
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Činnost
Údržba
Specifikace

Všechny informace uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších
údajů, které byly k dispozici v době vydání. Nicméně společnost
Hyundai si vyhrazuje právo provádět změny v zájmu neustálého zlep-
šování svých produktů.

Tento návod k obsluze se týká všech modelů tohoto vozidla a zahrnuje
popisy a vysvětlení příplatkové i standardní výbavy. Z tohoto důvodu
můžete v této příručce nalézt informace, které se nevztahují k Vašemu
specifickému vozidlu.

Mějte na paměti, že některé modely jsou vybaveny pravostranným říze-
ním. Vysvětlivky a obrázky k ovládání modelů s pravostranným řízením
jsou v některých případech opačné, než jak je uvedeno v této příručce.
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Vaše vozidlo Hyundai by nemělo být žádným způsobem upravováno. Takové úpravy mohou
negativně ovlivnit výkonnost, bezpečnost nebo životnost Vašeho vozidla Hyundai a navíc
mohou porušovat podmínky omezených záruk na Vaše vozidlo. Některé úpravy mohou být
v rozporu se zákonnými předpisy ministerstva dopravy a ostatních státních orgánů.

Vaše vozidlo je vybaveno elektronickým vstřikováním paliva a jinými elektronickými kompo-
nenty. Nesprávná instalace/seřízení vysílačky nebo mobilního telefonu může negativně ovliv-
nit elektronické systémy. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste přesně dodržovali poky-
ny výrobce nebo instalaci přenechali autorizovanému servisu Hyundai.

POZOR: ÚPRAVY NA VAŠEM VOZIDLE HYUNDAI

INSTALACE VYSÍLAČEK A MOBILNÍCH TELEFONŮ
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Tato příručka obsahuje informace, které jsou uvedeny pod nadpisy NEBEZPEČÍ, VÝSTRA-
HA, POZOR a POZNÁMKA.
Tyto nadpisy znamenají následující: 

VÝSTRAHY O BEZPEČNOSTI A POŠKOZENÍ VOZIDLA

NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou
situaci, která, pokud se jí nevyvaruje-
te, vede k smrtelnému nebo závažné-
mu poranění.

NEBEZPEČÍ

VÝSTRAHA označuje nebezpečnou
situaci, která, pokud se jí nevyvaruje-
te, může vést ke smrtelnému nebo
vážnému poranění.

POZOR označuje nebezpečnou situa-
ci, která, pokud se jí nevyvarujete,
může vést k menšímu nebo středně
závažnému poranění.

POZOR

POZNÁMKA označuje situaci, která,
pokud se jí nevyvarujete, může vést
k poškození vozidla.

POZNÁMKAVÝSTRAHA
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PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si zvolili značku Hyundai. Jsme potěšeni, že Vás můžeme uvítat mezi narůstajícím počtem zákazníků
společnosti HYUNDAI. Pokročilá technika a vysoce kvalitní konstrukce každého vozidla Hyundai je něčím, na co jsme
velice hrdí.

Vaše uživatelská příručka Vás seznámí s funkcemi a provozem Vašeho nového vozidla Hyundai. Doporučujeme, abys-
te si ji pečlivě přečetli, neboť v ní obsažené informace mohou významně přispět ke spokojenosti, kterou Vám Vaše nové
vozidlo bude poskytovat.

Výrobce také doporučuje, aby byly veškeré opravy a údržba na Vašem voze prováděny autorizovaným opravcem
Hyundai.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Poznámka: V případě dalšího prodeje Vašeho vozu Hyundai ponechte tento návod ve vozidle, protože informace zde uve-
dené jsou důležité i pro jeho další majitele. Děkujeme Vám.

Copyright 2015 Hyundai Motor Company. Veškerá práva vyhrazena. Informace zveřejněné v této publikaci nesmějí
být jakýmkoliv způsobem reprodukovány bez písemného souhlasu firmy Hyundai Motor Company.

Některá poškození motoru a převodového ústrojí mohou být důsledkem používání nekvalitních paliv
a maziv, která nesplňují požadavky společnosti Hyundai. Musíte vždy používat vysoce kvalitní paliva
a maziva, která splňují technické údaje uvedené na straně 8–6 v části Technické údaje k vozidlu tohoto
návodu k obsluze.

POZOR
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Chceme Vám pomoci, abyste měli
maximální potěšení z jízdy s Vaším
vozidlem. Vaše uživatelská příručka
Vám může pomoci v mnoha směrech.
Důrazně Vám doporučujeme, abyste
si přečetli celou příručku. Aby se mini-
malizovalo riziko zranění nebo usmr-
cení, musíte si přečíst části VÝSTRA-
HA a POZOR v této příručce.
Text v této příručce doplňují obrázky,
aby bylo nejlépe vysvětleno, jak si
užít Vaše vozidlo. V příručce nalezne-
te popis funkcí vozidla, důležité infor-
mace týkající se bezpečnosti a tipy
pro řízení za různých jízdních podmí-
nek.
Celkové uspořádání příručky je patr-
né z obsahu. Pokud hledáte specific-
kou oblast nebo předmět, použijte
rejstřík; jsou v něm abecedně seřa-
zeny všechny informace obsažené
v tomto návodu.
Části: Tato příručka obsahuje osm
kapitol plus rejstřík. Každá část začí-
ná stručným obsahem, takže se
ihned dozvíte, zda v této části je
požadovaná informace.

Bezpečnost Vás i ostatních osob je
velmi důležitá. Tato příručka Vám
poskytne mnoho bezpečnostních
upozornění a návodů k obsluze. Uve-
dené informace upozorňují na pří-
padná rizika, která mohou způsobit
poranění Vám i ostatním osobám
nebo poškodit vozidlo.
Tato rizika popisují bezpečnostní
informace uvedené na štítcích ve
vozidle i v této příručce, společně
s pokyny, jak se nebezpečí vyhnout
nebo je omezit.
Výstrahy a pokyny obsažené v této
příručce slouží Vaší bezpečnosti.
Nedodržení bezpečnostních výstrah
a pokynů může vést k závažnému
poranění nebo smrti.

V celé příručce se používají symboly
NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA, POZOR,
POZNÁMKA a BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ.

Toto je bezpečnostní upozor-
nění. Slouží jako upozornění
na potenciální nebezpečí fyzic-
kého poranění. Dodržujte veš-
keré bezpečnostní informace
uvedené za tímto symbolem,
aby nedošlo ke zranění nebo
k úmrtí osob. Symbol bezpe-
čnostního upozornění před-
chází výrazům NEBEZPEČÍ,
VÝSTRAHA a POZOR.

JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU

F5

Úvod

NEBEZPEČÍ označuje nebezpeč-
nou situaci, která, pokud se jí
nevyvarujete, vede k smrtelnému
nebo vážnému zranění.

NEBEZPEČÍ

VÝSTRAHA označuje nebezpeč-
nou situaci, která, pokud se jí
nevyvarujete, může vést k smr-
telnému nebo vážnému zranění.

VÝSTRAHA
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Úvod

POZNÁMKA označuje situaci,
která, pokud se jí nevyvarujete,
může vést k poškození vozidla.

Zážehový motor
Bezolovnaté palivo
Pro Evropu

Za účelem dosažení optimální
výkonnosti vozu Vám doporučujeme
používat bezolovnatý benzin s okta-
novým číslem 95 / AKI (Anti Knock
Index) 91 nebo vyšším. (Nepoužívej-
te jako palivo metanolové směsi.)

Vaše nové vozidlo je navrženo tak,
aby při používání BEZOLOVNA-
TÉHO PALIVA dosahovalo maximální
výkonnosti, minimálních emisí výfu-
kových plynů a minimálně se zaná-
šely zapalovací svíčky.

POZNÁMKA

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OLOV-
NATÉ PALIVO. Olovnaté palivo
poškozuje katalyzátor, kyslíkové
čidlo systému řízení motoru
a ovlivňuje řízení emisí.
Nikdy nepřidávejte do nádrže
prostředky pro čištění palivové-
ho systému s výjimkou těch
specifikovaných (doporučujeme
kontaktovat autorizovaného
opravce HYUNDAI).

POZOR

POZOR označuje nebezpečnou
situaci, která, pokud se jí nevyva-
rujete, může vést k menšímu
nebo středně závažnému zranění.

POZOR

POŽADAVKY NA PALIVO

• Nádrž již nedoplňujte, jakmile
se pistole automaticky vypne.

• Vždy se ujistěte, že je uzávěr
plnicího hrdla palivové nádrže
řádně instalován, aby se pře -
de šlo vylití paliva v případě
nehody.

VÝSTRAHA 
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Úvod

Olovnaté palivo (pokud je ve
výbavě)
Pro některé země je Vaše vozidlo
navrženo pro provoz na olovnatý
benzin. Budete-li používat olovnaté
palivo, doporučujeme Vám zeptat se
autorizovaného opravce HYUNDAI,
zda je možné ve Vašem vozidle pou-
žívat olovnaté palivo, či nikoli.
Oktanové číslo je stejné pro olovnatý
i bezolovnatý benzin.

Benzin s obsahem alkoholu
a metanolu
Gasohol, směs benzinu a etanolu
(také známý jako biolíh) a benzin
nebo gasohol obsahující metanol
(také známý jako dřevný líh) jsou
prodávány společně s olovnatým
nebo bezolovnatým benzinem nebo
místo něho.
Nepoužívejte gasohol obsahující více
než 10 % etanolu a nepoužívejte
benzin nebo gasohol obsahující jaké-
koli množství metanolu. Tato paliva
mohou způsobit problémy s řízením
a poškodit palivový systém, systém
řízení motoru i systém řízení emisí.

Přestaňte používat gasohol, pokud
se vyskytnou jakékoli provozní pro-
blémy.
Poškození vozidla a provozní problé-
my nemusí být kryty zárukou výrob-
ce, pokud vzniknou v důsledku pou-
žívání následujících látek:
1. Gasohol obsahující více než 10 %

etanolu.
2. Benzin nebo gasohol obsahující

metanol.
3. Olovnaté palivo nebo olovnatý

gasohol.

Ostatní paliva
Používání paliv jako
- palivo s obsahem křemíku (Si),
- palivo s obsahem MMT (mangan,

Mn),
- palivo s obsahem ferrocenu (Fe) a
- ostatní paliva s kovovými aditivy 
může způsobit poškození vozidla
a mo toru nebo ucpání, selhání,
pomalé zrychlení, zastavení motoru,
roztavení katalyzátoru, abnormální
korozi, kratší životnost atd.
Rovněž se může rozsvítit kontrolka
poruchy (MIL).

Poškození palivového systému
nebo problémy s výkonem způ-
sobené použitím těchto paliv ne -
jsou kryty zárukou na nové vozid-
lo.

POZNÁMKA
Nikdy nepoužívejte gasohol,
který obsahuje metanol. Přesta-
ňte používat produkty na bázi
gasoholu, které mají vliv na jízd-
ní vlastnosti. 

POZOR
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Úvod

Používání MTBE
Společnost HYUNDAI doporučuje se
vyvarovat palivům obsahujícím MTBE
(methyltercbutylether) v množ  ství vět-
ším než 15 objemových % (obsah
kyslíku 2,7 % hmotnostních) ve
Vašem vozidle.
Palivo obsahující MTBE v množství
větším než 15 % objemových (obsah
kyslíku 2,7 % hmotnostních) může
omezit výkonnost vozidla a vytvořit
zátku z výparů nebo způsobit problé-
my se startováním. 

Nepoužívejte metanol
Paliva obsahující metanol (dřevný
líh) byste neměli používat ve Vašem
vozidle. Tento typ paliva může způso-
bit snížení výkonu vozidla a poškodit
komponenty palivového systému,
systém řízení motoru a systém řízení
emisí.

Omezená záruka na Vaše nové
vozidlo nemusí krýt poškození
palivového systému a jiné pro-
blémy s výkonností, jejichž pří-
činou je používání paliv obsahu-
jících metanol nebo paliv
obsahujících MTBE (metylterc-
butyléter) v koncentraci vyšší
než 15 % objemových (obsah
kyslíku 2,7 % hmotnostních).

POZOR
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Úvod

Provoz v zahraničí
Pokud chcete s Vaším vozidlem
vycestovat do zahraničí, proveďte
následující:
• Prostudujte si všechna nařízení

týkající se registrace vozidla
a pojištění.

• Zjistěte si, že je v dané zemi k dis-
pozici správné palivo.

Vznětový motor
Motorová nafta
Vznětové motory musí být provozová-
ny pouze na běžně dostupnou moto-
rovou naftu, která splňuje EN 590
nebo srovnatelnou normu. (EN zna-
mená „evropská norma“). Nepouží-
vejte motorovou naftu pro lodní moto-
ry, topné oleje nebo neschválené
přísady do paliva, protože by se zvý-
šilo opotřebení a došlo by k poškoze-
ní motoru a palivového systému. Pou-
žívání neschválených paliv a/nebo
přísad do paliva bude mít za následek
omezení Vašich záručních práv. 
Ve vozidle se používá naftové palivo
s cetanovým číslem vyšším než 51.
Pokud jsou k dispozici dva typy
motorové nafty, používejte letní nebo
zimní palivo v souladu s následující-
mi teplotními podmínkami.
• Nad -5 °C ... Letní motorová nafta.
• Pod -5 °C ... Zimní motorová nafta.

Sledujte pečlivě hladinu paliva v ná -
dr ži: pokud se Váš vůz zastaví, proto-
že Vám došlo palivo, palivový okruh
musí být kompletně odvzdušněn, aby
bylo možné motor opět nastartovat.

Do nádrže se nesmí dostat ben-
zin ani voda. Jinak by bylo nutné
celou palivovou soustavu vy -
pus tit a odvzdušnit, aby se pře-
dešlo zadření vstřikovacího čer-
padla a poškození motoru.

POZOR

Pro vozidla se vznětovým moto-
rem a systémem DPF se doporu-
čuje používat motorovou naftu
s kontrolovanou kvalitou.
Pokud používáte naftu s vysokým
obsahem síry (více než 50 ppm
síry) a nespecifikované přísady,
může dojít k poškození filtru pev-
ných částic a emisích bílého
kouře.

