lambipirni t쏗쏗p)

Pagasiruumi tule vahetamine
(lambipirni t쏗쏗p)

OSG2H071032

Kasutamine

OSG2H071030_2

Kasutamine
1. Eemaldage valgusti, kangutades selle
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult
lahti.
2. Eemaldage kate lambi korpuselt
3. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.
5. V쎵tke pirn laternast v쌹lja.
6. Paigaldage latern kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki,
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨tamist valgusti asendisse 씮OFF” (v쌹ljas).
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1. Eemaldage valgusti, kangutades selle
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult
lahti.
2. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
3. Sisestage pirnipessa uus pirn.
4. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti
pirni korpusel olevate sakkidega ja
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki,
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨tamist valgusti asendisse 씮OFF” (v쌹ljas).

Hooldus

Lambid

Esilatern ja eesmise udutulelaterna suund (Euroopa puhul) ning
eesmise udutulelaterna suund
(Euroopa puhul)

allapoole keerake kruvikeerajat (2)
p쌹ri- v쎵i vastup쌹eva.

Eesmise udutule suund (m쎵nel
mudelil)

Esitulede valgusvihu suuna reguleerimine
T쏗쏗p A

OSG2PH072013L

OSG2PH072011L

T쏗쏗p B
OSG2PH072014L

OSG2PH072012L

Eesmisi udutulesid saab reguleerida
samamoodi nagu sihtivaid esitulesid.
Eesmiste udutulede ja aku normaalse
seisukorra korral reguleerige eesmisi
udutulesid.

Kasutamine

Kasutamine

僅 Pumbake rehvid etten쌹htud r쎵huni ja
eemaldage autost kogu koormus, v쌹ljaarvatus juht, varuratas ja t쎨쎨riistad.
僅 Auto peab asuma tasasel horisontaalsel aluspinnal (p쎵randal).
僅 Joonistage ekraanile vertikaaljooned
(vertikaaljooned peavad l쌹bima vastava esitule valgusvihukeskosa) ja
horisontaaljoon (horisontaaljoon peab
l쌹bima esitulede valgusvihu keskosa).
僅 Kui esituled ja aku on normaalses seisukorras, suunake esitulede valgusviht nii, et k쎵ige eredam osa langeb
horisontaal- ja vertikaaljoontele.
僅 L쌹hitule valgusvihu suunamiseks
vasakule v쎵i paremale keerake kruvikeerajat (1) p쌹ri- v쎵i vastup쌹eva. L쌹hitule valgusvihu suunamiseks 쏗les- v쎵i

僅 Eesmise udutule 쏗les- v쎵i allapoole
suunamiseks keerake kruvikeerajat
p쌹rip쌹eva v쎵i vastup쌹eva.

8
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Hooldus

Lambid

Valgusvihu suund
T쏗쏗p A

OSG2EV072031L

T쏗쏗p B

OSG2EV072027L

* A: ekraan
Esituli
K쎵rgus maapinnast

Auto seisund

Tagaudutuli (LED-t쏗쏗pi) (kui on varustuses)

Lampidevaheline
kaugus

K쎵rgus maapinnast

Lampidevaheline
kaugus

H3

W3

373,7
(14,7)

1 034
(40,7)

363,7
(14,3)

1 034
(40,7)

L쌹hituled/kaugtuled L쌹hituled/kaugtuled
H1
T쏗쏗p A

juhita
[mm (tolli)]

T쏗쏗p B
T쏗쏗p A

juhiga
[mm (tolli)]

8

T쏗쏗p B
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H2
745,9
(29,4)

768,6
(30,3)

699,6
(27,5)

735,9
(29,0)
758,6
(30,0)

689,6
(27,1)

W1

W2
1 470,4
(57,9)

1 479,8
(58,3)

1 478,5
(58,2)

1 470,4
(57,9)
1 479,8
(58,3)

1 478,5
(58,2)

Hooldus

Lambid

Esitule l쌹hituli (vasakpoolse rooliga s쎵iduk)
10 m ekraan

OSG2PH072017L

僅
僅
僅
僅
僅
僅

A: s쎵iduki telg
B: vasaku esitule pirni keskosa
C: parema esitule pirni keskosa
D: esitule keskosa horisontaaljoon
E: maandus
F: l쎵ikejoon

Kasutamine
1. L쏗litage l쌹hituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel n쌹idatud valgustatud ala piirjoonel.
3. L쌹hitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida
horisontaalsuunas, seej쌹rel vertikaalsuunas.
4. Kui teie s쎵idukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise l쏗litit 0
asendile vastavaks.
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8

Hooldus

Lambid

Esitule l쌹hituli (parempoolse rooliga s쎵iduk)
10 m ekraan

OSG2PH072018L

僅
僅
僅
僅
僅
僅

A: s쎵iduki telg
B: vasaku esitule pirni keskosa
C: parema esitule pirni keskosa
D: esitule keskosa horisontaaljoon
E: maandus
F: l쎵ikejoon

Kasutamine
1. L쏗litage l쌹hituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel n쌹idatud valgustatud ala piirjoonel.
3. L쌹hitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida
horisontaalsuunas, seej쌹rel vertikaalsuunas.
4. Kui teie s쎵idukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise l쏗litit 0
asendile vastavaks.
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Hooldus

Lambid

Eesmine udutuli (m쎵nel mudelil)
10 m ekraan

OSG2PH072019L

僅
僅
僅
僅
僅
僅
僅

A: s쎵iduki telg
B: Vasaku udutule pirni keskosa
C: Parema udutule pirni keskosa
D: Eesmise udutule keskosa horisontaaljoon
E: maandus
F: l쎵ikejoon
G: 쌊lemine limiit

Kasutamine
1. L쏗litage eesmine udutuli sisse ajal, mil juhti autos pole.
2. L쎵ikejoon peaks j쌹쌹ma lubatud piirkonda (varjutatud alale).

8
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Hooldus

V쌹line hooldus

V쌹line hooldus
Autokere hooldus
Ettevaatust autokere v쌹lispinna
hooldusel!
Lugege l쌹bi k쎵ik sildil esitatud hoiatused
ja j쌹rgige mis tahes keemilise puhastusvahendi v쎵i poleerimisvahendi kasutamisel etiketi juhiseid.

M쉁RKUS
Kui pargite s쎵iduki roostevaba metallsildi v쎵i tuuleklaasi vms hoone poole,
v쎵ib v쌹liskonstruktsioonist peegelduv
p쌹ikesevalgus kahjustada plastist v쌹lisserva (p쎵rkearus, spoiler, kaunistus,
lamp, v쌹lispeegel jne). Plastist v쌹lisserva
kahjustamise v쌹ltimiseks parkige s쎵iduk
eemale kohtadest, kus v쎵ib tekkida peegelduv valgus, v쎵i kasutage s쎵iduki
katet. (Olenevalt s쎵idukist v쎵ivad v쌹lisservad (nt spoiler) erineda.)

V쌹rvkatte hooldus
Pesemine
S쎵iduki v쌹lispinna kaitsmiseks rooste ja
muude kahjustuste eest peske auto
v쌹hemalt kord kuus leige v쎵i k쏗lma
veega p쎵hjalikult puhtaks.
Kui kasutate autot maastikus쎵iduks,
tuleb seda pesta p쌹rast iga maastikus쎵itu. Olge eriti t쌹helepanelik soola, pori
ja igasuguse muu kogunenud mustuse
eemaldamisel. Hoidke kere uste allosas
olevad 쌹ravooluavad alati puhtad. Putukad, t쎵rv, puuvaik, lindude v쌹ljaheited,
t쎨쎨stusreostus ja sarnased sadestised
v쎵ivad teie s쎵iduki viimistlust kahjustada, kui neid kohe ei eemaldata.
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Ise kohe pesemine tavalise veega ei
pruugi k쎵iki neid sadestisi t쌹ielikult
eemaldada. Kasutada v쎵ib pehmed
seepi, mis on ohutu v쌹rvitud pindadele.
P쌹rast pesemist loputage s쎵idukit leige
v쎵i k쏗lma veega. 쉁rge laske seebil viimistlusele kuivada.

HOIATUS
Kontrollige p쌹rast s쎵iduki pesemist aeglaselt s쎵ites pidureid, et teha kindlaks,
kas vesi on neid m쎵jutanud. Kui pidurdusv쎵ime on kahjustunud, kuivatage
pidurid, rakendades neid 쎵rnalt, s쌹ilitades aeglase kiiruse.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge kasutage tugevat seepi, keemilisi
puhastusvahendeid v쎵i kuuma vett ja
쌹rge peske s쎵idukit otsese p쌹ikesevalguse k쌹es v쎵i kui s쎵iduki kere on
soe.
僅 Olge auto k쏗lgakende pesemisel ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutate survepesurit. Vesi v쎵ib akna vahelt sisse
p쌹쌹seda ja auto v쎵ib seest m쌹rjaks
saada.
僅 V쌹ltimaks plastosade ja lampide kahjustumist 쌹rge puhastage keemiliste
lahuste ega tugevate pesuvahenditega.