POZOR
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Úvod

Bionafta 
Ve vozidle je možné používat běžně
dostupné naftové směsi, pokud
neobsahují více než 7 % bionafty,
známé jako „Nafta B7“, a pokud
splňují směrnici EN 14214+A1 nebo
obdobnou normu. (EN znamená
„evropská norma“). Použití více než
7 % biopaliv vyrobených z metyles-
teru řepkového oleje (RME), z me tyl -
es te ru mastných kyselin (FAME),
metylesteru rostlinných olejů (VME)
atd. nebo míchání nafty s více než
7 % bionafty vede ke zvýšenému
opotřebování nebo k poškození mo -
to ru a palivového systému. Oprava
nebo výměna opotřebovaných nebo
poškozených součástí z důvodu pou-
žívání neschválených paliv nebude
kryta zárukou výrobce.

Stejně jako u jiných vozidel tohoto
typu může mít nesprávné ovládání
tohoto vozu za následek ztrátu kon-
troly nad vozem, nehodu nebo přev-
rácení vozu.
Specifické vlastnosti designu (vyšší
světlá výška, rozchod atd.) způsobu-
jí u tohoto vozidla vyšší těžiště než
u jiných vozidel. Jinými slovy nejsou
určena pro zatáčení při stejných
rychlostech jako konvenční vozidla
s pohonem dvou kol. Vyhněte se ost-
rému zatáčení a náhlým změnám
směru jízdy. Nesprávné používání
tohoto vozidla může vést ke ztrátě
kontroly nad vozidlem, nehodě nebo
převrácení. Přečtěte si pokyny pro
jízdu „Snížení rizika převrácení“
v kapitole 5 této příručky.

• Nikdy nepoužívejte palivo, ať už
jde o naftu, bionaftu B7 či jiné
palivo, které nesplňuje nej no věj -
ší průmyslové specifikace.

• Nikdy nepoužívejte žádné pří -
sa dy nebo prostředky, které
ne jsou doporučeny nebo
schvá  leny výrobcem vozidla.

POZOR

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
VOZIDLA
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Úvod

Není potřebné žádné speciální obdo-
bí pro záběh. Dodržováním několika
jednoduchých zásad během prvních
1000 km můžete zlepšit výkonnost,
snížit spotřebu a prodloužit životnost
Vašeho vozidla.
• Nevytáčejte motor.
• Při jízdě udržujte otáčky motoru

mezi 2000 ot./min a 4000 ot./min.
• Neudržujte stejné otáčky po delší

dobu, vysoké ani nízké. Změny
otáček motoru jsou nutné pro
správný záběh motoru.

• Vyvarujte se prudkému brzdění,
s výjimkou nouzových situací, aby
se brzdy správně usadily.

• Nejezděte s přívěsem během prv -
ních 2000 km provozu vozidla.

HYUNDAI podporuje likvidaci vozidel
s ukončenou životností, která je šetr-
ná k životnímu prostředí, a nabízí
zpětné vzetí Vašeho vozidla Hyundai
s ukončenou životností podle směrni-
ce (EU) o vozidlech s ukončenou
životností.

Podrobné informace najdete na
domovské stránce HYUNDAI.

ZÁBĚH VOZIDLA VRÁCENÍ OJETÉHO VOZIDLA
(PRO EVROPU)
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1 Vaše vozidlo na první pohled 2 Bezpečnostní systém Vašeho vozidla
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3 Praktická výbava Vašeho vozidla
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TLe Eng foreword cz:LM (FL).qxd  31.7.2015  17:23  Page 17



F18F18

Multimediální systém.............................................4-2
AUX, USB a port iPod®....................................................4-2
Anténa..................................................................................4-3
Ovládací prvky audiosystému na volantu ...................4-4
Systém audio / video / navigace (AVN) ......................4-5
Bluetooth® hands-free ...................................................4-5
Jak funguje audiosystém ve vozidle ............................4-6

Ovladače a funkce systému ...............................4-15
Hlavní jednotka audiosystému
- RDS, modely s Bluetooth ...........................................4-15
- RDS, modely bez Bluetooth ......................................4-17
Nastavení...........................................................................4-19
Rádio: FM, AM .................................................................4-28
Rádio DAB (pro model DAB).........................................4-30
Základní způsob používání: USB / iPod® / My Music
- RDS, modely s Bluetooth ...........................................4-32
- RDS, modely bez Bluetooth ......................................4-32
Bluetooth®........................................................................4-37
Rozpoznání hlasu ............................................................4-41

Před jízdou..............................................................5-4
Před nástupem do vozidla...............................................5-4
Před nastartováním ..........................................................5-4

Spínač zapalování ..................................................5-6
Spínač zapalování v podobě klíče .................................5-6
Tlačítko start/stop motoru ...........................................5-11

Manuální převodovka ..........................................5-20
Používání manuální převodovky..................................5-20
Dobré jízdní návyky .......................................................5-22

Automatická převodovka ....................................5-24
Používání automatické převodovky............................5-24
Parkování...........................................................................5-29
Dobré jízdní návyky .......................................................5-29

Převodovka s dvojitou spojkou..........................5-31
Činnost převodovky s dvojitou spojkou.....................5-31
Parkování...........................................................................5-38
Dobré jízdní návyky .......................................................5-38

5 Řízení Vašeho vozidla4 Multimediální systém
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F20

6 Co dělat v případě nouze
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PŘEHLED EXTERIÉRU (I)

Vaše vozidlo na první pohled

1. Panoramatické střešní okno ...................3-37

2. Stěrače předního okna ...........................7-42

3. Vnější zpětné zrcátko..............................3-29

4. Zámky dveří............................................3-14

5. Čelní světlomety..........................3-110, 7-76

6. Světla pro jízdu ve dne.........................3-114

7. Přední mlhové světlo ............................3-112

8. Kapota ....................................................3-42

9. Pneumatiky a kola ..................................7-48

10. Asistenční systém řidiče .....................3-126

OTLE015006

n Pohled zepředu

Stávající tvar se může od obrázku lišit.
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Vaše vozidlo na první pohled
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4. Zadní tažný hák ......................................6-34

5. Zadní sdružená svítilna...........................7-87

6. Stěrač zadního okna...............................7-43

7. Přídavné brzdové světlo .........................7-90

8. Dveře zavazadlového prostoru...............3-47

OTL015002

n Pohled zezadu

Stávající tvar se může od obrázku lišit.
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Vaše vozidlo na první pohled

PŘEHLED INTERIÉRU 

1. Tlačítko zamknutí/odemknutí dveří ....3-16

2. Spínače elektricky ovládaných oken..3-32

3. Spínač centrálního zamykání dveří....3-17

4. Spínač zablokování ovládání elektricky
ovládaných oken ..............................3-35

5. Spínač ovládání vnějšího zpětného
zrcátka ..............................................3-30

6. Spínač sklopení vnějších zpětných 
zrcátek ..............................................3-31

7. Zařízení pro nastavení sklonu 
světlometů ......................................3-114

8. Spínač osvětlení přístrojové 
desky ................................................3-62

9. Spínač detekce mrtvého úhlu............5-82 

10. Systém pro udržení v jízdním
pruhu (LKAS) ................................5-106 

11. Spínač ESC OFF ............................5-55

12. Spínač elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru..........3-49 

13. Pojistková skříňka ............................7-60

14. Volant ..............................................3-22

15. Ovládání sklonu volantu ..................3-23

16. Sedadlo ............................................2-4

17. Páčka pro otevření kapoty ..............3-42

OTLE015003
Stávající tvar se může od obrázku lišit.
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Vaše vozidlo na první pohled

1
PŘEHLED PŘÍSTROJOVÉ DESKY (I)

1. Ovládání světel/ukazatele směru..3-109

2. Ovládací prvky audiosystému 
na volantu/ ovládací prvky 
telefonování Bluetooth ......................4-4

3. Přístrojová deska ............................3-60

4. Stěrače/ostřikovače ......................3-122

5. Ovladač omezovače rychlosti/
ovladač tempomatu ............5-115/5-117

6. Houkačka ........................................3-24

7. Čelní airbag řidiče ..........................2-53

8. Spínač zapalování ............................5-6

9. Audio/AVN ......4-6/samostatná příručka

10. Spínač výstražných světel ..............6-2

11. Systém klimatizace ..........3-154, 3-165

12. Čelní airbag spolujezdce ..............2-53

13. Přihrádka před spolujezdcem ....3-184

14. Držák nápojů ..............................3-186

15. Řadicí páka ................5-20, 5-24, 5-31

16. Přihrádka v konzole ....................3-183

OTL015004
Stávající tvar se může od obrázku lišit.
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PŘEHLED PŘÍSTROJOVÉ DESKY (II)

Vaše vozidlo na první pohled

1. Elektrická zásuvka ........................3-188

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

3. Zapalovač cigaret..........................3-190

4. Spínač elektronické parkovací 
brzdy (EPB) ....................................5-43

5. Spínač jízdního režimu ....................5-80

6. Spínač AUTO HOLD ......................5-49

7. Spínač zadního parkovacího asistenta/
systém parkovacího 
asistenta..............................3-131/3-127

8. Spínač asistenta sjezdu ze svahu 
(DBC) ..................................................5-61

9. Spínač 4WD LOCK/
systém ISG ............................5-65/5-72

10. Tlačítko inteligentního parkovacího
asistenta  (SPAS) ........................3-134 

11. Tlačítko teleskopického volantu ....5-78

OTLE015005
Stávající tvar se může od obrázku lišit.

nn TTyypp  AA

nn TTyypp  BB

nn TTyypp  CC
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Vaše vozidlo na první pohled

1
MOTOROVÝ PROSTOR

1. Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče ....................................7-31

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny ....7-35

3. Vzduchový filtr ......................................7-38

4. Měrka motorového oleje......................7-28

5. Uzávěr plnicího hrdla motorového 
oleje......................................................7-30

6. Nádržka kapaliny do ostřikovačů.........7-36

7. Pojistková skříňka.................................7-60

8. Akumulátor...........................................7-44

OTLE075001/OTLE075002

n Zážehový motor (Gamma 1,6 l GDI)

n Zážehový motor (Gamma 1,6 l T-GDI)

Aktuální motorový prostor ve vozidle se může lišit od obrázku.
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Vaše vozidlo na první pohled

1. Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče ....................................7-31

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny ....7-35

3. Vzduchový filtr ......................................7-38

4. Měrka motorového oleje......................7-28

5. Uzávěr plnicího hrdla motorového 
oleje......................................................7-30

6. Nádržka kapaliny do ostřikovačů.........7-36

7. Pojistková skříňka.................................7-60

8. Akumulátor...........................................7-44

OTLE075003

n Zážehový motor (Nu 2,0 MPI)

Aktuální motorový prostor ve vozidle se může lišit od obrázku.
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Vaše vozidlo na první pohled

1

1. Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče ....................................7-31

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny ....7-35

3. Vzduchový filtr ......................................7-38

4. Měrka motorového oleje......................7-28

5. Uzávěr plnicího hrdla motorového 
oleje......................................................7-30

6. Nádržka kapaliny do ostřikovačů.........7-36

7. Pojistková skříňka.................................7-60

8. Akumulátor...........................................7-44

9. Palivový filtr .........................................7-37

OTL075002/OTL075001

n Vznětový motor (U2 1,7 TCI)

n Vznětový motor (R 2,0 TCI)

Aktuální motorový prostor ve vozidle se může lišit od obrázku.
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Vaše vozidlo na první pohled
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

2
Důležitá bezpečnostní upozornění ......................2-2

Vždy se připoutejte ..........................................................2-2
Vždy připoutejte všechny děti.......................................2-2
Nebezpečí plynoucí z používání airbagů .....................2-2
Rozptylování řidiče ...........................................................2-2
Přizpůsobte pojezdovou rychlost aktuálním 
podmínkám..........................................................................2-3
Udržujte vozidlo v bezpečném stavu ...........................2-3

Sedadla ....................................................................2-4
Bezpečnostní upozornění................................................2-5
Přední sedadla ...................................................................2-6
Zadní sedadla ...................................................................2-13
Opěrky hlavy ....................................................................2-16
Vyhřívání a ventilování sedadel ...................................2-20

Bezpečnostní pásy...............................................2-24
Bezpečnostní upozornění týkající se
bezpečnostních pásů ......................................................2-24
Varovná kontrolka bezpečnostních pásů..................2-25
Zádržný systém bezpečnostních pásů ......................2-28
Další bezpečnostní upozornění týkající se
bezpečnostních  pásů......................................................2-34

Péče o bezpečnostní pásy............................................2-37
Dětský zádržný systém (CRS) ...........................2-38

Děti vždy vzadu ...............................................................2-38
Výběr dětského zádržného systému (CRS)..............2-39
Instalace dětského zádržného systému (CRS).........2-41

Airbag
- doplněk zádržného systému........................2-51
Kde jsou airbagy? ...........................................................2-53
Jak systém airbagů funguje?.......................................2-58
Co se stane po rozvinutí airbagů ................................2-62
Dětský zádržný systém neinstalujte na přední
sedadlo spolujezdce........................................................2-63
Proč se při srážce můj airbag nerozvinul?...............2-64
Péče o systém SRS.........................................................2-69
Dodatečná bezpečnostní upozornění ........................2-70
Varovné štítky airbagu...................................................2-70

Systém aktivní kapoty.........................................2-71
Možné situace aktivace.................................................2-71
Situace neaktivování ......................................................2-72
Porucha systému.............................................................2-73

Tato kapitola obsahuje důležité informace o tom, jak byste měli chránit sebe a cestující ve vozidle. Vysvět-
luje, jak se správně používají sedadla a bezpečnostní pásy a jak pracují airbagy. 
Kromě toho tato kapitola vysvětluje, jak správně ve vozidle připoutat kojence a děti.
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V této části příručky i v celém návodu
naleznete mnoho bezpečnostních
opatření a doporučení. Bezpečnostní
opatření v této části příručky patří
k nejvýznamnějším.

Vždy se připoutejte 
Bezpečnostní pás je nejlepší ochra-
nou při všech typech nehod. Airbagy
tvoří doplněk bezpečnostních pásů,
nejsou jejich náhradou. I když je Vaše
vozidlo vybaveno airbagy, VŽDY dbej-
te na to, aby byli všichni cestující
řádně připoutáni.

Vždy připoutejte všechny děti 
Děti menší než 150 cm a lehčí než
36 kg musí být řádně připoutány na
zadním sedadle. Nikdy nedovolte dě -
tem cestovat na sedadle spolujezd-
ce. Pokud dítě větší než 150 cm
a těžší než 36 kg musí sedět na
předním sedadle, musí být řádně při-
poutané a sedadlo by mělo být posu-
nuto co nejvíc dozadu.

Nebezpečí plynoucí
z používání  airbagů 
Airbagy Vám mohou zachránit život,
ale mohou také způsobit závažné či
dokonce smrtelné zranění cestu-
jícím, kteří sedí příliš blízko airbagů
nebo nejsou správně připoutáni. Ko-
jenci, malé děti a dospělé osoby
malého vzrůstu jsou rozvinutým air-
bagem ohroženi nejvíce. Dodržujte
veškeré pokyny a výstrahy v této
příručce.

Rozptylování řidiče 
Rozptylovat řidiče je velmi nebezpe-
čné, především v případě nezkušené-
ho řidiče. Při řízení by měla být bezpe-
čnost na prvním místě a řidiči si musí
být vědomi celé řady rozptylujících
faktorů, jako je ospalost, natahování
pro různé předměty, konzumace jídla,
úprava vlastního vzhledu, ostatní ces-
tující či telefonování za jízdy.
Řidiče může rozptylovat, když sledu-
jí prostor mimo vozovku nebo nemají
ruce na volantu a soustřeďují se na
jiné činnosti než na řízení vozidla. Pro
snížení nebezpečí spojeného s roz-
ptýlením řidiče a zabránění vzniku
nehody je potřeba dodržovat tyto
zásady:
• Svá mobilní zařízení (jako přehráva-

če MP3, telefony, navigace atd.) na-
stavujte VÝHRADNĚ tehdy, když je
vozidlo zaparkováno nebo stojí na
bezpečném místě. 

• Mobilní zařízení používejte POUZE
v souladu se zákonem a podle po-
volených podmínek pro jejich bez-
pečné používání. NIKDY za jízdy
nepište textové zprávy či e-maily.
Ve většině zemí platí zákony, které

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

zakazují psaní textových zpráv za
jízdy. Některé země a města rovn-
ěž řidičům zakazují držet za jízdy
mobilní telefon v ruce.

• NIKDY nedopusťte, aby Vás mobil-
ní zařízení vyrušovalo z řízení. Jste
odpovědní za bezpečnou jízdu vůči
cestujícím ve vozidle i dalším účast-
níkům silničního provozu a mu sí te
mít ruce na volantu a soustředit se
na jízdu.

Přizpůsobte pojezdovou
rychlost  aktuálním podmínkám 
Příliš vysoká rychlost je jednou
z hlavních příčin zranění a úmrtí při
dopravních nehodách. Obecně platí,
že čím vyšší rychlost, tím vyšší riziko,
ale k závažným nehodám může dojít
i při nižších rychlostech. Nikdy nejez-
děte rychleji, než je v daných pod-
mínkách bezpečné, i když je povole-
na vyšší rychlost.

Udržujte vozidlo v bezpečném
stavu 
Defekt pneumatiky nebo mechanické
selhání vozidla mohou být velice ne-
bezpečné. Často kontrolujte tlak
vzduchu v pneumatikách i jejich stav
a provádějte veškerou plánovanou
údržbu. Snížíte tak nebezpečí vniku
podobných problémů.

2
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SEDADLA

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

OTLE035001

Přední sedadlo

(1) Dopředu a dozadu

(2) Sklon opěradla

(3) Výška sedáku (sedadlo řidiče)

(4) Bederní opěrka (sedadlo řidiče)*

(5) Vyhřívání sedadel* 

(6) Ventilování sedadel*

(7) Opěrka hlavy

2. řada sedadel

(8) Sklon a sklápění opěradla

(9) Opěrka hlavy

(10) Loketní opěrka

(11) Vyhřívání sedadel*

*: pokud je ve výbavě

nTyp A n Typ B
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Pro snížení nebezpečí závažné-
ho zranění nebo smrtelného
zranění kvůli rozvinujícímu se
airbagu dodržujte následující
opatření:
• Nastavte sedadlo řidiče co nej-

více dozadu, avšak tak, abyste
měli stále plnou kontrolu nad
vozidlem.

• Nastavte sedadlo spolujezdce
co nejvíce dozadu.

(Pokračování)

VÝSTRAHA

(Pokračování)
• Držte volant za jeho okraj ruka-

ma v poloze 9 a 3 hodiny, což
minimalizuje nebezpečí zraně-
ní paží a rukou.

• NIKDY neumisťuje žádný před -
mět ani osobu mezi sebe a air-
bag.

• Nedovolte spolujezdci, aby
dával nohy na přístrojovou
desku. Sníží se tak nebezpečí
zranění jeho nohou.

2-5

Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Bezpečnostní opatření 
Nastavení sedadel do bezpečné a po-
hodlné polohy hraje společně s bez-
pečnostními pásy a airbagy význam-
nou roli v otázce bezpečnosti řidiče
i cestujících při nehodě.

Airbagy 
Lze učinit kroky, které sníží nebezpe-
čí zranění rozvinujícím se airbagem.
U osoby sedící příliš blízko airbagu se
výrazně zvyšuje riziko zranění při
rozvinutí airbagu. Posuňte sedadlo
co nejdál od čelních airbagů směrem
dozadu, abyste si však zachovali
kontrolu nad vozidlem.

Nepoužívejte polštáře, které ome -
zují tření mezi sedadlem a cestu-
jícím. Kyčle cestujícího mohou
při nehodě nebo náhlém brzdění
podklouznout pod dolní částí
bez peč nost ní ho pásu.
Výsledkem by mohlo být vážné
nebo smrtelné zranění, protože
bezpečnostní pás nemůže nor-
málně fungovat.

VÝSTRAHA
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Bezpečnostní pásy
Před začátkem každé jízdy si vždy za-
pněte bezpečnostní pás. 
Cestující by měli vždy sedět ve
vzpřímené poloze a být správně připou-
taní. Batolata a malé děti musí být při-
poutány ve vhodných dětských zá drž -
ných systémech. Děti, které vyrostly
z podsedáku, a dospělé osoby se musí
připoutat pomocí bezpečnostních pásů.

Přední sedadla
Přední sedadlo je možné nastavit po-
mocí ovládacích tlačítek umístěných
na vnější straně sedáku sedadla. Před
jízdou nastavte sedadlo do správné
polohy, abyste mohli snadno ovládat
volant, pedály a ovládací prvky na pří-
strojové desce.

Při nastavování bezpečnostních
pásů dodržujte následující opa-
tření:
• NIKDY nepoužívejte jeden bez-

pečnostní pás pro více cestu-
jících.

• Opěradlo sedadla vždy umístě-
te do vzpřímené polohy a be -
der ní část pásu veďte těsně
kolem boků.

(Pokračování)

(Pokračování)
• NIKDY nedovolte, aby děti či

kojenci cestovali na klíně jiné-
ho cestujícího.

• Neveďte bezpečnostní pás
přes krk, přes ostré hrany ani
neveďte horní část pásu daleko
od těla.

• Nedovolte, aby se bezpečnost-
ní pás někde zachytil nebo za-
sekl.VÝSTRAHA Při nastavování sedadel dodržuj-

te následující opatření:
• NIKDY nenastavujte sedadlo,

když je vozidlo v pohybu. Se-
dadlo se může nečekaně po-
hnout, což může způsobit
ztrátu kontroly nad vozidlem
a následnou nehodu.

• Nic neukládejte pod přední se-
dadla. Volně položené předmě-
ty v prostoru pro nohy řidiče by
mohly bránit ovládání pedálů,
což by mohlo mít za následek
nehodu.

(Pokračování)

VÝSTRAHA
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

Ruční nastavení 

Nastavení dopředu, resp. dozadu 
Posunutí sedadla dopředu nebo do-
zadu:
1. Zatáhněte páku nahoru a držte ji.
2. Posuňte sedadlo do požadované

polohy.
3. Uvolněte páku a ujistěte se, že se

sedadlo zajistilo na požadovaném
místě. Zkuste posunout sedadlo
dopředu a dozadu bez použití páky.
Pokud se sedadlo pohybuje,
není správně zajištěné.

2
Aby nedošlo ke zranění:

• Nenastavujte sedadlo, jste-li
připoutáni bezpečnostním pá -
sem. 
Při posunu sedadla dopředu
může dojít k silnému tlaku na
Vaše břicho.

• Zabraňte, aby se při posunu
dostaly do mechanismu se da -
d la Vaše ruce nebo prsty.

POZOR(Pokračování)
• Nedovolte, aby nějaký předmět

zasahoval do běžné polohy
a správného uzamknutí opěra-
dla.

• Nepokládejte zapalovač cigaret
na podlahu nebo sedadlo. Když
posouváte sedadlo, může ze
zapalovače uniknout plyn
a způsobit požár.

• Dbejte maximální opatrnosti
při odstraňování malých
předmětů, které uvázly mezi
sedadly nebo mezi sedadlem
a středovou konzolou. Můžete
se pořezat nebo zranit ruce
o ostré hrany mechanismu se-
dadla. 

• Jestliže jsou na zadních sedad-
lech cestující, buďte při nasta-
vování polohy předních seda-
del opatrní.

OTLE035002
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Sklon opěradla 
Pro sklopení opěradla:
1. Posuňte ovladač na opěradle smě-

rem dozadu. 
2. Opatrně se opřete o opěradlo

a nastavte požadovanou polohu.
3. Uvolněte ovladač a ujistěte se, že

se opěradlo zajistilo na místě. 

Sklápění opěradla 
Sezení ve sklopené poloze za jízdy
může být nebezpečné. I když je
osoba připoutána, ochranná funkce
zádržného systému (bezpečnostních
pásů a airbagů) se ve chvíli, kdy je
sedadlo sklopené, výrazně snižuje.

Aby mohly bezpečnostní pásy správ -
ně fungovat, musí být vedeny přes
Vaše boky a hrudník. Když je sedad-
lo sklopené, nemůže hrudní část
bezpečnostního pásu správně fungo-
vat, protože nepřiléhá k hrudníku.
Namísto toho bude před pasažérem.
Během nehody může dojít k vy-
mrštění těla do pásu a ke zranění
krku či jiných částí těla.
Čím více je sedadlo sklopené, tím
vyšší je nebezpečí, že boky pasažé-
ra podklouznou pod bederní částí
pásu nebo že krk pasažéra zasáhne
hrudní část pásu.

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

OTLE035003
NIKDY necestujte se sklopeným
opěradlem.
Jízda s opěradlem sklopeným
směrem dozadu zvyšuje v pří -
pa dě nehody nebo náhlého za-
stavení nebezpečí vážných
nebo smrtelných zranění.
Řidiči a spolucestující by vždy
měli sedět na sedadlech řádně
opřeni, správně připoutáni bez-
pečnostními pásy a opěradla
mít ve vzpřímené poloze.

VÝSTRAHA
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

Výška sedáku (sedadlo řidiče) 
Chcete-li změnit výšku sedáku:
• Několikrát zatlačte páku směrem

dolů, čímž sedák spustíte.
• Několikrát zatlačte páku směrem

nahoru, čímž sedák zvednete.

Bederní opěrka 
(pro sedadlo řidiče, je-li ve výbavě)
Bederní opěrku lze nastavit stisknu-
tím tlačítka bederní opěrky na boční
straně sedadla.
1. Pro větší vyklenutí stiskněte přední

část tlačítka, pro menší vyklenutí
stiskněte zadní část tlačítka.

2. Uvolněte tlačítko, jakmile je opěrka
v požadované poloze.

Elektrické nastavení 
Přední sedadlo je možné nastavit po-
mocí ovládacích tlačítek umístěných
na vnější straně sedáku sedadla. Před
jízdou nastavte sedadlo do správné
polohy, abyste mohli snadno ovládat
volant, pedály a ovládací prvky na pří-
strojové desce.

2

OTLE035004 OTLE035077 NIKDY nenechávejte ve voze děti
bez dozoru. Elektrická sedadla
lze ovládat i při vypnutém moto-
ru.

VÝSTRAHA
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Aby nedošlo k poškození sedadel: 
• Ve chvíli, kdy došlo k maximál-

nímu posunu sedadel dopředu
nebo dozadu, ihned zastavte je-
jich pohyb.

• Nenastavujte sedadla déle než je
nezbytně nutné, je-li vypnutý
motor. Může to vést ke zbytečné-
mu vybití akumulátoru. 

• Nenastavujte dvě či více sedadel
zároveň. Může dojít k poruše
elektrických obvodů.

Nastavení dopředu, resp. dozadu
Posunutí sedadla dopředu nebo do -
za du:
1. Posuňte spínač dopředu nebo do -

za du.
2. Uvolněte spínač, jakmile je sedad-

lo v požadované poloze.

Sklon opěradla 
Pro sklopení opěradla:
1. Posuňte spínače dopředu nebo

do zadu.
2. Uvolněte spínač, jakmile je opěra-

dlo v požadované poloze.

POZNÁMKA

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

OTL035005 OTL035006
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Sklápění opěradla 
Sezení ve sklopené poloze, když je
vozidlo v pohybu, může být nebezpe-
čné. I když je osoba připoutána,
ochranná funkce zádržného systému
(bezpečnostních pásů a airbagů) se
ve chvíli, kdy je sedadlo sklopené,
výrazně snižuje.