Hooldus

V쌹line hooldus

Pesemine survepesuriga

OSG2PH072020L

僅 Kui kasutate auto pesemiseks survepesurit, 쌹rge hoidke pesuri pihustusp쏗stolit autole liiga l쌹hedal.
Liiga v쌹ike kaugus autost v쎵i liiga
tugev veesurve v쎵ib autoosi kahjustada v쎵i vesi v쎵ib neisse sisse p쌹쌹seda.
僅 쉁rge suunake survepesuri veejuga
otse kaamerale v쎵i seda 쏗mbritsevale
alale. Survepesuri tugev veejuga v쎵ib
andureid kahjustada ja s쏗steem ei
pruugi enam normaalselt t쎨쎨tada.
僅 쉁rge hoidke pihustusp쏗stolit liiga
l쌹hedal erinevatele kummi- ja plastkatetele ning igasugustele 쏗henduskohtadele, sest tugev veejuga v쎵ib neid
kahjustada.

ETTEVAATUST
僅 Kui pesete mootoriruumi veega, eriti
survepesuriga, v쎵ivad elektriseadmed viga saada.
僅 쉁rge laske kunagi veel v쎵i muudel
vedelikel s쎵iduki elektriosadega
kokku puutuda, sest see v쎵ib neid
kahjustada.

Vahatamine
Vahatage s쎵idukit, kui v쌹rvil ei ole enam
vett.
Peske ja kuivatage s쎵iduk alati enne
vahatamist. Kasutage kvaliteetset vedelv쎵i pastavaha ja j쌹rgige tootja juhiseid.
Vahatage ka k쎵iki v쌹rvimata metallosi ja

-liiste, et neid v쌹lism쎵jude eest kaitsta
ning nende l쌹iget s쌹ilitada.
싙li, t쎵rva jms plekkide eemaldamine
spetsiaalse plekieemaldajaga koorib
tavaliselt v쌹rvkattelt maha ka vahakihi.
Vahatage need piirkonnad kindlasti
uuesti, isegi kui 쏗lej쌹쌹nud s쎵iduk ei vaja
veel vahatamist. 쉁rge kandke vaha
k쎵rgreljeefis v쌹rvimata osadele, kuna
see v쎵ib neid tuhmistada.

ETTEVAATUST
僅 Kuiva lapiga tolmu v쎵i mustuse p쏗hkimine s쎵idukilt kriimustab viimistlust.
僅 쉁rge kasutage kroomitud v쎵i anooditud alumiiniumosadel terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, happelisi
pesuvahendeid v쎵i tugevaid pesuvahendeid, mis sisaldavad v쌹ga leeliselisi v쎵i s쎨쎨vitavaid aineid. See v쎵ib
kahjustada kaitsekihti ja p쎵hjustada
pleekimist v쎵i v쌹rvi kulumist.

V쌹rvkatte kahjustuste parandamine
V쌹rvitud pinnale tekkinud s쏗gavad kriimustused ja kivit쌹kked peab otsekohe
쌹ra parandama. Paljastatud metall l쌹heb
kiiresti rooste ja v쎵ib areneda suureks
paranduskuluks.

M쉁RKUS
Kui teie s쎵iduk on kahjustatud ja vajab
mis tahes metallosade parandust v쎵i
asendamist, veenduge, et autoremondit쎨쎨koda kannab parandatavatele v쎵i
asendatavatele osadele korrosioonivastast vahendit.
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L쌹ikiva metallpinna hooldus
僅 Asfaldipigi ja putukate eemaldamiseks kasutage asfaldiplekkide eemaldusvahendit, mitte aga kaabitsat v쎵i
muid teravaid esemeid.
僅 L쌹ikivate metallpindade kaitsmiseks
korrosiooni eest kandke neile kiht
vaha v쎵i kroomikaitsevahendit ning
h쎵쎵ruge tugevalt l쌹ikima.
僅 Talvistes ilmaoludes v쎵i rannikualadel
katke l쌹ikivad metallpinnad paksema
vaha- v쎵i kaitsevahendi kihiga. Vajadusel katke osad mittes쎨쎨biva vaseliiniga v쎵i muu kaitsva ainega.

Kerep쎵hja hooldus
S쎨쎨bivad ained, mida kasutatakse t쌹navatel j쌹쌹ja lumet쎵rjeks v쎵i tolmu v쌹hendamiseks, v쎵ivad koguneda auto
p쎵hjale. Kui neid aineid ei eemaldata,
v쎵ib see p쎵hjustada p쎵hjadetailide –
raami ja p쎵hjapaneeli – kiirenenud roostetamist isegi juhul, kui neid on t쎨쎨deldud roostetamisvastase
kaitsevahendiga.
Loputage auto p쎵hi ja rattakoopad
v쌹hemalt kord kuus, iga kord p쌹rast
maastikus쎵itu ja iga talveperioodi l쎵pus
leige v쎵i k쏗lma veega p쎵hjalikult puhtaks. P쎨쎨rake kerealusele pinnale ja
detailidele erilist t쌹helepanu, sest seal on
raske kogu pori ja mustust n쌹ha. T쌹navamustuse niisutamine ja mitte eemaldamine teeb rohkem kahju kui kasu.
S쎵idukite alumistes servades, uksealustes liistudes ja raamis on 쌹ravooluavad,
mis ei tohi olla mustusega ummistunud;
nendesse piirkondadesse j쌹쌹nudvesi
v쎵ib p쎵hjustada roostet.

8

48

HOIATUS
Kontrollige p쌹rast s쎵iduki pesemist aeglaselt s쎵ites pidureid, et teha kindlaks,
kas vesi on neid m쎵jutanud. Kui pidurdusv쎵ime on kahjustunud, kuivatage
pidurid, rakendades neid 쎵rnalt, s쌹ilitades aeglase kiiruse.

Alumiiniumvelgede hooldus
Alumiiniumveljed on kaetud l쌹bipaistva
kaitsekihiga.
僅 쉁rge puhastage alumiiniumvelgesid
abrasiivpuhastusvahendite, poleerimisvahendite, lahustite ega traatharjaga. Nii v쎵ite velgede viimistluskihti
vigastada.
僅 Puhastage velge, kui see on jahtunud.
僅 Kasutage ainult pehmet seepi v쎵i
neutraalset pesuvahendit ning loputage p쎵hjalikult veega. Puhastage
kindlasti veljed ka p쌹rast soolastel
teedel s쎵itmist. See aitab roostetamist v쌹ltida.
僅 V쌹ltige velgede pesemist p쌹rast soolastel teedel s쎵itmist.
僅 쉁rge kasutage aluselist ega happelist
pesuvahendit. Sellised vahendid v쎵ivad alumiiniumvelgede kaitsekihti
kahjustada.

Korrosioonikaitse
S쎵iduki kaitsmine korrosiooni
eest
Kasutades korrosiooni vastu v쎵itlemiseks k쎵ige arenenumaid projekteerimisja ehitustavasid, toodame me k쎵rgeima
kvaliteediga s쎵idukeid. Siiski on see vaid
osa t쎨쎨st. Pikaajalise korrosioonikindluse
saavutamiseks on vajalik ka omaniku
koost쎨쎨 ja abi.

Hooldus

Korrosiooni t쏗쏗pilisemad p쎵hjused
T쏗쏗pilisemad p쎵hjused, mille t쎵ttu korrosioon v쎵ib tekkida, on j쌹rgmised.
僅 Teedel kasutatav sool ning pori ja niiskus, millel lastakse auto p쎵hjale koguneda.
僅 V쌹rvkatte v쎵i kaitsekihtide eemaldumine kivit쌹kete, tugeva h쎵쎵rdumise,
kriimustuste v쎵i v쌹iksemate m쎵lkide
tulemusel, mille t쎵ttu j쌹쌹b paljastunud
metall korrosiooni eest kaitseta.

K쎵rge korrosiooniriskiga piirkonnad
Kui elate piirkonnas, kus teie auto satub
pidevalt korrodeerivate ainete m쎵juv쌹lja,
on korrosioonivastane kaitse eriti t쌹htis.
Kiirenenud korrosiooni tavalisemad p쎵hjuse on teedel kasutatav sool, tolmu
v쌹hendamiseks kasutatavad kemikaalid, ookeanituuled ja t쎨쎨stuslikud saasteained.