Aby mohly bezpečnostní pásy správ -
ně fungovat, musí být vedeny přes
Vaše boky a hrudník. Když je sedad-
lo sklopené, nemůže hrudní část
bezpečnostního pásu správně fungo-
vat, protože nepřiléhá k hrudníku.
Namísto toho bude před pasažérem.
Během nehody může dojít k vy-
mrštění těla do pásu a ke zranění
krku či jiných částí těla.
Čím více je sedadlo sklopené, tím
vyšší je nebezpečí, že boky pasažé-
ra podklouznou pod bederní částí
pásu nebo že krk pasažéra zasáhne
hrudní část pásu.

Výška sedáku (je-li ve výbavě)
Chcete-li změnit výšku sedáku:
1. • Pro zvednutí sedáku stiskněte

přední část tlačítka nahoru, pro
snížení sedáku ji stiskněte dolů.

• Pro zvětšení výšky sedáku stisk-
něte zadní část tlačítka nahoru,
pro její snížení ji stiskněte dolů.

2. Uvolněte tlačítko, jakmile je sedad-
lo v požadované poloze.

NIKDY necestujte se sklopeným
opěradlem.
Jízda s opěradlem sklopeným
směrem dozadu zvyšuje v přípa-
dě nehody nebo náhlého zasta-
vení nebezpečí vážných nebo
smrtelných zranění.
Řidič a cestující by vždy měli
sedět na sedadlech řádně opřeni,
správně připoutáni bezpečnost-
ními pásy a opěradla mít ve
vzpřímené poloze.

VÝSTRAHA
OTL035051
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Bederní opěrka (sedadlo řidiče,
je-li ve výbavě)
• Bederní opěrku lze nastavit stisk-

nutím ovladače bederní opěrky.
• Stisknutím přední části tlačítka (1)

vyklenutí zvýšíte, stisknutím zadní
části tlačítka (2) vyklenutí zmenšíte.

Kapsa na opěradle 

Na zadní části opěradel předních se-
dadel se nalézá odkládací kapsa.

Neukládejte do kapes těžké
a ostré předměty. V případě ne-
hody by se mohly z kapsy uvol-
nit a zranit cestující ve vozidle.

POZOR

OTL035017

OTL035008
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

Zadní sedadla

Sklopení zadních sedadel 
Pro usnadnění přepravy dlouhých
předmětů nebo pro zvětšení objemu
zavazadlového prostoru lze zadní
opěradla sklopit.

Sklopení zadního opěradla:
1.Umístěte opěradlo předního sedad-

la do vzpřímené polohy a v případě
potřeby posuňte přední sedadlo do-
předu.

2.Zadní opěrky hlavy spusťte do nej-
nižší pozice.

3.Zámek zadního bezpečnostního
pásu vložte do kapsy mezi opěra-
dlem a sedákem zadního sedadla
a bezpečnostní pás zadního se-
dadla zasuňte do vodítka, aby ne-
došlo k jeho poškození.

2

• Nikdy nedovolte cestujícím, aby
za jízdy seděli na sklopených
opěradlech. Není to vhodná po-
loha sedadla a nelze použít bez-
pečnostní pásy. V případě ne-
hody nebo náhlého zastavení
by mohlo dojít k vážným nebo
smrtelným zraněním. 

• Předměty přepravované na
sklopeném opěradle, by nemě-
ly být vyšší než opěradla před-
ních sedadel. Náklad by mohl
při prudkém zastavení sklouz-
nout dopředu a způsobit
zranění nebo poškození.

VÝSTRAHA

OTLE035060

OTL035029

OTLE035023
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4. Zvedněte přední část páky pro
sklá pění sedadla, poté sklopte se-
dadlo směrem k přední části vozid-
la. Při vrácení opěradla do vzpří me -
né polohy vždy zkontrolujte, zda
bylo zajištěno ve své poloze zatla-
čením na horní hranu opěradla.

5. Pro používání zadního sedadla
zvedněte opěradlo zadního sedad-
la a zatlačte ho dozadu zvednutím
přední části páky pro sklápění.
Opěradlo pevně zatlačte, až se za-
jistí na svém místě. Ujistěte se, že
je opěradlo zajištěno na svém
místě.

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

OTLE035025OTLE035024

Neumisťujte předměty na zadní
sedadla, neboť není možné je
řádně upevnit. V případě kolize
mohou svým pohybem vážně
nebo smrtelně zranit cestující.

VÝSTRAHA

Při vracení opěradla zadního se-
dadla ze sklopené do vzpří me né
polohy přidržujte opěradlo vra-
cejte ho pomalu. Ujistěte se, že je
opěradlo zcela zajištěno ve
vzpřímené poloze tím, že zatla-
číte na vrchní část opěradla.
V případě nehody nebo prudké-
ho zastavení by se mohl v dů -
sled ku nezajištěného opěradla
posunout náklad velkou silou
dopředu a proniknout do prosto-
ru pro cestující a způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.

VÝSTRAHA

TLe Eng 2 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  10:51  Page 14



2-15

Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Loketní opěrka

Loketní opěrka se nalézá uprostřed
zadního sedadla. Chcete-li použít lo-
ketní opěrku, vytáhněte ji ze zadního
sedadla směrem dolů.

Držák nápojů
Pro použití středového držáku nápo-
jů spusťte loketní opěrku dolů.

OTLE035021

OTLE045096

Při vykládání nebo nakládání ná-
kladu se ujistěte, že je vypnutý
motor, řadicí páka v P (parkování)
a parkovací brzda řádně zataže-
na. Pokud tyto kroky nedodržíte,
vozidlo se může rozjet, pokud
dojde k neúmyslnému posunutí
řadicí páky do jiné polohy.

VÝSTRAHA
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Opěrka hlavy 
Na předních i zadních sedadlech jsou
nastavitelné opěrky hlavy. Opěrky
hlavy přinášejí cestujícím pohodlí, ale
především je mají chránit před hyper-
flexí a dalšími zraněními krku a páteře
při nehodě, především při nárazu ze-
zadu. 

NIKDY netlučte ani netahejte za
opěrky hlavy, mohly by se poško-
dit.

POZNÁMKA

Když na zadních sedadlech
nikdo není, nastavte opěrku
hlavy do nejnižší polohy. Opěr-
ka hlavy na zadním sedadle
může snížit výhled směrem do-
zadu.

POZOR

Pro snížení nebezpečí závažného
či smrtelného zranění při nehodě
dodržujte při nastavování opěrek
hlavy následující opatření:
• Všechny opěrky hlavy nastavte

správně ještě PŘED jízdou.
• NIKDY nedovolte nikomu, aby

jel na sedadle bez opěrky
hlavy. 

(Pokračování)

(Pokračování)
•

Nastavte opěrky tak, aby
střední část opěrky byla ve
stejné výšce, jako je výška
horní části očí daného cestu-
jícího.

• NIKDY nenastavujte polohu
opěrky hlavy na sedadle řidi-
če, když je vozidlo v pohybu.

• Nastavte opěrku hlavy co nej-
blíže k hlavě pasažéra. Nepou-
žívejte polštáře, které by od-
dalovaly tělo od opěradla.

• Po nastavení opěrky zkontro-
lujte, že se zajistila ve správné
pozici.

VÝSTRAHA
OLF034072N
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Opěrky hlavy na předních
sedadlech  

Sedadla řidiče a spolujezdce jsou
vybavena nastavitelnou opěrkou
hlavy pro bezpečnost a pohodlí ces-
tujících. 

Nastavení dopředu, resp. dozadu 
Opěrku hlavy lze nastavit směrem
dopředu do tří různých pozic, a to za-
tažením za opěrku dopředu do poža-
dované polohy. Chcete-li nastavit
opěrku hlavy zcela dozadu, zatáhně-
te ji zcela dopředu a uvolněte ji. 

Nastavení výšky 
Zvednutí opěrky hlavy:
1.Vytáhněte opěrku do požadované

polohy (1).

Zasunutí opěrky hlavy:
1.Stiskněte a přidržte uvolňovací tla-

čítko (2) opěrky hlavy.
2.Zasuňte opěrku do požadované

polohy (3).

OLMB033009

OTL035014 OTL035009
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Pokud sklopíte sedadlo dopředu
se zvednutou opěrkou hlavy a se-
dákem, může zvednutá opěrka
hlavy přijít do kontaktu se sluneční
clonou nebo jinými částmi vozidla. 

Vyjmutí a opětovné nasazení
Vyjmutí opěrky hlavy:
1. Sklopte opěradlo (2) pomocí ovla-

dače nebo spínače (1).
2. Vytáhněte opěrku co nejvýše.

3. Stiskněte tlačítko uvolnění opěrky
(3) a zároveň táhněte opěrku smě-
rem vzhůru (4).

POZNÁMKA

NIKDY nedovolte nikomu, aby jel
na sedadle bez opěrky hlavy.

VÝSTRAHA

OTLE035010

OTL035011

n Typ A

n Typ B
OLF034015
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Opětovné nasazení opěrky hlavy:
1. Sklopte opěradlo.
2. Vložte vodicí tyče opěrky (2) do

otvorů v opěradle a zároveň stisk-
něte tlačítko pro uvolnění (1).

3. Nastavte příslušnou výšku opěrky
hlavy.

4. Sklopte opěradlo (4) pomocí ovla-
dače nebo spínače (3).

Opěrky hlavy na zadních
sedadlech  

Zadní sedadlo je vybaveno opěrkami
hlavy na všech místech pro sezení
za účelem zajištění bezpečnosti
a pohodlí cestujících.

OLMB033016

Po nastavení a opětovné montáži
opěrky vždy zkontrolujte, že se
zajistila ve správné pozici.

VÝSTRAHA

OTLE035012

OTL035013

n Typ A

n Typ B
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Nastavení výšky
Zvednutí opěrky hlavy:
1. Vytáhněte opěrku do požadované

polohy (1).

Zasunutí opěrky hlavy:
1. Stiskněte a přidržte uvolňovací tla-

čítko (2) opěrky hlavy.
2. Zasuňte opěrku do požadované

polohy (3).

Vyhřívání a ventilování
sedadel 
Vyhřívání předních sedadel 
(je-li ve výbavě) 
Vyhřívání sedadel slouží k ohřevu se-
dadel za chladného počasí.

Vyhřívání sedadla může způso-
bit ZÁVAŽNÉ POPÁLENINY, a to
i při nízkých teplotách a přede-
vším při delším používání.
Cestující musí být schopni cítit,
že se sedadlo přehřívá, aby je
mohli v případě potřeby vy-
pnout.
Lidé, kteří nemohou vnímat
změnu teploty nebo bolest na
kůži, by měli být mimořádně
opatrní. Jde především o násle-
dující typy cestujících:
• Kojenci, děti, starší nebo po-

stižené osoby nebo nemocní
lidé.

• Lidé s citlivou kůží nebo
náchylní k popálení.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Vyčerpané osoby.
• Intoxikované osoby.
• Lidé, kteří berou léky způso-

bující malátnost nebo ospa-
lost.

VÝSTRAHA

NIKDY na sedadlo, jež má zapnu-
té vyhřívání, nepokládejte žádný
předmět, který tepelně izoluje,
jako je deka nebo polštář. Může
dojít k přehřátí sedadla a k ná-
slednému popálení nebo poško-
zení sedadla.

VÝSTRAHA
OTLE035018
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

2

Aby nedošlo k poškození sedadel
a jejich vyhřívání:
• Nikdy nečistěte sedadla rozpou-

štědly, jako je ředidlo, benzen, al-
kohol nebo benzin.

• Na sedadla vybavená vyhříváním
neumisťujte těžké nebo ostré
předměty.

• Neměňte potah sedadla. Může
dojít k poškození vyhřívání se-
dadla.

Vyhřívání sedadla řidiče nebo spolu-
jezdce zapnete stisknutím příslušné-
ho tlačítka při spuštěném motoru.

Během teplého počasí nebo v době,
kdy vyhřívání sedadel není potřebné,
umístěte tlačítka do polohy OFF.

• Každým stisknutím tlačítka se na-
stavení teploty sedadla změní ná-
sledujícím způsobem:

• Pokud stisknete tlačítko na více
než 1,5 s se zapnutým vyhříváním,
vyhřívání sedadla se vypne.

• Vyhřívání sedadla se přepne do po-
lohy OFF po každém přemístění
spínače zapalování do polohy ON.

Informace 
Je-li tlačítko vyhřívání sedadla v polo-
ze ON, bude se systém vyhřívání auto-
maticky zapínat a vypínat v závislosti
na teplotě sedadla.

i

POZNÁMKA

OTLE035075

OTLE035076

n Typ A

n Typ B

OFF HIGH ( )
(VYPNUTO) (VYSOKÁ)

LOW ( ) MIDDLE ( )
(NÍZKÁ) (STŘEDNÍ)

→

→

→

→
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Ventilování předního sedadla
(je-li ve výbavě)

Ventilování sedadel je určeno
k ochlazování předních sedadel pro-
střednictvím proudění vzduchu ma-
lými větracími otvory v povrchu se-
dáků a opěradel. 
Pokud není ventilování sedadel po třeb -
né, umístěte tlačítko do polohy OFF.
Ventilování sedadla řidiče nebo spolu-
jezdce (je-li ve výbavě) zapnete stisk-
nutím tlačítka při spuštěném motoru. 

• Při každém stisknutí tlačítka se
proud vzduchu změní následujícím
způsobem:

• Pokud stisknete tlačítko na více
než 1,5 s se zapnutým ven ti lo vá -
ním, ventilování se vypne.

• Ventilování sedadel se přepne do
polohy OFF po každém přemístění
spínač zapalování do polohy ON.

Aby nedošlo k poškození ventilo-
vání sedadel:
• Používejte ventilování sedadel

pouze při zapnuté klimatizaci.
Dlouhodobým používáním venti-
lování sedadel bez zapnuté klima-
tizace může dojít k poruše venti-
lování sedadel.

• Nikdy nečistěte sedadla rozpou-
štědly jako je ředidlo, benzen, al-
kohol nebo benzin.

• Zabraňte vylití tekutin na povrch
předních sedadel a jejich opěra-
del; může dojít k zneprůchodnění
otvorů a k funkčním poruchám.

• Pod sedadla neumisťujte materi-
ály jako plastové tašky nebo novi-
ny. Mohou zablokovat přívod
vzduchu a vývody vzduchu pak
nebudou správně pracovat.

(Pokračování)

POZNÁMKA

OTLE035016

OTLE035015

n Typ A

n Typ B
OFF HIGH ( )

(VYPNUTO) (VYSOKÁ)

LOW ( ) MIDDLE ( )
(NÍZKÁ) (STŘEDNÍ)

→

→

→

→
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 Vašeho vozidla

2

(Pokračování)
• Neměňte potah sedadla. Může

dojít k poškození ventilování se-
dadel. 

• Pokud vývody vzduchu nefun-
gují, znovu nastartujte vozidlo.
Nedojde-li k nápravě, doporuču-
jeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Vyhřívání zadních sedadel 
(je-li ve výbavě)

Při zapnutém motoru stiskněte pří sluš -
né tlačítko vyhřívání zadního se da d la.
Během teplého počasí nebo v době,
kdy vyhřívání sedadel není potřebné,
umístěte tlačítka do polohy OFF.

Každým stisknutím tlačítka se nasta-
vení teploty sedadla změní následu-
jícím způsobem:

Vyhřívání sedadla se přepne do polo-
hy OFF po každém přemístění spína-
če zapalování do polohy ON.

Informace 
Je-li tlačítko vyhřívání sedadla v polo-
ze ON, bude se systém vyhřívání auto-
maticky zapínat a vypínat v závislosti
na teplotě sedadla.

i

OFF → HIGH ( ) → LOW ( )
(VYPNUTO) (VYSOKÁ) (NÍZKÁ)

→

OTL035022
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Tato pasáž popisuje, jak správně
používat bezpečnostní pásy. Rovněž
popisuje, co není vhodné při pou-
žívání bezpečnostních pásů dělat.

Bezpečnostní upozornění
týkající  se bezpečnostních
pásů 
Před každou jízdou se vždy připou-
tejte a ujistěte se, že se připoutali
také všichni ostatní cestující. Airbagy
(jsou-li ve výbavě) tvoří pouze dopl-
něk bezpečnostních pásů, nejde o je-
jich náhradu. Ve většině zemí platí, že
se všichni cestující ve vozidle musí
připoutat.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 

Když je vozidlo v pohybu, všich-
ni cestující musí být správně při-
poutáni bezpečnostními pásy.
Při nastavování a používání bez-
pečnostních pásů dodržujte ná-
sledující opatření:
• Děti menší než 150 cm a lehčí

než 36 kg musí být řádně při-
poutány na zadním sedadle. 

• Nikdy nedovolte dětem cestovat
na sedadle spolujezdce. Pokud
dítě větší než 150 cm a těžší než
36 kg musí sedět na předním
se da dle, musí být řádně připou-
tané a sedadlo by mělo být po-
sunuto co nejvíc dozadu.

• NIKDY nedovolte, aby kojenec
či malé dítě cestovalo na klíně
dospělého.

• NIKDY necestujte se sklope-
ným opěradlem.

• Nedovolte, aby více dětí cesto-
valo na jednom sedadle či se
společně poutalo jedním bez-
pečnostním pásem.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• Nikdy neveďte horní část pásu

pod rukou nebo za zády.
• Nikdy nepřetahujte bez peč nost -

ní pásy přes křehké předměty.
Při prudkém zastavení nebo
nárazu může pás předměty po-
škodit. 

• Bezpečnostní pásy nesmějí
být překroucené. Překroucený
bezpečnostní pás Vás při ne-
hodě správně neochrání.

• Nepoužívejte bezpečnostní
pás s poškozenou tkaninou
nebo jinými součástmi.

• Nezapínejte bezpečnostní pás
do přezek určených pro jiné
pásy.

• NIKDY si nerozepínejte bezpe-
čnostní pásy za jízdy. Může
dojít ke ztrátě kontroly nad vo-
zidlem a k nehodě.

(Pokračování)
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2

Varovná kontrolka
bezpečnostního  pásu 

Varování systému
bezpečnostních  pásů
Varování bezpečnostního pásu
sedadla  řidiče 
Jako připomínka pro řidiče se po kaž -
dém přepnutí spínače zapalování do
polohy ON bez ohledu na zapnutí
bezpečnostního pásu rozsvítí na 6 se-
kund varovná kontrolka bezpečnost-
ního pásu.
Pokud nebude bezpečnostní pás se-
dadla řidiče zapnut po umístění
spínače zapalování do polohy ON,
bude varovná kontrolka bezpečnost-
ního pásu svítit až do zapnutí pásu.

Poškozené bezpečnostní pásy
a sestavy bezpečnostních pásů
nebudou správně fungovat.
Vždy vyměňte:
• Prodřenou, znečištěnou nebo

poškozenou tkaninu.
• Poškozené pevné součásti

pásu.
• Celou sestavu pásu, který byl

používán během nehody, i když
není poškození tkaniny nebo
ostatních součástí zjevné.

VÝSTRAHA(Pokračování)
• Ujistěte se, že v přezce pásu

není žádný předmět, který by
zabraňoval správné funkci za-
pínacího mechanismu. Bezpe-
čnostní pás by se nemusel
správ ně zajistit.

• Uživatel nesmí provádět žádné
úpravy, které by zabraňovaly
nastavovacím zařízením bez-
pečnostních pásů odstranit
vůli nebo by zabraňovaly na-
stavení sestavy pásu za úče-
lem odstranění vůle. OAM032161L

n Pro řidiče v přístrojové desce

Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla
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Pokud bezpečnostní pás nezapnete
a překročíte rychlost 9 km/h, roz-
svícená varovná kontrolka začne bli-
kat, dokud nezpomalíte na rychlost
nižší než 6 km/h. (je-li ve výbavě)
Pokud bezpečnostní pás nezapnete
a překročíte rychlost 20 km/h, bude
znít přibližně 100 sekund varovný tón
a odpovídající varovná kontrolka
bude blikat. (je-li ve výbavě)

Varování bezpečnostního pásu
předního sedadla spolujezdce
Jako připomínka pro spolujezdce
vpředu se po každém přepnutí
spínače zapalování do polohy ON
bez ohledu na zapnutí bezpečnost-
ního pásu rozsvítí na 6 sekund va-
rovná kontrolka bezpečnostního
pásu předního sedadla spolujezdce.
Pokud nebude bezpečnostní pás
předního sedadla spolujezdce za-
pnut po přepnutí spínače zapalování
do polohy ON nebo pokud bude ro-
zepnut po přepnutí spínače zapalo-
vání do polohy ON, bude až do za-
pnutí bezpečnostního pásu svítit

příslušná varovná kontrolka bezpe-
čnostního pásu.
Pokud bezpečnostní pás nezapnete
a překročíte rychlost 9 km/h, roz-
svícená varovná kontrolka začne bli-
kat, dokud nezpomalíte na rychlost
nižší než 6 km/h.
Pokud bezpečnostní pás nezapnete
a překročíte rychlost 20 km/h, bude
znít přibližně 100 sekund varovný
bzučák a odpovídající varovná kon-
trolka bude blikat.

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Nevhodná poloha při jízdě nega-
tivně ovlivňuje varovný systém
bezpečnostního pásu předního
sedadla spolujezdce. Je důleži-
té, aby řidič poučil spolujezdce
o správné poloze uvedené v této
příručce. 

VÝSTRAHA

OTLE035082
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

Informace 
• Varovnou kontrolku bezpečnost-

ního pásu předního sedadla spolu-
jezdce můžete najít na středové pa-
lubní desce.

• I když nebude přední sedadlo spolu-
jezdce obsazené, rozsvítí se nebo
bude blikat varovná kontrolka po
dobu 6 sekund.

• Varovná kontrolka bezpečnostního
pásu předního sedadla spolujezdce
může být aktivní, pokud je na před-
ním sedadle spolujezdce umístěno
zavazadlo.

Varování bezpečnostního pásu
zadního  sedadla 
Pokud je spínač zapalování v poloze
ON (neběží motor), když není zapnu-
tý bezpečnostní pás cestujícího
vzadu, bude svítit varovná kontrolka
příslušného bezpečnostního pásu,
dokud pás nezapnete.
A poté se na cca 35 sekund rozsvítí
příslušná varovná kontrolka zadního
bezpečnostního pásu, pokud nasta-
ne jakákoliv z následujících situací: 
- Nastartujete motor s nezapnutým

zadním bezpečnostním pásem.
- Jedete rychleji než 9 km/h, když

není zapnutý zadní bezpečnostní
pás.

- Zadní bezpečnostní pás se roze-
pne při jízdě do 20 km/h.

Po zapnutí zadního bezpečnostního
pásu varovná kontrolka okamžitě
zhasne.
Pokud zadní bezpečnostní pás neza-
pnete a překročíte rychlost 20 km/h,
bude znít přibližně 35 sekund varov-
ný tón a odpovídající varovná kon-
trolka bude blikat.
Pokud však bezpečnostní pás cestu-
jícího vzadu zapnete a rozepnete
dvakrát během 9 sekund po zapnutí
pásu, nebude varovná kontrolka
funkč ní.

i

2

OTLE035083
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Zádržný systém
bezpečnostních  pásů 

Tříbodový bezpečnostní pás 
Pro zapnutí bezpečnostního pásu: 
Vytáhněte pás z navíječe a vložte ko-
vovou přezku (1) do zámku (2). Při
zajištění přezky v zámku uslyšíte
cvaknutí.
Bezpečnostní pás se automaticky na-
staví na správnou délku pouze
v případě, že dolní část pásu nasta-
víte ručně tak, aby vedla pevně přes
boky. Pokud se pomalu nahnete do-
předu, pás se vytáhne a umožní Vám
volný pohyb. V případě prudkého za-
stavení nebo nárazu bude pás zablo-

kován ve své poloze. Rovněž se za-
blokuje, pokud se pokusíte naklonit
dopředu příliš rychle.

Pokud nemůžete vytáhnout dosta-
tečnou část bezpečnostního pásu
z navíječe, silně za popruh za-
táhněte a uvolněte jej. Po uvolnění
budete moci bezpečnostní pás
hladce vytáhnout.

POZNÁMKA

ODH033055

OLMB033025

Nesprávně vedené bezpečnostní
pásy zvyšují nebezpečí závažné-
ho zranění při nehodě. Při nasta-
vování bezpečnostních pásů do-
držujte následující opatření:
• Bederní část bezpečnostního

pásu veďte co nejníže kolem
svých boků, nikoli přes pas, aby
tkanina přiléhala. Při tomto ve-
dení pásu mohou sílu nárazu
pohltit silné pánevní kosti a sni-
žuje se riziko vnitřního zranění.

(Pokračování)

VÝSTRAHA
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 Vašeho vozidla

2

Výškové nastavení 
Výškové nastavení ukotvení předního
bezpečnostního pásu lze nastavit do
čtyř různých poloh s ohledem na po-
hodlí a bezpečnost.
Horní část pásu by měla vést přes
hrudník a středem přes rameno,
které je blíž ke dveřím, ne přes krk.

Pokud chcete upravit výšku ukotvení
bezpečnostního pásu, posuňte nasta-
vovač výšky nahoru nebo dolů do po-
žadované polohy.
Chcete-li ukotvení zvýšit, zatáhněte za
něj směrem nahoru (1). Pro jeho
snížení ho zatlačte dolů (3) při sou-
časném stisknutí tlačítka pro nastavení
výšky (2).
Uvolněte tlačítko, čímž se ukotvení za-
jistí ve zvolené poloze. Pokuste se po-
sunout nastavovač výšky, abyste se
ujistili, že je zajištěn v dané poloze.

Rozepnutí pásu: 
Stiskněte uvolňovací tlačítko (1) na
zámku.
Po uvolnění by se měl bezpečnostní
pás automaticky navinout zpět do na-
víječe. Pokud se tak nestane, zkon-
trolujte bezpečnostní pás, zda není
překrouceny, a zkuste to znovu.

OTL035026

n Přední sedadlo
(Pokračování)
• Jednu ruku dejte pod ramenní

část pásu a druhou přes pás,
viz ilustrace.

• Horní ukotvení bezpečnost-
ního pásu musí být vždy
řádně zajištěné ve správné
výšce. 

• Nikdy neveďte horní část
pásu přes krk nebo tvář.

OTLE035084
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Bezpečnostní pás středového
sedadla 
(tříbodový bezpečnostní pás
zadního sedadla) 

Pro zapnutí Vašeho bezpečnostního
pásu
1.Vytáhněte jazýček (A) z otvoru v kry -

tu sestavy bezpečnostního pásu. 

2.Zasuňte jazýček (A) do zámku (A’)
tak, abyste uslyšeli cvaknutí indiku-
jící zajištění jazýčku v zámku. Uji-
stěte se, že pás není překroucený. 

3.Vytáhněte jazýček (B) z kapsy (C). 

OTLE035079

OTLE035027 OTLE035080

((BB))

((CC))
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Bezpečnostní systém
 Vašeho vozidla

4.Vytáhněte jazýček (B) a zasuňte
ho do zámku (B’) tak, abyste usly-
šeli cvaknutí indikující zajištění ja-
zýčku v zámku. Ujistěte se, že pás
není překroucený.

Při používání bezpečnostního pásu
středního zadního sedadla je nutné
použít zámek označený jako „CEN-
TER”.

Informace 
Pokud nemůžete vytáhnout bez peč -
nost ní pás z navíječe, silně za popruh
zatáhněte a uvolněte jej. Po uvolnění
budete moci bezpečnostní pás hladce
vytáhnout.

Pro uvolnění Vašeho
bezpečnostního  pásu
1.Stiskněte uvolňovací tlačítko na

zámku (B’) a vytáhněte jazýček (B).

2. Pro zatažení bezpečnostního pásu
zadního sedadla zasuňte jazýček
(A) do výstupního otvoru (A' ). Za-
táhněte za bezpečnostní pás a ne-
chte ho automaticky navinout.