Niiskus soodustab korrosiooni
Niiskus loob korrosiooni tekkeks k쎵ige
soodsamad tingimused. Korrodeerumine kiireneb k쎵rge 쎵huniiskuse juures,
eriti siis, kui temperatuur on vaid veidi
nullist 쏗lalpool. Sellistes tingimustes
hoiab aeglaselt aurustuv niiskus s쎨쎨vitavat ainet s쎵iduki pinnal. Muda on eriti
s쎨쎨vitav, kuna see kuivab aeglaselt ja
hoiab niiskuse s쎵iduki k쏗ljes. Kuigi muda
paistab olevat kuivanud, v쎵ib see siiski
niiskust sisaldada ja korrosiooni soodustada. Ka k쎵rged temperatuurid v쎵ivad
kiirendada selliste osade korrodeerumist, mis ei ole korralikult ventileeritud,
sest niiskus ei saa sel juhul kiiresti
hajuda.
Hoidke oma s쎵iduk puhas ja v쌹ltige
muda v쎵i muude ainete kogunemist. See

V쌹line hooldus

ei kehti mitte ainult auto n쌹htavate
pindade, vaid eriti just auto p쎵hja kohta.

Korrosiooni v쌹ltimiseks
Saate aidata korrosiooni v쌹ltida, alustades j쌹rgmiste asjade j쌹rgmisega.

Hoidke oma s쎵iduk puhas
Parim meetod oma auto kaitsmiseks
korrosiooni eest on hoida see puhas k쎵igist korrodeerivatest ainetest. Eriti t쌹htis
on seejuures p쎨쎨rata t쌹helepanu auto
p쎵hjale.
僅 Kui elate k쎵rge korrosiooniriskiga piirkonnas — n쌹iteks ookeani l쌹heduses,
piirkonnas, kus s쎵iduteid soolatatakse, k쎵rge t쎨쎨stusliku saastumisega piirkonnas, kohas, kus esineb
happevihmu vms, peate korrosiooni
v쌹ltimiseks olema eriti hoolikas. Talvel
loputage auto p쎵hi puhtaks v쌹hemalt
kord kuus ning kui talv saab l쌹bi, viige
l쌹bi 쏗ks eriti p쎵hjalik kerep쎵hja
puhastus.
僅 P쎨쎨rake s쎵iduki alaosa puhastamisel
erilist t쌹helepanu poritiibadele ja
muudele piirkondadele, mis on vaatev쌹ljast v쌹ljaspool. Puhastage p쎵hjalikult; vaid kogunenud mustuse
niisutamine, mitte pesemine, kiirendab korrosiooni, mitte ei takista seda.
Eriti t쎵husalt aitab kogunenud pori ja
korrodeerivaid aineid eemaldada
surve- v쎵i aurupesur.
僅 Uste alaservade, l쌹vekarpide ja raami
puhastamisel j쌹lgige, et nendes asuvad vee 쌹ravooluavad p쏗siksid puhtad ja takistustest vabad, et niiskus
v쌹lja p쌹쌹seks ega j쌹쌹ks ummistunud
avadesse seisma, kiirendades sel
moel roostetamist.
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Hoidke oma garaa쏹 kuiv!
쉁rge parkige oma s쎵idukit niiskesse, halvasti ventileeritud garaa쏹i. Sellises kohas
on korrosiooni tekkeks loodud eriti head
tingimused. Eriti kehtib see juhul, kui
pesete oma autot garaa쏹is v쎵i s쎵idate
autoga garaa쏹i sisse, kui auto on veel
m쌹rg v쎵i lume, j쌹쌹 v쎵i poriga kaetud.
Isegi soojendusega garaa쏹 v쎵ib korrosiooni kiirendada, kui see ei ole ventileeritud, et niiskus saaks v쌹ljuda.

Hoolitsege auto v쌹rvkatte ja
v쌹lisviimistluse eest!
Viimistluse kriimud ja t쌹kked tuleb korrosiooni v쌹ltimiseks v쎵imalikult kiiresti
v쌹rviga "쏗le v쌹rvida". Kui l쌹bi paistab
paljas metall, on soovituslik p쎨쎨rduda
kvalifitseeritud autoremondi- ja v쌹rvimist쎨쎨koja poole.
Lindude v쌹ljaheited: lindude v쌹ljaheited
on tugevalt s쎨쎨biva toimega ja v쎵ivad
kahjustada auto v쌹rvkatet juba m쎵ne
tunniga. Eemaldage lindude v쌹ljaheited
alati esimesel v쎵imalusel.

쉁rge j쌹tke sisemust hooletusse
Niiskus v쎵ib koguneda jalamattide ja
vaipkatte alla ning p쎵hjustada korrosiooni. Kontrollige perioodiliselt jalamattide alla, tagamaks, et vaipkate on kuiv.
Olge eriti ettevaatlik, kui veate s쎵idukis
v쌹etist, puhastusvahendeid v쎵i kemikaale.
Neid tohib vedada vaid sobivates mahutites ja mis tahes 쏗mberminemised v쎵i
lekked tuleb 쌹ra koristada, puhta veega
loputada ja korralikult kuivatada.

Salongi hooldus
Ettevaatust salongi hooldusel!
M쉁RKUS
V쌹ltige kemikaalide nagu parf쏗쏗mi, kosmeetilise 쎵li, p쌹ikesekreemi, k쌹tepuhastusvahendi ja 쎵huv쌹rskendaja
kokkupuudet sisemiste osadega, sest
need v쎵ivad p쎵hjustada kahjustusi ja
v쌹rvuse muutumist. Kui sellised ained
siiski auto sisepindadele satuvad, p쏗hkige need sealt otsekohe 쌹ra. Vajadusel
kasutage sooja vett ja mahedat mittepesuainep쎵hist puhastusvahendit (enne
kasutamist katsetage k쎵iki puhastusvahendeid varjatud alal). Sisepindade
puhastamiseks kasutage sobivat autopuhastusvahendit.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge laske kunagi veel v쎵i muudel
vedelikel s쎵iduki elektriosadega
kokku puutuda, sest see v쎵ib neid
kahjustada.
僅 Kasutage nahkpindade (nt rooli, istmekatete jms) puhastamiseks neutraalseid v쎵i v쌹ikese
alkoholisisaldusega puhastusvahendeid. Suure alkoholisisaldusega
lahuste ning leeliseliste v쎵i happeliste
puhastusvahendite kasutamine v쎵ib
naha v쌹rvi pleegitada v쎵i sellelt pealmise kihi maha koorida.

Nahkistmete hooldamine (m쎵nel
mudelil)
僅 Puhastage istet aeg-ajalt tolmuimejaga, et eemaldada sellelt tolm ja liiv.
Nii 쎵nnestub v쌹ltida kriimustusi ja
muid kahjustusi ning naha kvaliteet
s쌹ilib kauem.
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僅 P쏗hkige naturaalsest nahas istmekatet tihti kuiva ja pehme lapiga.
僅 Naha kaitsevahendi piisav kasutamine v쎵ib katte h쎵쎵rdumist v쌹ltida ja
aitab v쌹rvi s쌹ilitada. Lugege kindlasti
juhiseid ja suhelge spetsialistiga, kui
kasutate naha katmis- v쎵i kaitsevahendeid.
僅 Hele nahk m쌹쌹rdub kergesti. Puhastage istmeid tihti.
僅 V쌹ltige niiske lapiga p쏗hkimist. See
v쎵ib p쎵hjustada nahapinna pragunemist.

Tekstiilistmete kasutamise ettevaatusabin쎵ud (m쎵nel mudelil)

Nahast istmekatete puhastamine
(m쎵nel mudelil)

Polsterduse ja siseviimistluse
puhastamine

僅 Eemaldage igasugune nahale sattunud mustus otsekohe. Plekkide
eemaldamiseks j쌹rgige alltoodud juhiseid.
僅 Kosmeetikatooted
- Kandke riidele puhastuskreemi ja
p쏗hkige plekki. P쏗hkige kreem
nahalt niiske lapiga 쌹ra ja kuivatage
seej쌹rel kuiva lapiga.
僅 Joogid
- Pange plekile v쌹ike kogus neutraalset puhastusvahendit ja p쏗hkige
seni, kuni joogiplekk enam ei m쌹쌹ri.
僅 싙li
- Eemaldage 쎵li koheselt imava
lapiga ja p쏗hkige naturaalse naha
plekieemaldajaga.
僅 N쌹rimiskumm
- Pange plekile j쌹쌹d, et n쌹rimiskumm
k쎵veneks, ning eemaldage siis t쏗kkhaaval.