3. Zasuňte jazýček (B) do kapsy (C).

i

2

OTLE035028 OTL035031

OTLE035032

OTLE035106
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

4. Zasuňte jazýček (A) do otvoru v kry -
tu sestavy bezpečnostního pásu.

Předpínač bezpečnostního pásu 

Vaše vozidlo je vybaveno předpína-
čem bezpečnostního pásu řidiče
a spolujezdce (navíječ, předpínač
a nou zo vé upevňovací zařízení
(EFD)). Úlohou předpínačů bezpe-
čnostních pásů je přitáhnout bezpe-
čnostní pás pevně kolem těla při urči-
tých typech čelních srážek.
Před pí nač bezpečnostních pásů se
aktivuje při dostatečně silných čel-
ních srážkách společně s airbagy.

Pokud vozidlo náhle zastaví nebo
pokud se cestující pokusí naklonit do-
předu příliš rychle, navíječ bezpe-
čnostního pásu se zablokuje. Při urči-
tých čelních nárazech se aktivuje
předpínač, který přitáhne bez peč -
nost ní pás blíže k tělu cestujícího.

(1) Předpínač 
Úlohou předpínačů bezpečnost-
ních pásů je zajistit, aby ramenní
bezpečnostní pás pevně přiléhal
k horní části těla cestujícího při
určitých typech čelních nárazů. 

(2) Nouzové upevňovací zařízení (EFD)
(pro sedadlo řidiče)
Úlohou EFD je zajistit, aby pá nev -
ní bezpečnostní pás pevně přilé-
hal k dolní části těla cestujícího při
určitých typech čelních nárazů.

Pokud systém rozpozná příliš vysoké
napětí bezpečnostního pásu řidiče
nebo spolujezdce, když se aktivuje
systém předpínače, omezovač síly
uvnitř  předpínače sníží sílu napnutí
příslušného bezpečnostního pásu.

OTL035053

OTLE035078
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2

Systém předpínačů bezpečnostních
pásů se skládá především z následu-
jících součástí. Jejich umístění je uve-
deno na obrázku výše:
(1) Varovná kontrolka airbagu
(2) Předpínač v navíjecím modulu
(3) Řídicí modul SLR
(4) Nouzové upevňovací zařízení

(EFD)

OLMB033040/Q

• Vždy se připoutejte a seďte ve
správné poloze.

• Bezpečnostní pásy nesmějí
být uvolněné nebo překrou-
cené. Uvolněný nebo překrou-
cený bezpečnostní pás Vás při
nehodě správně neochrání.

• Nedávejte nic do blízkosti přez-
ky. Může to negativně ovlivnit
její funkci.

• Po aktivaci předpínače nebo
po nehodě nechte předpínač
vždy vyměnit.

• NIKDY nekontrolujte, neopra-
vujte ani nevyměňujte před-
pínače sami. Tuto činnost musí
realizovat autorizovaný opravce
HYUNDAI.

• Zabraňte úderům do konstruk-
ce bezpečnostních pásů.

VÝSTRAHA

Nedotýkejte se sestavy před-
pínače bezpečnostního pásu po
dobu několika minut od jejich
aktivace. Když se předpínací
mechanismus během srážky ak-
tivuje, zahřeje se na vysokou
teplotu a může Vás popálit.

VÝSTRAHA

Práce na karoserii v přední části
vozidla mohou vést k poškození
systému předpínače bezpe-
čnostního pásu. Proto Vám do-
poručujeme svěřit servis tohoto
systému autorizovanému oprav-
ci HYUNDAI.

POZOR
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Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Snímač, který aktivuje airbagy SRS,
je propojený s předpínači bezpe-
čnostních pásů. Varovná kontrolka
airbagů na přístrojové desce se roz-
svítí na zhruba 6 sekund po zapnu-
tí spínače zapalování do polohy ON
a poté by měla zhasnout.
Pokud předpínač bezpečnostních
pásů nefunguje správně, varovná
kontrolka se rozsvítí, i když je air-
bag SRS v pořádku. Pokud se va-
rovná kontrolka nerozsvítí, zůstane
svítit nebo se rozsvítí za jízdy, do-
poručujeme nechat předpínače
bezpečnostních pásů a airbagy
SRS zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Informace 
• Předpínač bezpečnostního pásu ři-

diče i spolujezdce se může aktivovat
při určitých čelních a bočních nára-
zech.

• Předpínače bezpečnostních pásů se
aktivují, i když nejsou bezpečnostní
pásy v okamžiku srážky použité.

• Když se aktivují předpínače bezpe-
čnostních pásů, může být v prostoru
pro cestující slyšet hluk a objevit se
jemný prach v podobě kouře. Jedná
se o normální provozní podmínky,
které nejsou nebezpečné.

• I když tento jemný prach není toxic-
ký, může způsobit podráždění kůže
a neměl by být vdechován po delší
dobu. Po nehodě, při které došlo
k ak ti va ci předpínačů bezpečnost-
ních pásů, pečlivě omyjte všechny
vystavené části pokožky.

Další bezpečnostní upozornění
týkající se bezpečnostních
pásů 
Používání bezpečnostních pásů
v těhotenství 
I během těhotenství je potřeba vždy
používat bezpečnostní pásy. Nejlepší
způsob, jak ochráníte své doposud
nenarozené dítě, je chránit sebe
sama pomocí bezpečnostního pásu.
Těhotné ženy by měly vždy používat
tříbodový bezpečnostní pás. Hrudní
část bezpečnostního pásu veďte přes
hrudník mezi prsy, nikdy ne přes krk.
Bederní část veďte pod břichem tak,
aby pevně obepínal Vaše boky a pá -
nev ní kost, pod zaoblenou částí bři-
cha.

iPOZNÁMKA

Aby nedošlo k závažnému po-
ranění nebo smrti nenarozené-
ho dítěte při nehodě, nesmí tě-
hotné ženy NIKDY vést dolní
část bezpečnostního pásu přes
břicho či nad ním v místech, kde
se nalézá dítě.

VÝSTRAHA
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Používání bezpečnostních pásů
u dětí 
Kojenci a malé děti 
Většina zemí má zákony týkající se
dětských zádržných systémech, které
vyžadují, aby děti cestovaly ve schvá -
le ných dětských zádržných systé-
mech včetně podsedáků. Věk, od
kterého je možné místo dětského zá-
držného systému používat bezpe-
čnostní pásy, se liší podle zemí, proto
musíte dodržovat příslušné platné
předpisy země, ve které cestujete.
Dětské zádržné systémy musí být
řádně umístěny a instalovány na zad-
ním sedadle. 
Více informací najdete v části „Dětské
zádržné systémy” v této kapitole.

Malé děti jsou v případě nehody
nejlépe chráněny před zraněním,
když jsou správně připoutány na
zadním sedadle v dětském zá drž -
ném systému, který splňuje poža-
davky bezpečnostních norem ve Vaší
zemi. Před koupí dětského zádržné-
ho systému se ujistěte, že je opatře-
ný certifikačním štítkem s informací,
že systém splňuje bezpečnostní
standard ve Vaší zemi. Dětský zádrž-
ný systém musí odpovídat výšce
a hmotnosti Vašeho dítěte. Tuto infor-
maci si ověřte na štítku na dětském
zádržném systému. Viz „Dětské zá -
drž né systémy” v této kapitole.

Děti VŽDY řádně připoutejte v dět-
ském zádržném systému odpo-
vídajícím výšce a hmotnosti dítě-
te.
Aby nemohlo dojít k závažnému
poranění nebo úmrtí dítěte či ji-
ných cestujících, NIKDY nedržte
dítě za jízdy na klíně či v náruči.
Velké síly, které vznikají během
srážky, vytrhnou dítě z Vašich
rukou a vymrští jej do interiéru
vozidla.

VÝSTRAHA
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Větší děti 
Děti menší než 150 cm a lehčí než
36 kg, které jsou příliš velké na pod-
sedák, musí vždy sedět na zadních
sedadlech a být připoutány tříbodo-
vými bezpečnostními pásy. Bezpe-
čnostní pás musí vést přes horní část
stehen a obepínat rameno a hrudník,
aby bylo dítě správně chráněno. Při-
poutání pravidelně kontrolujte. Pohyb
dítěte může způsobit posunutí pásu.
Děti jsou při dopravní nehodě nejlé-
pe chráněny, pokud jsou připoutány
ve vhodném zádržném systému či
pomocí bezpečnostních pásů na
zadním sedadle.
Pokud větší dítě (vyšší než 150 cm
a těžší než 36 kg) cestuje na před-
ním sedadle, musí být správně při-
poutáno tříbodovým bezpeč nostním
pásem a sedadlo musí být posunuto
co nejvíce dozadu. Děti menší než
150 cm a lehčí než 36 kg by měly být
řádně připoutané na zadním sedad-
le. NIKDY neumísťujte dítě menší než
150 cm a lehčí než 36 kg na přední
sedadlo. NIKDY neumísťujte dětskou
sedačku používanou zády ke směru
jízdy na přední sedadlo.

Pokud se horní část bezpečnostního
pásu mírně dotýká krku nebo tváře
dítěte, pokuste se umístit dítě blíž ke
středu vozidla. Pokud se horní část
bezpečnostního pásu stále dotýká
krku nebo tváře dítěte, vraťte dítě
zpět do zádržného systému na zad-
ním sedadle.

Používání bezpečnostních pásů
u zraněné osoby
Při transportu zraněné osoby by měl
být použit bezpečnostní pás. V ka-
ždém případě konzultujte vhodnost
použití bezpečnostních pásů s léka-
řem.

Jedna osoba na jeden
bezpečnostní  pás 
Jedním bezpečnostním pásem nesmí
být nikdy připoutány dvě osoby (ani
děti). Může se tak zvýšit závažnost
zranění v případě nehody.

Seďte vzpřímeně 
Sezení ve sklopené poloze za jízdy
může být nebezpečné. I když je osoba
připoutána, ochranná funkce zádrž-
ného systému (bezpečnostních pásů
a airbagů) se ve chvíli, kdy je sedadlo
sklopené, výrazně snižuje.
Aby mohly bezpečnostní pásy správ -
ně fungovat, musí být vedeny přes
Vaše boky a hrudník. 
Během nehody může dojít k vy-
mrštění těla do pásu a ke zranění
krku či jiných částí těla.

• Vždy se ujistěte, že větší děti
mají zapnutý a správně nasta-
vený bezpečnostní pás.

• NIKDY nedovolte, aby se ra-
menní část pásu dotýkala
krku či obličeje dítěte.

• Nedovolte, aby jeden bez peč -
nostní pás používalo více dětí
zároveň.

VÝSTRAHA
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Čím více je sedadlo sklopené, tím
vyšší je nebezpečí, že boky pasažé-
ra podklouznou pod bederní částí
pásu nebo že krk pasažéra zasáhne
hrudní část pásu.

Péče o bezpečnostní pásy 
Systém bezpečnostních pásů ne-
smíte nikdy demontovat ani jinak
upravovat. Je pouze nutné dávat
pozor, aby bezpečnostní pásy, spony
a zámky nebyly poškozovány dve-
řmi, zachyceny mezi sedadla a po-
dobně.

Pravidelné prohlídky
Všechny bezpečnostní pásy je nutné
pravidelně kontrolovat ohledně opo-
třebení nebo poškození. Všechny po-
škozené díly by měly být co nej dřív
vyměněny.

Bezpečnostní pásy udržujte
čisté a suché 
Bezpečnostní pásy musíte udržovat
čisté a suché. Pokud se pás znečistí,
je možné jej vyčistit použitím jemného
mýdla a teplé vody. Bělidla, silné čisti-
cí nebo abrazivní prostředky se nesmí
používat, protože by došlo k poškoze-
ní vláken bezpečnostního pásu.

Kdy je třeba bezpečnostní pásy
vyměnit 
Celý systém bezpečnostních pásů je
třeba vyměnit, pokud mělo vozidlo do-
pravní nehodu. Tuto výměnu je třeba
provést i v případě, že není poškození
bezpečnostních pásů viditelné. Obrať -
te se na autorizovaného opravce
HYUNDAI. • NIKDY necestujte se sklope-

ným opěradlem.
• Jízda s opěradlem sklopeným

směrem dozadu zvyšuje v pří -
pa dě nehody nebo náhlého za-
stavení nebezpečí vážných
nebo smrtelných zranění.

• Řidič a cestující by vždy měli
sedět na sedadlech řádně opře-
ni, správně připoutáni bezpe-
čnostními pásy a opěradla mít
ve vzpřímené poloze.

VÝSTRAHA
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Děti vždy vzadu 

Děti menší než 150 cm a lehčí než
36 kg musí vždy sedět na zadních se-
dadlech a musí být vždy umístěny
v dětském zádržném systému, aby se
snížilo riziko jejich zranění při nehodě,
ná hlém zabrzdění nebo manévru.
Podle statistik nehod je bezpečnější,
pokud jsou děti řádně připoutány na
zadních sedadlech než na předním
sedadle. Děti, které jsou pro dětský
zádržný systém příliš velké, musí vy-
užívat bezpečnostní pásy sedadla.

Většina zemí má legislativně uprave-
no, že děti musí cestovat v dětských
zádržných systémech. Zákony upra-
vující věk nebo hmotnostní/výškové
omezení, od kterého je možné místo
dětského zádržného systému pou-
žívat bezpečnostní pásy, se liší podle
jednotlivých zemí, proto musíte do-
držovat příslušné platné předpisy
země, ve které cestujete.
Dětské zádržné systémy musí být
řádně umístěny a instalovány na zad-
ním sedadle. Musíte používat běžně
dostupný dětský zádržný systém,
který splňuje bezpečnostní standardy
ve Vaší zemi.
Dětské zádržné systémy jsou větši-
nou konstruovány tak, aby byly ve
vozidle upevněny bezpečnostním
pásem nebo částí pásu nebo pomocí
top-tether a/nebo ukotvení ISOFIX
v zadních sedadlech.

Dětský zádržný systém vždy
vzadu
Kojenci a menší děti musí být připou-
tány v příslušném dětském zádržném
systému po směru nebo proti směru
jízdy, který musí být nejdříve řádně in-
stalován na zadní sedadlo vozidla.
Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny
k instalaci a používání dodané výrob-
cem dětského zádržného systému.

DĚTSKÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM (CRS) 

Děti vždy řádně připoutejte na
zadních sedadlech vozidla, po -
kud není deaktivován airbag na
předním sedadle spolujezdce.
Děti všech věkových skupin jsou
ve větším bezpečí, pokud sedí
připoutané na zadním sedadle.
Dítě cestující na sedadle spolu-
jezdce může být velkou silou za-
saženo plnícím se airbagem, což
může mít za následek VÁŽNÉ
ZRANĚNÍ nebo SMRT.

VÝSTRAHA

• Během instalace a používání se
vždy řiďte pokyny výrobce dět-
ského zádržného systému.

• Své dítě vždy řádně připoutejte
v dětském zádržném systému.

• Nepoužívejte sedačky pro ko-
jence nebo dětské sedačky,
které se „zaháknou“ přes opě-
radlo, protože v případě nehody
nejsou dostatečně bezpečné.

• Po nehodě Vám doporučujeme,
aby dětský zádržný systém,
bezpečnostní pásy seda dla,
ukotvení ISOFIX a ukot vení
top-tether zkontroloval autori-
zovaný opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA
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Volba dětského zádržného
systému (CRS) 
Při výběru dětského zádržného sys-
tému vždy dodržujte tyto pokyny:
• Ujistěte se, že systém má štítek po-

tvrzující, že výrobek splňuje bezpe-
čnostní standardy platné ve Vaší
zemi.

• Zvolte dětský zádržný systém
podle výšky a hmotnosti dítěte. Po-
vinný štítek či příručka k použití tyto
informace obvykle obsahují.

• Zvolte dětský zádržný systém,
který je vhodný pro sedadlo vozid-
la, na kterém bude používán.

• Přečtěte si a dodržujte upozornění
a pokyny k instalaci a používání
dodané s dětským zádržným sys-
témem.

Typy dětských zádržných
systémů 
Existují tři hlavní typy dětských zá-
držných systémů: sedačky pou-
žívané zády ke směru jízdy, sedačky
používané ve směru jízdy a podse-
dáky. Jsou klasifikovány podle věku,
výšky a hmotnosti dítěte.

Dětský zádržný systém používaný
zády ke směru jízdy
Dětský zádržný systém používaný
zády ke směru jízdy má sedací plochu
pro dítě proti směru jízdy. Postroj při -
dr žu je dítě na místě a v případě neho-
dy udrží dítě v dětském zá drž ném
systému a sníží namáhání křeh ké ho
krku a páteře.

OLMB033041
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Všechny děti do jednoho roku věku
musí jezdit v dětském zádržném sys-
tému používaném zády ke směru
jízdy. Existují různé typy dětských zá-
držných systémů používaných zády
ke směru jízdy: dětský zádržný sys-
tém pro nemluvňata lze používat
pouze proti směru jízdy. Konvertibilní
dětské zádržné systémy a systémy
3v1 mají vyšší výškové a hmotnostní
omezení pro polohu zády ke směru
jízdy, čímž Vám umožní přepravovat
Vaše děti zády ke směru jízdy po delší
dobu.
Dětský zádržný systém používejte co
nejdéle v poloze proti směru jízdy,
dokud Vaše dítě splňuje výškové
a hmotnostní omezení udávané
výrobcem dětského zádržného sys-
tému.

Dětský zádržný systém používaný
ve směru jízdy
Dětský zádržný systém používaný ve
směru jízdy poskytuje ochranu těla Va-
šeho dítěte díky postroji. Poutejte děti
v dětském zádržném systému pou-
žívaném ve směru jízdu pomocí po-
stroje, než dosáhnou horního výš ko -
vé ho nebo hmotnostního limitu
daného výrobcem dětského zádržné-
ho systému.
Jakmile dítě vyroste z dětského zá -
drž né ho systému používaného ve
směru jízdy, je připravené na podse-
dák.

Podsedáky 
Podsedák je dětský zádržný systém
určený pro lepší přizpůsobení systé-
mu bezpečnostních pásů vozidla. Pod-
sedák upravuje pozici pásu tak, že
pevně obepne silnější části těla dítěte.
Poutejte děti s využitím podsedáku,
dokud nejsou dostatečně velké, aby
mohly být připoutány bezpečnostním
pásem sedadla. 
Při správném vedení bezpečnostní
pás vede komfortně přes kyčle, niko-
liv přes žaludek. Ramenní pás musí
vést přes ramena a hrudník a nikoliv
přes krk nebo obličej. Děti menší než
150 cm a lehčí než 36 kg musí být
vždy řádně připoutány, aby bylo mini-
malizováno riziko zranění během ne-
hody, prudkého zastavení nebo náhlé-
ho manévru.

OLF034033
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Montáž dětského zádržného
systému (CRS)

Po volbě vhodného dětského zádržné-
ho systému a kontrole, zda je dětský
zádržný systém vhodný pro montáž
v zadní části Vašeho vozidla, jste při-
praveni instalovat dětský zádržný
systém dle pokynů výrobce. Řádná
montáž dětského zádržného systé-
mu se obecně skládá se tří kroků:
• Dětský zádržný systém řádně při-

pevněte k vozidlu. Všechny dětské
zádržné systémy je nutné k vozidlu
připevnit pomocí bezpečnostního
pásu nebo části bezpečnostního
pásu nebo pomocí ukotvení ISOFIX
top-tether a/nebo ukotvení ISOFIX.

• Ujistěte, že je dětský zádržný sys-
tém pevně připevněn. Po montáži
dětského zádržného systému do
vozidla zatlačte sedačku dopředu
a ze strany na stranu, abyste se
ujistili, že je řádně připevněna k se-
dadlu. Dětský zádržný systém při-
pevněný bezpečnostním pásem
musí být namontován co nejpevně-
ji. Určitý pohyb ze strany na stranu
je ovšem možný. 

Při montáži dětského zádržného
systému seřiďte sedadlo vozidla
(nahoru a dolů, dopředu a dozadu)
tak, aby Vaše dítě sedělo v dět-
ském zádržném systému pohodl-
ně.

• Zajistěte dítě v dětském zádržném
systému. Ujistěte se, že je dítě
řádně připoutáno v dětském zá drž -
ném systému dle pokynů výrobce
dětského zádržného systému.

Před montáží dětského zádržné-
ho systému:
Přečtěte si a dodržujte pokyny
výrobce dětského zádržného
systému.
V důsledku nedodržení upo zor -
ně ní a pokynů se může zvýšit
nebezpečí VÁŽNÉHO nebo
SMRTELNÉHO ZRANĚNÍ v pří -
pa dě nehody.

VÝSTRAHA

Pokud opěrka hlavy neumožňu-
je řádnou montáž dětského zá-
držného systému, je nutné
opěrku hlavy příslušného se-
dadla nastavit nebo zcela de-
montovat.

VÝSTRAHA

Dětský zádržný systém se může
v uzavřeném vozidle zahřát na
velmi vysokou teplotu. Abyste
zabránili popáleninám, zkontro-
luje před umístěním dítěte do
dětského zádržného systému
teplotu dosedací plochy a spon.

POZOR
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Ukotvení ISOFIX a ukotvení 
top-tether (systém ukotvení
ISOFIX ) pro děti 
Systém ISOFIX ukotvuje dětský zá-
držný systém během jízdy i během
případné nehody. Tento systém je
určen k usnadnění montáže dětského
zádržného systému a omezení mo-
žnosti nesprávné montáže dětského
zádržného systému. Systém ISOFIX
využívá ukotvení ve vozidle a úchyty
dětského zádržného systému. Sys-
tém ISOFIX eliminuje potřebu pou-
žívat k připevnění dětského zádržné-
ho systému na zadní sedadla
bezpečnostní pásy.
Ukotvení ISOFIX jsou kovové tyče in-
tegrované ve vozidle. Každé sedadlo
ISOFIX má dvě dolní ukotvení, která
se spojí s upevňovacími součástmi
dětského zádržného systému.

Pro používání systému ISOFIX ve
Vašem vozidle musíte mít dětský zá-
držný systém s upevňovacími sou-
částmi ISOFIX. (Dětský zádržný sys-
tém ISOFIX lze montovat pouze,
pokud má schválení pro dané vozidlo
nebo univerzální schválení podle po-
žadavků ECE-R44 nebo ECE-R129.)
Výrobce dětského zádržného systé-
mu Vám poskytne pokyny k pou-
žívání dětského zádržného systému
s ukotveními ISOFIX.

Ukotvení ISOFIX jsou umístěna na
pravém a levém vnějším zadním se-
dadle. Jejich umístění je uvedeno na
obrázku. Na zadním sedadle upro -
střed ukotvení ISOFIX nejsou.

OLM039035
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Na levé a pravé straně sedáku jsou
umístěny symboly ukotvení ISOFIX,
které označují polohu ukotvení ISO-
FIX ve Vašem vozidle (viz šipky na
obrázku).
Obě vnější zadní sedadla jsou vybavena
párem ukotvení ISOFIX, jakož i pří sluš -
ným ukotvením top-tether v zadní části
zadních sedadel. 
(Dětský zádržný systém s univerzál-
ním schválením podle ECE-R44 nebo
ECE-R129 je nutno upevnit pomocí
systému top-tether integrovaného
v zadní části zadních sedadel.)

Ukotvení ISOFIX se nacházejí mezi
sedadlem a sedákem levého a pravé-
ho vnějšího zadního sedadla.
Pro použití ukotvení ISOFIX zatlačte
na horní část krytu ukotvení ISOFIX.

Nepokoušejte se montovat dět-
ský zádržný systém pomocí
ukotvení ISOFIX na zadní sedad-
lo uprostřed. Toto sedadlo není
vybaveno ukotveními ISOFIX.
V důsledku používání ukotvení
vněj ších sedadel pro montáž
dět   s ké ho zádržného systému na
střední sedadlo může dojít k po-
škození ukotvení.

VÝSTRAHA

OTLE035036

Indikátor polohy
ukotvení ISOFIX

Ukotvení ISOFIX
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Zajištění dětského zádržného
systému pomocí „systému
ukotvení  ISOFIX”
Pro montáž dětského zádržného
systému kompatibilního s ISOFIX na
jednom ze zadních vnějších sedadel:
1. Zámek bezpečnostního pásu od-

dalte od ukotvení ISOFIX.
2. Odstraňte z ukotvení všechny před -

mě ty, které by mohly bránit bezpe-
čnému spojení dětského zá drž né ho
systému a ukotvení ISOFIX.

3. Umístěte dětský zádržný systém na
sedadlo vozidla, poté sedačku při-
pevněte k ukotvení ISOFIX v soula-
du s pokyny výrobce dětského zá -
drž ného systému.

4. Pro řádnou montáž a připojení upe-
vňovací částí dětského zádržného
systému k ukotvení ISOFIX se řiďte
pokyny výrobce dětského zádržné-
ho systému.

Při používání systému ISOFIX
dodržujte následující opatření:
• Čtěte a dodržujte všechny po-

kyny k montáži dodané s Va -
ším dětským zádržným systé-
mem.

• Aby dítě nemohlo dosáhnout
na nenavinuté bezpečnostní
pásy a držet se jich, zapněte
všechny nepoužívané zadní
bezpečnostní pásy a naviňte
tkaninu bezpečnostního pásu
za dítětem. Pokud by se bezpe-
čnostní pás ovinul kolem krku
dítěte a zatáhl se, může dojít
k uškrcení dítěte.

• K ukotvení NIKDY ne při pev ňuj -
te více než jeden dětský zádrž-
ný systém. Může to způsobit
uvolnění či zlomení ukot ve ní
nebo úchytu.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Po nehodě nechte vždy systém

ISOFIX zkontrolovat u svého
opravce. V důsledku nehody
se může poškodit systém ISO-
FIX a dětský zádržný systém
nemusí správně fungovat.

VÝSTRAHA
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Zajištění dětského zádržného
systému pomocí „systému
ukotvení  top-tether” 

Závěsné držáky pro dětský zádržný
systém jsou umístěny v zadní části
opěradel.

1. Veďte popruh dětského zádržného
systému přes opěradlo.

Ve vozidlech s nastavitelnými opěr-
kami hlavy veďte popruh tether pod
opěrkou hlavy a mezi sloupky
opěrky hlavy, jinak veďte popruh tet-
her přes horní hranu opěradla.
2. Popruh top-tether zajistěte v ukot-

vení top-tether, poté popruh top-
tether napněte dle pokynů výrobce
Vašeho dětského zádržného sys-
tému, čímž připevníte dětský zá-
držný systém k sedadlu.

OTLE035087

OTLE035035

Při montáži systému top-tether
se řiďte následujícími upozorně-
ními:
• Čtěte a dodržujte všechny po-

kyny k montáži dodané s Va ším
dětským zádržným systémem.

• K ukotvení ISOFIX top-tether
NIKDY nepřipevňujte více než
jeden dětský zádržný systém.
Může to způsobit uvolnění či
zlomení ukotvení nebo úchytu.

• Popruh top-tether ne při pev -
ňuj te k ničemu jinému než
k příslušnému ukotvení top-
tether. V opačném případě ne-
musí správně fungovat.

• Ukotvení pro dětský zádržný
systému jsou dimenzována
pou ze pro namáhání správně
instalovaného dětského zá -
drž né ho systému. 
V žádném případě nesmí být
používána pro bezpečnostní
pásy nebo popruhy pro dospělé
nebo k upevnění jiných předmě-
tů nebo výbavy ve vozidle.

VÝSTRAHA
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Dětský zádržný systém pro sedadla vozidla vybavená systémem ISOFIX
Vhodnost jednotlivých sedadel pro dětský zádržný systém ISOFIX podle předpisů EHS.

IUF = vhodné pro dětský zádržný systém ISOFIX používaný ve směru jízdy
univerzální kategorie, schválený pro použití u této hmotnostní třídy.