Puhastage tekstiilist istmeid regulaarselt
tolmuimejaga, arvestades tekstiili omadusi. Kui istmel on joogiplekid jne, kasutage sobivat interj쎨쎨ripuhastajat.
Istmekatete kaitsmiseks p쏗hkige seda
laialt ja v쌹hest j쎵udu kasutades allasuunas pehme k쌹sna v쎵i mikrokiudlapiga.
Takjapaelad v쎵i teravad esemed v쎵ivad
tekitada istmele rebendeid v쎵i kriimustusi. 쉁rge laske sellistel esemetel vastu
istmeid h쎵쎵ruda.

Auto salongi sisepinnad
Eemaldage tolm ja lahtine mustus
vin쏗쏗lpindadelt harja v쎵i tolmuimejaga.
Vajadusel puhastage sisepinnad sooja
vee ja maheda mittepesuaine puhastusvahendiga (enne kasutamist katsetage
k쎵iki puhastusvahendeid varjatud alal).

Riie
Eemaldage tolm ja lahtine mustus riidelt
harja v쎵i tolmuimejaga. Seej쌹rel kasutage puhastamiseks m쎵nd pehme
m쎨쎨bli v쎵i vaipade jaoks soovitatud
쎵rnatoimelist puhastusvahendit. V쌹rsked plekid eemaldage otsekohe tekstiilmaterjalidele m쎵eldud
plekieemaldajaga. Kui v쌹rsketele plekkidele kohe t쌹helepanu ei p쎨쎨rata, v쎵ib
plekk tugevalt sisse j쌹쌹da ja kanga v쌹rvus v쎵ib seet쎵ttu muutuda. Samuti v쎵ivad v쌹heneda materjali tulekindlad
omadused, kui selle eest 쎵igesti ei hoolitseta.
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ETTEVAATUST
Soovitatud puhastusvahenditest ja meetoditest erinevate ainete ja meetodite
kasutamine v쎵ib rikkuda tekstiili v쌹ljan쌹gemist ja v쌹hendada selle tulekindlust.

S쏗le-/쎵larihma puhastamine
Puhastage rihma mis tahes polsterdusele ja vaipadele m쎵eldud pehme seebilahusega. J쌹rgige puhastusvahendi
kasutusjuhendit. 쉁rge valgendage ega
v쌹rvige rihma uuesti, kuna see v쎵ib
rihma kahjustada.

Siseaknaklaasi puhastamine
Kui s쎵iduki siseaknaklaasid muutuvad
uduseks (kaetud 쎵li-, rasva- v쎵i vahakihiga), tuleb neid puhastada klaasipuhastiga. J쌹rgige klaasipuhasti juhiseid.

ETTEVAATUST
쉁rge kriimustage ega kraapige tagumise
siseakent. See v쎵ib kahjustada tagaakna
j쌹쌹t쎵rje v쎵ret.
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M쎵쎵tmed

Tehnilised andmed ja tarbijainfo
M쎵쎵tmed

KIAPB001

Ese

mm (tolli)

A

쌊ldpikkus

4420 (174,0)

B

Kogulaius

1825 (71,9)

C

Koguk쎵rgus

1570 (61,8)

D

Rehvimuster

E

Teljevahe

9

2

Eesmine

215/55 R17

1571 (61,8)

Tagumine

215/55 R17

1581 (62,2)
2720 (107,1)

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Elektris쎵iduki tehnilised andmed

Elektris쎵iduki tehnilised andmed
OBC: pardalaadijad
T쌹iendatud t쏗쏗p
Elemendid
2WD
Maksimaalne v쌹ljund (kW)

150

Mootor

Aku
(Liitiumioon)

Maksimaalne p쎨쎨rdemoment (Nm)

255

V쎵imsus (kWh)

64,8

Vooluv쌹ljund (kW)

182

Pinge (V)

358
쌊hefaasiline vahelduvvool

Laadija (OBC)

7 kW

Maksimaalne v쌹ljund (kW)
Kolmefaasiline vahelduvvool

10,4 kW

Maht ja kaal
Pagasiruumi maht
Auto t쌹ismass
2200 kg (4850 naela)

Min

Max

475 l (16,8 kuuptolli)

1392 l (49,2 kuuptolli)

Esikapoti saadaolev mass
Ese

2WD

esikapoti mass

10 kg (25 naela)

Kliimaseade
Ese
T쏗쏗p A
K쏗lmaine
T쏗쏗p B
Kompressori m쌹쌹rdeaine

Mahukaal (g)

Klassifikatsioon

Soojuspumbaga

850±25

R-134a

Ilma soojuspumbata

750±25

R-134a

Soojuspumbaga

850±25

R-1234yf

Ilma soojuspumbata

750±25

R-1234yf

180±10

POE

9

V쎵tke lisateabeks 쏗hendust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia
volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

9
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Lampide v쎵imsused

Lampide v쎵imsused
* : kui on varustuses
Lambipirn
Esituli (kaugtuli/l쌹hituli)
Esituli (t쏗쏗p A)*

Pirni t쏗쏗p

V쎵imsus (vatt)

HB3

60

PY21W

21

Gabariidituled ja p쌹evatuled

LED

LED

Esituli (l쌹hituli)

LED

LED

Esituli (kaugtuli/lisal쌹hituli)

LED

LED

Suunatuled

LED

LED

Gabariidituled ja p쌹evatuled

LED

LED

Eesmised udutuled

LED

LED

Suunatuled

Esituli (t쏗쏗p B)*

Eesmine ja k쏗lgmine

K쏗lgmised suunatuled (pirnit쏗쏗pi)

WY5W

5

K쏗lgmine suunatuli (LED-t쏗쏗pi)

LED

LED

Pidurituled

LED

LED

Tagatuled

LED

LED

Suunatuled

PY21W

21

LED

LED

Kombineeritud tagatuli

Alumine kombineeritud tagatuli
Tagumine udutuli
(t쏗쏗p A)*
Tagurdustuled

W16W

16

LED

LED

LED

LED

LED

LED

K쎵rgel paiknev pidurituli

LED

LED

Numbrim쌹rgituled

W5W

5

KIIL(W10W)

10

LED

LED

Suunatuled
Alumine kombineeritud tagatuli
Tagumine udutuli
(t쏗쏗p B)*
Tagurdustuled
Tagumine
Kaardilambid (pirnit쏗쏗pi)
Kaardilambid (LED-t쏗쏗pi)
Salongituled (pirnit쏗쏗pi)

FESTOON

10

Salongituled (LED-t쏗쏗pi)

LED

LED

FESTOON

5

W5W

5

Meikimisvalgustus*
Salong
Kindalaegas

9

4

Pagasiruumilamp (pirnit쏗쏗p)

FESTOON

10

Pagasiruumilamp (LED-t쏗쏗pi)

LED

LED

Kapotilamp (LED-t쏗쏗pi)

LED

LED

Taustavalgus

LED

LED
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Rehvid ja veljed

Rehvid ja veljed
*1. Koormusindeks
*2. Kiiruse s쏗mbol

Ese

Normaalm쎵쎵dus ratas

Rehvi
m쎵쎵t

Lubatud koormus

Lubatud kiirus

Velje m쎵쎵t

215/55 R17 7.0J × 17"

LI*1

kg

SS*2

km/h

94

670

V

240

Rehvir쎵hk [bar (psi, kPa)]

Rattamutrite pingutusmoment
Tagu- kgf·m (lbf·ft,
N·m)
mine

Tavakoormus

T쌹iskoormus

Eesmine

Eesmine

Tagumine

2,5 (36 250)

2,5 (36 2,6 (38,
250) 260)

11–13
(79~94,
107~127)

ETTEVAATUST
Rehvide vahetamisel paigaldage k쎵igile
ratastele originaalrehvidega sama
m쎵쎵tu rehvid. Teistsugused rehvid v쎵ivad takistada ABS-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.

M쉁RKUS
僅 Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt s쎵idukiga kaasas olnud
rehvidega samas suuruses rehve.
Vastasel juhul m쎵jub see s쎵idukogemust.
僅 K쎵rgetel k쎵rgustel s쎵itmisel on atmosf쌹쌹rir쎵hu v쌹henemine loomulik.
Kontrollige seega rehvir쎵hku ja vajadusel t쌹itke.
- Lisaks on vajalik lisada vastavalt
r쎵hku vastavalt iga kilomeetri kohta
merepinnast 1,5 psi/km

9
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused
Mootori ja j쎵us쏗steemi parima t쎨쎨korra ja vastupidavuse tagamiseks kasutage ainult etten쌹htud kvaliteetseid m쌹쌹rdeaineid.
Soovitame kasutada j쌹rgmisi m쌹쌹rdeaineid ja vedelikke.
M쌹쌹rdeaine

Kogus (l)

Klassifikatsioon

Reduktori vedelik

Ligikaudu 2,8–2,9

Kia originaal ATF SP4M-1

Pidurivedelik

Nagu etten쌹htud

SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4,
ISO4925 CLASS-6

Jahutusvedelik

9

6

Ilma soojuspumbata

Ligikaudu 14,3

Soojuspumbaga

Ligikaudu 14,5

Antifriisi ja vee segu (et쏗leengl쏗kool fosfaadip쎵hine jahutusaine alumiiniumradiaatoritele)

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

S쎵iduki tehaset쌹his (VIN)
T쏗쏗p A

S쎵iduki tehaset쌹his (VIN)

S쎵iduki andmesilt (m쎵nel
mudelil)
T쏗쏗p A

OSG2H081001

T쏗쏗p B

OSG2H081006

T쏗쏗p B

OSG2H081002

Tehaset쌹hist (VIN-koodi) kasutatakse
teie auto registreerimisel, omandi쎵iguse
t쎵endamiseks ning k쎵igis muudes teie
autoga seotud 쎵igustoimingutes.
僅 T쏗쏗p A: graveeritud p쎵randale vasakv쎵i parempoolse esiistme alla. VIN koodi kontrollimiseks avage kaas.
僅 T쏗쏗p B: kirjutatud plaadile, mis on l쌹bi
esiklaasi armatuurlaua 쏗lemisse
vasak- v쎵i parempoolsesse serva kinnitatud.

OSG2EV082004R

Keskpiilarile kinnitatud s쎵iduki t쏗쏗bikinnituse silt kannab s쎵iduki identifitseerimise numbrit (VIN).

9
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Rehvide tehniliste andmete ja
r쎵hkude silt

Rehvide tehniliste andmete ja r쎵hkude silt

Konditsioneeri kompressori
silt

T쏗쏗p A

OCV081006L
OSG2H081007

T쏗쏗p B

OSG2EV082003R

1 K쏗lmaine
2 K쏗lmaaine 쎵li
Kompressori sildil on kirjas andmed teie
auto varustusse kuuluva konditsioneeri
kompressori t쏗쏗bi kohta: mudel, tarnija
tootekood, tootmisnumber, k쏗lmaaine
(1) ja 쎵li (2).

K쏗lmaaine kleebis

Keskpiilaril asuval rehvisildil on n쌹idatud
s쎵idukile sobivad rehvir쎵hud. Teie uuele
autole paigaldatud rehvid v쎵imaldavad
tavas쎵idul parimat sooritust.

Mootori number

OSG2EV041019

K쏗lmaaine silt asub n쌹idatud kohas.

Vastavusdeklaratsioon

OSG2EV081001

Mootori number on kirjas mootoril, joonisel n쌹idatud kohas.

9

8

K쎵ik auto osad, mis kasutavad oma t쎨쎨s
erinevaid raadiosagedusi, vastavad
direktiivi 1995/5/E쌊 n쎵uetele ja sellest
tulenevatele teistele asjakohastele s쌹tetele.
T쌹iendav teave, sh tootja vastavusdeklaratsioon, on saadaval Kia veebilehel:
http://www.kia-hotline.com

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Laadimissildil oleva s쏗mboli kontrollimine (Euroopas)

Laadimissildil oleva s쏗mboli kontrollimine (Euroopas) (m쎵nel
mudelil)
S쎵iduki laadimise SISEND

Laadimisliidese V쉁LJUND

OSG2EVQ012066L

OCVQ011016L

OCV081009L

<S쏗mboli asukoha ja kohaldamise n쌹ide>

Ettevaatusabin쎵ud vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga laadimisel (kaasaskantav laadimiskaabel) (vahelduvvoolu laadimine)
1. Kontrollige p쌹rast laadimisluugi avamist hoiatussildi allosas olevat laadimiss쏗mbolit.
2. Kontrollige vahelduvvoolu- ja tilklaadija kaabli laadimisliidese s쏗mbolit.
3. Laadimiss쏗mboli t쌹he kontrollimise j쌹rel j쌹tkake laadimise sammuga.
* Vt l쎵iku "Elektrilaadimise sildi s쏗mbolite tabel (Euroopas)" lehek쏗ljel 9-11.
4. Sobimatu s쏗mboliga laadimisliidese kasutamisel tekib rikke-, tule-, vigastusoht jne.

Alalisvoolu laadimise ettevaatusabin쎵ud (alalisvoolu laadimine)
1. Kontrollige p쌹rast laadimisluugi avamist hoiatussildi allosas olevat laadimiss쏗mbolit.
2. Kontrollige laadimisliidese s쏗mbolit kiirlaadimisjaamas
3. Laadimiss쏗mboli t쌹he kontrollimise j쌹rel j쌹tkake laadimise sammuga.
* Vt l쎵iku "Elektrilaadimise sildi s쏗mbolite tabel (Euroopas)" lehek쏗ljel 9-11.
4. Sobimatu s쏗mboliga laadimisliidese kasutamisel tekib rikke-, tule-, vigastusoht jne.
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Elektrilaadimise silt (Euroopas)

OCV081012L

Elektrilaadimise silt on kinnitatud laadimisluugile.
1. Hoiatus k쎵rgepinge eest
2. Laadimisluugi s쏗mbol
3. Lisateavet vt l쎵igust "Laadimissildil
oleva s쏗mboli kontrollimine (Euroopas) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 9-9.
4. Laadimispinge ja -vool
N쌹idikuplokis olev m쌹rgutuli ( ):
쌊hefaasiline vahelduvvool
N쌹idikuplokis olev m쌹rgutuli ( ): Kolmefaasiline vahelduvvool
5–7: laadimise t쏗쏗bi s쏗mbolid. Lisateavet vt l쎵igust "Elektrilaadimise sildi s쏗mbolite tabel (Euroopas)" lehek쏗ljel 9-11.
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Laadimissildil oleva s쏗mboli kontrollimine (Euroopas)

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Laadimissildil oleva s쏗mboli kontrollimine (Euroopas)

Elektrilaadimise sildi s쏗mbolite tabel (Euroopas)
Vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga laadimine
Toite t쏗쏗p

Konfiguratsioon

Tarviku t쏗쏗p

Pingevahemik

Vahelduvvool

7P

S쎵iduki liides ja s쎵iduki sisend

≤480 V RMS

Tarviku t쏗쏗p

Pingevahemik

Identifikaator

Alalisvoolu laadimine
Toite t쏗쏗p

Konfiguratsioon

Identifikaator

50V kuni 500V

Alalisvool

7P COMBO

S쎵iduki liides ja s쎵iduki sisend

200V kuni 920V

9
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L쏗hend A

L쏗hend

L쏗hend

HAC

L쏗hend

T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem

ABS
Blokeerumisvastane piduris쏗steem

Automaatsed kaugtuled

BAS
Piduri abis쏗steem

HDA
Maantee s쎵iduabi

BCA
Pimenurga avariiennetuss쏗steem

HMSL
K쎵rgel paiknev pidurituli

BVM
Pimenurga j쌹lgimiskaamera

HUD
Head-up display (HUD-ekraan)

CC
P쏗sikiirusehoidja

ISLA
Nutikas kiirusepiiraja (ISLA)

CRS
Lapse turvas쏗steem
DAW
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem

LATCH
Alumised kinnituspunktid ja -rihmad
lastele
LFA
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem

DRL
P쌹evatuled

LKA
S쎵idureal hoidmise abis쏗steem

EBD
Elektroonilise pidurdusj쎵u regulaator

MCB
Mitme kokkup쎵rke pidur

ECM
Elektriline kroompeegel

MDPS-seade
Mootori juhitud rooliv쎵imendi

EPS
Elektriline rooliv쎵imendi

MIL
Rikke m쌹rgutuli

ESC
Elektrooniline stabiilsuskontroll

MSLA
Kiirusepiiraja

ESS
H쌹dapidurdamise signaaltuli
FCA
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem

A

HBA

2

NSCC
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirushoidik

L쏗hend

PCA
Tagumine parkimise kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem
PDW
Tagumise parkimiskauguse hoiatus
RCCA
Tagumise p쎵iksuunalise liikluse kokkup쎵rke ennetamise hoiatuss쏗steem

TIN
Rehvi identifitseerimisnumber
TPMS
Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem
VIN
S쎵iduki identifitseerimisnumber
VSM
Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem

RCCW
Tagumise p쎵ikisuunalise liikluse hoiatuss쏗steem
RVM
Tahavaatekaamera
SBW
Nuppudega k쌹iguvahetus
SCC
D쏗naamiline kiirusehoidja
SEA
Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem
SEW
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem
SRS
T쌹iendav turvas쏗steem
SRSCM
SRS-s쏗steemi juhtmoodul
SVM
쌊mbritseva vaate kaamera
TBT (Navigatsioonis쏗steem)
Navigeerimisteave (Turn by Turn)
TCS
Veoj쎵u kontrolls쏗steem
A

3

Aineloend I

Aineloend

Aineloend
A
AC laadimine
kuidas lahti 쏗hendada?
kuidas 쏗hendada?
laadimisoleku
kontrollimine

aeglustav 쏗lekanne
k쌹igu vahetamine
k쌹igukangi
lukustuss쏗steem
LCD-ekraani teated

aknad
akende sulgemine/
avamine
kaugjuhtimise abil
aknal쏗liti juhtimine
elektriliste akende
automaatne
쏗mberl쏗litumine
elektriliste akende
lukustamise nupp
l쌹htestamine

aktiivne 쎵huklapp
rike

aku
aku laadimine
aku mahtuvuse silt
Parimaks aku
toimimiseks
쏗ksuste l쌹htestamine

aku
s쌹쌹stmisfunktsioon
Araabia
쌊hendemiraatide
eCall-s쏗steem
auto mass
GAW (teljekoormus)
GAWR (telje t쌹ismass)
GVW (s쎵iduki t쌹ismass)
GVWR (s쎵iduki suurim
lubatud t쌹ismass)
p쎵hiline t쏗himass
s쎵iduki t쏗himass
veose mass
쏗lekoormamine
I

2

1-23
1-24
1-23
1-24
6-11
6-11
6-12
6-13
5-26

5-29
5-28

5-28
5-28
5-28
6-36
6-36
8-14
8-15
8-15
8-14
8-16
5-59

auto
s쎵idustabiilsuse
juhts쏗steem (VSM)
automaatne
kliimaseade
automaatne juhtimine
infomeelelahutuse/
kliimaseadme
l쏗lituskontrolleri
kasutamine
juhi- ja kaasreisija
poolse istme k쏗lgmise
temperatuuri
reguleerimine
samale v쌹쌹rtusele
kasutamine
temperatuuri
juhtimine
temperatuuriskaala
muutmine
ventilaatori kiiruse
juhtimine

Automaatne
paigalhoidmine
automaatsed
kaugtuled (HBA)
avariipidurdamise
hoiatuss쏗steem
(ESS)

6-32
5-74
5-79

5-75

5-79
5-76
5-79
5-80
5-80
6-28
5-63

6-33

B
blokeerumisvastane
piduris쏗steem (ABS)

6-30

D
7-23
6-186
6-186
6-186
6-186
6-186
6-186
6-186
6-186
6-186

DC laadimine
kuidas lahti 쏗hendada?
kuidas 쏗hendada?
laadimisoleku
kontrollimine

d쏗naamiline
kiirusehoidja (SCC)
h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

1-25
1-26
1-26
1-26
6-96
6-106
6-99
6-97

elektris쎵iduki
seaded

F
eesmise kaasreisija
turvapadja SISSE/
V쉁LJA s쌹tted
eesmise/tagumise
parkimiskauguse
hoiatuss쏗steem
(PDW)
kasutamine
seaded
t쎵rked ja
ettevaatusabin쎵ud

Elektriline
fotokroomne
(isetumenev)
peegel (ECM)
elektriline tagaluuk
elektris쎵iduki
laadimine
elektris쎵iduki
laadimine
(j쌹rsk peatumine)
elektris쎵iduki
laadimisindikaator
laadimisolek

elektris쎵iduki
laadimist쏗쏗bid
laadimisaja teave
laadimise teave
laadimise t쏗쏗bid

elektris쎵iduki
men쏗쏗
elektris쎵iduki seaded
EV-re쏹iimi ekraan
j쌹rgmine v쌹ljumine
laadimine ja kliima
laadimisseade (V2L)
l쌹hedal olevad jaamad

elektris쎵iduki
ohutusn쎵uded
elektris쎵iduki
p쎵hikomponendid
K쎵rgepingeaku
K쎵rgepingeaku
soojenduss쏗steem

4-37

6-143
6-144
6-143
6-146

5-39
5-19
1-21

1-34
1-19
1-19
1-17
1-17
1-17
1-18
1-6
1-14
1-7
1-8
1-8
1-9
1-14
1-46
1-4
1-4
1-5

1-14
1-15
1-14
1-15
1-16

akutaastere쏹iim
laadimispiirang
laadimisvool
utiliidi re쏹iim

elektris쎵iduki
쏗levaade
elektris쎵idukiga
s쎵itmine

1-3
1-35
1-37

energiakulu
hoiatus- ja m쌹rgutuled
(elektris쎵idukiga
seonduvad)
Keskkonnas쌹쌹stlik
s쎵itmine
laetuse (SOC) n쌹idik
LCD-ekraani teated
s쎵iduki k쌹ivitamine
s쎵iduki peatamine
t쏗hjenemiseni
j쌹쌹nud vahemaa
n쌹idik
virtuaalne mootori
helis쏗steem (VESS)
v쎵imsuse/laadimise
n쌹idik

1-39
1-37
1-38
1-40
1-35
1-35

1-36
1-35
1-38

elektrooniline
lapselukus쏗steem
elektrooniline
stabiilsuskontrolli
s쏗steem (ESC)
enne s쎵idu
alustamist

5-16

6-30
6-6
6-6
6-7

head juhtimistavad
head pidurdustavad
s쎵idukite vajalikud
쏗levaatused

6-6

esiklaasi soojendus
ja udu k쎵rvaldamine

5-81

esiklaasi soojendamine/
udu k쎵rvaldamine
soojenduse l쏗liti
tagaklaasi/v쌹lispeegli
soojendi
udu automaatne
eemaldamine

5-81
5-82
5-82
5-82

I

3

esikokkup쎵rke
ennetuss쏗steem
(FCA)

I

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

6-37
6-51
6-43
6-40

esilaternate
tervitusfunktsioon

5-69

esitule
mugavusvalgustus
salongi valgustus
s쎵idukikere siluettlamp

5-69
5-69
5-69

esitule
mugavusvalgustus
esitulede
reguleerimine
ettevaatusabin쎵ud
elektris쎵iduki
laadimisel
laadimisluugi avamine
h쌹daolukorras

5-59, 5-69
5-66

1-21
1-22

H
haagise vedamine
hooldus haagise
vedamise ajal
j쌹relhaagise pidurid
j쌹relhaagisega
s쎵itmine
Kui otsustate
haagist vedada
ohutusketid
veokonks

head-up display
(HUD-ekraan)
helis쏗steem
katuseantenn
raadio
USB-pesa

hoiatus- ja
m쌹rgutuled
h쌹daolukorras
k쌹ivitamine
k쌹imal쏗kkamine
k쌹ivituskaablitega
k쌹ivitamine (12 V aku)

I

4

6-180
6-184
6-181
6-182
6-184
6-181
6-181
5-58
5-95
5-95
5-96
5-95
5-53
7-4
7-5
7-4

immobilisaator
infomeelelahutuse
s쏗steem
helis쏗steem
infomeelelahutuse/
kliimaseadme
l쏗lituskontrolleri
kasutamine

infomeelelahutuse/
kliimaseadme
l쏗lituskontrolleri
kasutamine
i-Pedal
ISOFIXkinnituss쏗steem
lastele
lapse kinnituss쏗steemi
paigaldamine
쏗lakinnitustega
s쏗steemi abil
Lapse turvas쏗steemi
(CRS) kinnitamine
ISOFIXkinnituss쏗steemiga
Lapse turvas쏗steemi
kinnitamine
v쎨쎨-/쎵larihmaga

iste
esiistme reguleerimine
infomeelelahutuse
s쏗steem
juhiistme nimmetugi
seljatoe tasku
tagaistme reguleerimine

istmesoojendus/
-ventilatsioon

5-8
5-94
5-95

5-94

5-94
6-16

4-23

4-24

4-24

4-25
4-3
4-5
4-4
4-5
4-7
4-8
5-87

J
jahutusvedelik
juhi istmeasendi
m쌹lu s쏗steem

5-17

lihtsa ligip쌹쌹su
funktsioon
l쌹htestamine

5-18
5-18

8-9

m쌹luasendi
meenutamine
m쌹luasendi
seadistamine

juhi ja kaass쎵itja
eesmised turvapadjad
juhi t쌹helepanu
hoiatuss쏗steem
(DAW)
h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

juhiistme
nimmetugi
juhik쏗lje
kaitsmepaneel

5-17
5-17
4-41

6-89
6-91
6-90
6-89

ettevaatusabin쎵ud
kuidas lahti 쏗hendada?
kuidas 쏗hendada?
laadimise oleku
m쌹rgutuli kaasaskantava
laadija jaoks
laadimisoleku
kontrollimine
laadimistaseme
seadistamine

kaitsmed
kaitsme- ja
releeploki kirjeldus
mootoriruumi kaitsme
vahetamine
sisepaneeli kaitsme
vahetamine

kapoti pagasiruum
kapoti pagasiruumi
avamine
kapoti pagasiruumi
sulgemine

5-95
5-33

katuseluugi
algseisundi
taastamine
(l쌹htestamine)
lahti/kinni kallutamine
lahti/kinni libistamine
lahtise katuseluugi
hoiatus
p쌹ikesevari
vahelej쌹쌹miskaitse

5-36
5-34
5-34
5-36
5-34
5-35

8-27

keskkonsooli
hoiulaegas/
kindalaegas
kiirushoidik (CC)
kasutamine

5-84
6-94
6-94

5-70

kindalaeka
valgusti
klaasipesuvedelik

5-71
8-10

4-5

K
kaardituli
kaasaskantav
laadija

katuseantenn
katuseluuk

1-27
1-33
1-33
1-29

klaasipesuvedeliku
taseme kontroll

klaasipuhasti

8-10
8-12

eesmise klaasipuhasti
laba vahetamine

8-12

klaasipuhastid
ja -pesurid

5-66
5-66
5-67

1-31

klaasipuhastid
pesurid

1-30
1-27
8-23

kliimaseadme
s쏗steem
kliimaseadme
쎵hufilter

8-26

kliimaseadme 쎵hufiltri
v쌹ljavahetamine

8-11

8-25

kui s쎵idu ajal tekib
h쌹daolukord

7-3

8-24
5-31
5-31

kapott

5-31
5-30

kapoti avamine/
sulgemine

5-30

5-72
8-11

rehv purunes
s쎵idu ajal
s쎵iduk sureb v쌹lja
s쎵iduk sureb v쌹lja
keset ristmikku

7-3
7-3

k쌹etoe reguleerimine

7-3
4-12
4-12

k쏗lgmine turvapadi
ja eesmine
keskmine turvapadi

4-43

k쌹etugi

I
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L
laadimine ja kliima
sihttemperatuuri
seaded
tipptunniv쌹lised
ajas쌹tted

laadimisluugi avamine
h쌹daolukorras
laadimispistiku lukk
kui laadimispistik
on lukustatud
laadimiskaabli
lukustamine

1-8
1-9
1-9
1-22
1-19
1-19

peamise hoiatuse
re쏹iim
teabe re쏹iim
teejuhatamise
(TBT) re쏹iim

liikluskorralduse
muutus
(Euroopas)
lisakaitses쏗steemi
andurid

maantee
s쎵iduabi (HDA)

lambid
lambipirnide vahetamise
ettevaatusabin쎵ud

8-34

lapse
turvas쏗steem (CRS)

4-21

manuaalne
kiirusepiiraja
(MSLA)

4-21

kasutamine

energiateave
kuidas 쏗hendada?
LCD-ekraani teated

lapse turvas쏗steemi
(CRS) valimine
lapsed peaksid alati
istuma tagaistmel
turvavarustuse
paigaldamine

4-23

lapse turvas쏗steemi
(CRS) valimine

4-21

laste turvas쏗steemide
(CRS) t쏗쏗bid

LCD-ekraan
elektrienergia s쌹쌹stmine
LCD-ekraani re쏹iimid
LCD-ekraani re쏹iimide
muutmine
LCD-ekraani teated

LCD-ekraani
re쏹iimid
juhiabis쏗steemide
re쏹iim
juhiabis쏗steemide
seaded
(infomeelelahutuse
s쏗steem)
pardaarvuti re쏹iim
I
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4-21

4-22
5-45
5-46
5-45
5-45
5-51
5-45
5-46

5-57
5-46

5-47

5-60
4-46

M

1-19
1-9
1-10
1-10
1-11
8-34

laadimisseade (V2L)

5-47
5-47

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
Maantee s쎵iduraja
vahetamise
abis쏗steem
seaded

meikimisvalgusti
mitme kokkup쎵rke
pidur (MCB)
mootoriruumi
kaitsmepaneel
mootoriruumi
sahtel

6-118
6-126
6-121

6-123
6-119

6-81
6-81
5-71
6-31
8-30
8-3

N
navigatsioonip쎵hine
kohanduv
kiirushoidik
(NSCC)
kasutamine
piirangud
seaded

nutikas
kiirusepiiraja
(ISLA)
h쌹ired ja piirangud
kasutamine

6-110
6-111
6-113
6-110

6-83
6-87
6-86

seaded

nutikas
parkimisabis쏗steem
(RSPA)
kasutamine
seaded
t쎵rked ja
ettevaatusabin쎵ud

nutikas
regeneratsioonis쏗steem
h쌹ired ja piirangud
kasutamine

nutikas tagaluuk
nutitelefoni
juhtmevaba
laadimiss쏗steem
n쌹idikuplokk

6-84

6-155
6-157
6-156
6-161
6-17
6-18
6-17
5-24

5-91
5-41

O
omaniku
hooldusgraafik

8-5

P
pagasiv쎵rgu hoidik
pakiraam
pakiruumi
panipaigad
pakiruumi valgustus
panipaik
keskkonsooli
hoiulaegas/kindalaegas
pagasiv쎵rgu hoidik
pakiruumi panipaigad

peatugi
peatoe eemaldamine/
paigaldamine
peatoe reguleerimine

peeglid
sisemine tahavaatepeegel
v쌹line tahavaatepeegel

piduri
abis쏗steem (BAS)
piduriketaste
puhastamine
piduris쏗steem

5-85
5-93
5-84
5-71
5-84
5-84
5-85
5-84
4-10
4-11
4-10
5-39
5-39
5-39
6-33
6-22
6-22

Automaatne
paigalhoidmine
piduri rikke korral
piduriketaste
puhastamine
seisupidur

6-28
6-22
6-22
6-23
8-9

pidurivedelik
pidurivedeliku
taseme kontrollimine

8-9

pimenurga
ennetuss쏗steem
(BCA)

6-63
6-68
6-66
6-64
5-90

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

pistikupesa
planeeritud
laadimine
pukseerimine

1-20
7-15

pukseerimine
h쌹daolukorras
puksiirteenus

7-15
7-15

p쎵randamattide
kinnituskonksud
p쌹evatuled (DRL)
p쌹ikesevari

5-93
5-60
5-88

R
rasked
s쎵idutingimused
regeneratiivne
piduris쏗steem

6-173
6-15
6-16

i-Pedal
reguleerimine
k쌹iguvahetushoovaga
쏗he pedaaliga s쎵itmine

6-15
6-16
8-16
8-19

rehvid ja veljed
rataste asendamine
rataste suunang
ja tasakaalustatus
rehvi markeering
rehvi k쏗ljel
rehvide asendamine
uutega
rehvide haardumine
rehvide hooldus

8-18
8-20
8-18
8-20
8-20

I
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rehvide korrashoid
rehvide rotatsioon
rehvir쎵hu
kontrollimine
soovitatav rehvir쎵hk
k쏗lmades rehvides

rehviparanduskomplekt
hermeetiku 쏗htlane
jaotamine rehvis
rehviparanduskomplekti
kasutamine
rehviparanduskomplekti
komponendid
rehviparanduskomplekti
ohutu kasutamine
rehvir쎵hu kontrollimine

rehvir쎵hu
kontrolls쏗steem
(TPMS)

8-16
8-18
8-16
8-16
7-9
7-12

salongituli
seisupidur

7-12

elektrooniline
seisupidur (EPB)

7-11

seljatoe tasku
sisemine
tahavaatepeegel

7-14
7-13

riidenagi
rool

7-6
7-7
7-6
7-8
5-92
5-37

nurga ja k쎵rguse
reguleerimine
signaal
soojendusega rool

5-37
5-37
5-37

kui m쌹rgutuli s쏗ttib
rehvir쎵hu kontrollimine
rikke m쌹rgutuli

S
salongi valgustus
automaatse
v쌹ljal쏗litumise
funktsioon
kaardituli
kindalaeka valgusti
meikimisvalgusti
pakiruumi valgustus
salongituli

salongi varustus
istmesoojendus/
-ventilatsioon
nutitelefoni juhtmevaba
laadimiss쏗steem
pistikupesa
p쎵randamattide
kinnituskonksud

I
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p쌹ikesevari
riidenagi
topsihoidjad
USB-laadija
vahelduvvoolu
vaheldi
쏗mbritsevad
valgustid

5-70

5-70
5-70
5-71
5-71
5-71
5-70
5-86
5-87
5-91
5-90
5-93

Elektriline
fotokroomne
(isetumenev)
peegel (ECM)
sumeasendiga
tahavaatepeegel

soojendusega rool
sumeasendiga
tahavaatepeegel
s쎵iduk ei k쌹ivitu
s쎵iduki k쌹ivitamine

5-88
5-92
5-86
5-89
5-89
5-86
5-70
6-23, 6-24
6-24
4-7
5-39

5-39
5-39
5-37

s쏗쏗tel쏗liti

5-39
7-4
6-9
6-9

s쎵iduki ohutuse
s쏗steem

6-30

auto s쎵idustabiilsuse
juhts쏗steem (VSM)
avariipidurdamise
hoiatuss쏗steem (ESS)
blokeerumisvastane
piduris쏗steem (ABS)
elektrooniline
stabiilsuskontrolli
s쏗steem (ESC)
mitme kokkup쎵rke
pidur (MCB)
piduri
abis쏗steem (BAS)
t쎵usul s쎵idu
alustamise
abis쏗steem (HAC)

s쎵iduki s쌹tted
(infomeelelahutuse
s쏗steem)

6-32
6-33
6-30

6-30
6-31
6-33

6-31

5-57

s쎵iduki
tehaset쌹his (VIN)
s쎵iduki toide
s쎵iduki k쌹ivitamine

s쎵idurajal p쏗simise
abis쏗steem (LFA)
h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

s쎵idurajal p쏗simise
abis쏗steem (LKA)
h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

s쎵idure쏹iim
s쎵idure쏹iimiga
integreeritud
juhtimiss쏗steem
s쎵idure쏹iim
s쎵idure쏹iimi
omadused

s쏗쏗tel쏗liti

9-7
6-9
6-9
6-115
6-118
6-116
6-115
6-57
6-61
6-59
6-58
6-34

6-34
6-34
6-35
6-9

t쎵rked ja
ettevaatusabin쎵ud

6-150

tagumise reisija
h쌹ires쏗steem
(ROA)
tagumise
ristsuunalise liikluse
ennetuss쏗steem
(RCCA)

5-16

6-131
6-136
6-133
6-132

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

tagumiste
uste lapselukk
tahavaatekaamera
(RVM)

5-15
6-128
6-130
6-129
6-128
6-176
7-3
7-3

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

talvine s쎵it
teehoiatus
ohutuled

tehnilised andmed

T
tagaluuk
elektriline tagaluuk
nutika tagaluugi
avamine

tagauste lukud
elektrooniline
lapselukus쏗steem
tagumiste uste
lapselukk

tagumine
parkimisabis쏗steem
(PDW)
kasutamine
seaded
t쎵rked ja
ettevaatusabin쎵ud

tagumine parkimise
kokkup쎵rke
ennetuss쏗steem
(PCA)
kasutamine
seaded

5-19
5-19
5-24
5-15
5-16
5-15

6-140
6-140
6-140
6-141

6-148
6-149
6-148

elektris쎵iduki
tehnilised andmed
esikapoti
saadaolev mass
Kliimaseade
konditsioneeri
kompressori silt
k쏗lmaaine kleebis
laadimissildil oleva
s쏗mboli
kontrollimine (Euroopas)
lampide v쎵imsused
maht ja kaal
mootori number
m쎵쎵tmed
rehvid ja veljed
rehvide tehniliste
andmete ja
r쎵hkude silt
soovituslikud
m쌹쌹rdeained ja
nende kogused
s쎵iduki andmesilt
s쎵iduki
tehaset쌹his (VIN)

9-3
9-3
9-3
9-8
9-8

9-9
9-4
9-3
9-8
9-2
9-5

9-8

9-6
9-7
9-7
I
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Vastavusdeklaratsioon

tehnohooldus
ettevaatusabin쎵ud
omanikupoolsel
hooldusel
omaniku vastutus

topsihoidjad
tuled
aku s쌹쌹stmisfunktsioon
automaatsed
kaugtuled (HBA)
esitule
mugavusvalgustus
esitulede reguleerimine
liikluskorralduse
muutus (Euroopas)
p쌹evatuled (DRL)
tulede seadistus

tulede vahetamine
(LED-t쏗쏗pi)
tulepirnid
eesmise suunatule
(pirnit쏗쏗pi) pirni
vahetamine
esitulepirni (pirnit쏗쏗pi)
v쌹ljavahetamine
(l쌹hituli/kaugtuli)
kaardivalgustustule
vahetamine
(lambipirni t쏗쏗pi)
kindalaeka tule
vahetamine
(lambipirni t쏗쏗p)
k쏗ljesuunatule
(pirnit쏗쏗pi) vahetamine
numbrim쌹rgitule
(pirnit쏗쏗pi) pirni
vahetamine
pagasiruumi tule
vahetamine
(lambipirni t쏗쏗p)
(pirnit쏗쏗pi) peeglilambi
pirni vahetamine
(pirnit쏗쏗pi)
tagavaratule vahetamine
salongitule
vahetamine
(lambipirni t쏗쏗p)

9-8
8-4

8-4
8-4
5-86
5-59
5-59
5-63

tagumise suunatule
(pirnit쏗쏗pi)
pirni vahetamine
tulede vahetamine
(LED-t쏗쏗pi)
valgusti asend (ees)
valgusti asend (k쏗ljel)
valgusti asend (taga)

turvakardin
turvalise
v쌹ljumise
abis쏗steem (SEA)

5-59
5-66

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

5-60
5-60
5-60

turvalise v쌹ljumise
hoiatuss쏗steem
(SEW)

8-36

h쌹ired ja piirangud
kasutamine
seaded

turvapadi
8-37

8-37

8-39

8-40
8-38

8-38

8-40
8-39
8-38

8-39

hoiatus ja m쌹rgutuli
juhi ja kaass쎵itja
eesmised turvapadjad
k쏗lgmine turvapadi
ja eesmine keskmine
turvapadi
lisakaitses쏗steemi
andurid
Lisakaitses쏗steemi
hooldus
olukorrad, kus
turvapadjad ei t쌹itu
olukorrad, kus
turvapadjad t쌹ituvad
turvakardin
turvapatjade
hoiatussildid
T쌹iendava
turvavarustuse
osad ja funktsioonid
t쌹iendavad
ohutusabin쎵ud
varustuse lisamine
v쎵i turvapatjadega
varustatud s쎵iduki
muutmine

8-38
8-36
8-35
8-36
8-36
4-44

6-76
6-79
6-78
6-77

6-72
6-75
6-74
6-73
4-34
4-37
4-41

4-43
4-46
4-50
4-48
4-47
4-44
4-51

4-39
4-50

4-51

turvapadja
hoiatus ja m쌹rgutuli
turvapadja hoiatustuli

turvapakett
turvapatjade
hoiatussildid
turvav쎨쎨 eelpinguti
turvav쎨쎨d
ettevaatusabin쎵ud
turvav쎨쎨de hooldus
turvav쎨쎨de s쏗steem

turvav쎨쎨de hoiatustuli
turvav쎨쎨de
s쏗steem

4-37
7-17
4-51
4-16
4-12
4-18
4-20
4-13
4-13

turvav쎨쎨 eelpinguti
turvav쎨쎨de hoiatustuli

4-13
4-16
4-13

t쎵usul s쎵idu
alustamise
abis쏗steem (HAC)
t쌹htajaline hooldus

6-31
8-6

s쎵iduki seest
tagauste lukud
tagumise reisija
h쌹ires쏗steem (ROA)
topeltlukustus
ukse lukustamise
ja avamise
automaatfunktsioonid
uste k쌹sitsi
lukustamise l쏗liti
v쌹ljaspool s쎵idukit

USB-laadija
USB-pesa

5-10
5-9
6-165

Vastavusdeklaratsioon
virtuaalne mootori
helis쏗steem (VESS)
v쎵tmed

1-35
5-6

mehaanilise v쎵tme
eemaldamine
nutiv쎵tmelt
nutiv쎵tmega
lukustamine /
lukust avamine /
kaugk쌹ivitus /
kaugjuhtimisega
parkimine
v쎵tme aku
vahetamine

5-7

5-6
5-7
8-46
8-46
8-50

v쌹line hooldus
autokere hooldus
salongi hooldus

v쌹line
tahavaatepeegel

U
udu automaatne
eemaldamine
ukselukud

inaktiveeritud
olek
vargusvastase
alarmi olek

5-82
5-11
5-13
5-15
5-16
5-15

5-14
5-15
5-11
5-89
5-95

5-39
5-39
5-39

kokkuklappimine
reguleerimine

v쌹lised
funktsioonid

5-93
5-93

pakiraam

쌊
쏗he pedaaliga
s쎵itmine
쌊leeuroopaline
eCall-s쏗steem
쏗mbritsevad
valgustid

6-16
7-18
5-86

V
vahelduvvoolu
vaheldi
vargusvastane
alarms쏗steem
aktiveeritud olek

5-89
5-9
5-9
I
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