IL = vhodné pro zvláštní dětský zádržný systém ISOFIX (CRS) uvedený
v při lo že ném seznamu. Tyto dětské zádržné systémy ISOFIX jsou systé -
my „příslušného vozidla“, „omezené“ nebo „polouniverzální“ kategorie.

X = pozice ISOFIX nevhodná pro dětský zádržný systém ISOFIX v této
hmotnostní skupině a/nebo velikostní skupině.

* ISO/R2 a ISO/R3 lze nastavit pouze u sedadla spolujezdce v nejpřed -
něj ší poloze.

* Velikostní skupiny a upevnění dětského zádržného systému ISOFIX

A – ISO/F3: dětský zádržný systém, plná výška, batole po směru jízdy
(výška 720 mm)

B – ISO/F2: dětský zádržný systém, snížená výška, batole po směru jízdy
(výška 650 mm)

B1 – ISO/F2X: dětský zádržný systém, snížená výška, batole po směru
jízdy (výška 650 mm)

C – ISO/R3: dětský zádržný systém, plná výška, batole proti směru jízdy
D – ISO/R2: dětský zádržný systém, snížená výška, batole proti směru jízdy
E – ISO/R1: dětský zádržný systém, kojenec proti směru jízdy
F – ISO/L1: bočně směřující dětský zádržný systém umístěný nalevo

(brašna na přenášení dítěte)
G – ISO/L2: bočně směřující dětský zádržný systém umístěný napravo

(brašna na přenášení dítěte)

Hmotnostní třída
Velikostní

třída
Upevnění

Pozice ISOFIX ve vozidle

Spolujezdec
vpředu

Zadní vnější sedadlo 
(strana řidiče)

Zadní vnější sedadlo 
(strana spolujezdce)

Zadní prostřední
sedadlo

Taška na
přenášení  dítěte

F ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0: až do 10 kg E ISO/R1 - IUF + IL IUF + IL -

0+: až do 13 kg

E ISO/R1 - IUF + IL IUF + IL -

D ISO/R2 - IUF + IL IUF + IL -

C ISO/R3 - IUF + IL IUF + IL -

I: 9 až 18 kg

D ISO/R2 - IUF + IL IUF + IL -

C ISO/R3 - IUF + IL IUF + IL -

B ISO/F2 - IUF + IL IUF + IL -

B1 ISO/F2X - IUF + IL IUF + IL -

A ISO/F3 - IUF + IL IUF + IL -
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Zajištění dětského zádržného
systém pomocí tříbodového
bezpečnostního pásu
Pokud nepoužíváte systém ISOFIX,
musí být všechny dětský zádržné
systémy připevněny k zadnímu se-
dadlu pomocí spodní části tříbodové-
ho bezpečnostního pásu.

Montáž dětského zádržného systém
pomocí tříbodového bezpečnostního
pásu 
Pro montáž dětského zádržného
systému na zadní sedadla postupuj-
te následovně:
1. Umístěte dětský zádržný systém

na zadní sedadlo a veďte tříbodo-
vý bezpečnostní pás kolem se dač -
ky podle pokynů výrobce sedačky. 

Ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený.

Informace 
Při používání středového zadního bez-
pečnostního pásu viz také „Tříbodový
zadní bezpečnostní pás uprostřed”
v této kapitole.

i

OLMB033044
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2. Vložte sponu tříbodového bez peč -
nost ní ho pásu do zámku. Musí být
slyšet „cvaknutí“.

Informace
Umístěte uvolňovací tlačítko tak, aby
bylo v případě nouze snadno pří-
stupné.

3.Odstraňte maximum vůle z bez peč -
nost ní ho pásu zatlačením dětského
zádržného systému dolů a navinu-
tím bezpečnostního pásu zpět do
navíječe.

4.Zatáhněte a zatlačte dětský zádržný
systém, abyste zkontrolovali, že ho
bezpečnostní pás pevně přidržuje
na místě.

Jestliže Váš výrobce zádržného sys-
tému přikazuje nebo doporučuje
používat spolu s tříbodovým bezpe-
čnostním pásem horní popruh ISO-
FIX, přejděte na stranu 2-45.

Pro demontáž dětského zádržného
systému stiskněte uvolňovací tlačítko
na zámku a poté tříbodový bezpe-
čnostní pás vytáhněte ze sedačky
a nechte ho zcela navinout do navíje-
če.

i

OLMB033045 OLMB033046
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Vhodnost dětského zádržného systému pro sedadlo s použitím bezpečnostního pásu sedadla
Vhodnost jednotlivých sedadel pro dětský zádržný systém „univerzální““ kategorie, připevněný bezpečnostním pásem,
podle předpisů EHS.
Používejte dětské zádržné systémy, které byly oficiálně schváleny a jsou vhodné pro Vaše děti.
Při používání dětských zádržných systémů se řiďte následující tabulkou.

U: vhodné pro dětský zádržný systém „univerzální“ kategorie schválený pro používání v této hmotnostní skupině
U*: vhodné pro dětské zádržné systému „univerzální“ kategorie s opěradlem nastaveným do nejvzpřímenější polohy

Hmotnostní třída

Sedadlo

Vnější přední
sedadlo 

spolujezdce 

Druhá řada sedadel

Levé 
vnější sedadlo 

Středové sedadlo
(TŘÍBODOVÝ PÁS)

Pravé  
vnější sedadlo

Skupina 0
(0–9 měsíců)

Až do 10 kg U* U U U

Skupina 0 +
(0–2 roky)

Až do 13 kg U* U U U

Skupina I
(9 měsíců až 4 roky)

9 až 18 kg U* U U U

Skupina II 
(15 až 25 kg)

15 až 25 kg U* U U U

Skupina III
(22 až 36 kg)

22 až 36 kg U* U U U
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Dětský zádržný systém i-Size – pro Evropu

i-U : vhodné pro dětské zádržné systémy i-Size „univerzální“ kategorie používané po a proti směru jízdy
i-UF: vhodné pro dětské zádržné systémy i-Size „univerzální“ kategorie používané pouze po směru jízdy.
X: sedadlo nevhodné pro dětský zádržný systém i-Size.

Hmotnostní třída

Sedadlo

Vnější přední
sedadlo 

spolujezdce 

Druhá řada sedadel

Levé 
vnější sedadlo 

Středové sedadlo 
Pravé  

vnější sedadlo

Dětské zádržné systémy i-Size X i-U X i-U
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AIRBAG  PŘÍDAVNÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

OTLE035037/OTLE035081
Skutečné provedení airbagů ve vozidle se může od obrázku lišit.

1. Čelní airbag řidiče

2. Čelní airbag spolujezdce*

3. Boční airbag*

4. Hlavový airbag*

5. Vypínač airbagu spolujezdce

vpředu *

*: pokud je ve výbavě
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Vozidla jsou vybavena přídavným
systémem airbagů pro sedadlo řidiče
a přední sedadla spolujezdce.
Přední airbagy tvoří doplněk k tříbo-
dovým bezpečnostním pásům. Aby
tyto airbagy cestující chránily, je
nutné se za jízdy vždy připoutat.
Pojedete-li nepřipoutaní, můžete při
nehodě utrpět závažné či smrtelné
zranění. Airbagy tvoří doplněk bez-
pečnostních pásů, ale nejsou jejich
náhradou. Airbagy se rovněž neakti-
vují při každé nehodě. Při určitých
nehodách Vás ochrání pouze bez -
peč nost ní pásy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO AIRBAGY

VŽDY používejte bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy – při
každé cestě, vždy a všichni! I s airbagy může dojít k závažnému po-
ranění nebo úmrtí při srážce, pokud při naplnění airbagu nejste správ -
ně připoutáni nebo nemáte pásy zapnuté vůbec.
NIKDY neumisťujte dítě do dětského zádržného systému nebo na
podsedák umístěné na předním sedadle spolujezdce. Plnící se airbag
může malé dítě zasáhnout velkou silou a způsobit mu závažné či smr-
telné zranění.
VPD – Vždy Posadit Dítě menší než 150 cm a lehčí než 36 kg na zadní
sedadlo. Je to nejbezpečnější místo pro cestující dítě v každém věku.
Pokud dítě větší než 150 cm a těžší než 36 kg musí sedět na předním
sedadle, musí být řádně připoutané a sedadlo by mělo být posunuto
co nejvíc dozadu.
Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně s opěradlem ve vzpřímené
poloze, uprostřed sedáku se zapnutým bezpečnostním pásem, poho-
dlně nataženýma nohama a chodidly na podlaze, dokud vozidlo neza-
staví a není vypnutý motor. Pokud není cestující během nehody na
svém místě, může ho rychle se nafukující airbag vážně či smrtelně
zranit.
Ani vy, ani cestující ve vozidle byste nikdy neměli sedět nebo se na-
klánět příliš blízko k airbagům, ke dveřím či ke středové konzole.
Posuňte si sedadlo co nejdál od čelních airbagů směrem dozadu, ale

VÝSTRAHA
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Kde jsou airbagy? 
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
(je-li ve výbavě)

Vaše vozidlo je vybaveno přídavným
zádržným systémem (SRS) a tříbo-
dovými pásy na sedadle řidiče i spo-
lujezdce.
Systém SRS se skládá z airbagů
uprostřed volantu a u spolujezdce
v předním panelu nad přihrádkou
před spolujezdcem.
Airbagy jsou označeny nápisem „AIR
BAG“, vyraženým na krytu.
Účelem systému SRS je poskytovat
řidiči a/nebo přednímu spolujezdci
dodatečnou ochranu nad rámec
ochrany poskytované bezpečnostní -
mi pásy v případě dostatečně silné-
ho čelního nárazu. 

Pro snížení nebezpečí závažného
nebo smrtelného zranění v dů-
sledku rozvinutí čelních airbagů
dodržujte následující opatření:
• Za všech okolností musí mít ce-

stující ve vozidle zapnuté bez-
pečnostní pásy, což jim po-
máhá sedět ve správné poloze.

• Posuňte si sedadlo co nejdál od
čelních airbagů směrem doza-
du, abyste však stále měli kon-
trolu nad vozidlem.

• Nikdy se nenaklánějte ke dve-
řím či ke středové konzole.

• Nedovolte spolujezdci, aby
dával nohy na palubní desku.

• Na moduly airbagů ve volantu,
v přístrojové desce a v panelu
spolujezdce nad přihrádkou
před spolujezdcem ani do jejich
blízkosti se nesmějí pokládat
žádné předměty. Podobné
předměty m ohou způsobit
zranění, pokud vozidlo havaruje
takovou silou, že se airbagy na-
plní.

VÝSTRAHA

OTL035038

OTL035039

n Čelní airbag spolujezdce

n Čelní airbag řidiče
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Spínač vypnutí/zapnutí předního
airbagu spolujezdce 
(je-li ve výbavě)
Smyslem je vypnutí čelního airbagu
spolujezdce, aby bylo možné pře-
vážet osoby, u nichž je zvýšené riziko
zranění airbagem kvůli jejich věku,
velikosti nebo zdravotnímu stavu.

Deaktivace čelního airbagu spolu-
jezdce:
Zasuňte klíč nebo podobný pevný
předmět do spínače vypnutí/zapnutí
předního airbagu spolujezdce a oto-
čte ho do polohy OFF (vypnuto).
Kontrolka vypnutí airbagu spolujezd-
ce ( ) se rozsvítí a zůstane svítit,
dokud nebude čelní airbag spolu-
jezdce znovu aktivován.

Reaktivace čelního airbagu spolu-
jezdce:
Zasuňte klíč nebo podobný pevný
předmět do spínače vypnutí/zapnutí
předního airbagu spolujezdce a otoč -
te ho do polohy ON (zapnuto). Kon-
trolka airbagu spolujezdce ( ) se
rozsvítí a zůstane svítit zhruba po
dobu 60 sekund. 

Informace 
Kontrolka zapnutí/vypnutí čelního air-
bagu spolujezdce svítí cca 4 sekundy po
zapnutí zapalování.

i

OTLE035081 OTLE035086 OTLE035085
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Boční airbagy (jsou-li ve výbavě)

Vaše vozidlo je u obou předních seda-
del vybaveno bočním airbagem. Úče-
lem bočních airbagů je poskytovat řidi-
či a/nebo přednímu spolujezdci
dodatečnou ochranu k ochraně posky-
tované bezpečnostními pásy.

Nikdy nedovolte, aby na předním
sedadle jel dospělý cestující,
pokud svítí kontrolka vypnutí
čelního airbagu spo lu  jezd ce.
Když svítí kontrolka vypnutí air-
bagu, airbag se při srážce neroz-
vine. Zapněte čelní airbag spolu-
jezdce nebo nechte spolujezdce,
ať si sedne na zadní sedadlo.

VÝSTRAHA

Pokud spínač vypnutí/zapnutí
čelního airbagu spolujezdce ne-
funguje, může dojít k následu-
jícím situacím:
• Varovná kontrolka airbagu ( )

na přístrojové desce se roz-
svítí.

• Kontrolka vypnutí airbagu spo -
lu jezd ce ( ) se nerozsvítí
a kontrolka zapnutí ( ) se roz-
svítí a zhruba po 60 sekundách
zhasne. Čelní airbag spolu-
jezdce se v případě čelní sráž -
ky naplní, i když je vypínač
před ní ho airbagu spolujezdce
v poloze OFF.

• Doporučujeme nechat spínač
zapnutí/vypnutí předního airba-
gu spolujezdce a systém airba-
gů SRS co nejdříve zkontrolo-
vat u autorizovaného oprav ce
HYUNDAI.

VÝSTRAHA

OTL035040

OTL035041

TLe Eng 2 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  10:52  Page 55



2-56

Bezpečnostní systém Vašeho vozidla

Boční airbagy jsou navrženy tak, aby
se rozvinuly v případě určitých nára-
zů z boku v závislosti na intenzitě,
úhlu, rychlosti a místě nárazu.
Boční airbagy na obou stranách vozid-
la jsou určeny k rozvinutí, pokud
snímač převrácení detekuje převráce-
ní vozidla. (je-li snímač převrácení ve
výbavě)
Boční airbagy se nerozvinou při
všech typech bočních srážek či pře-
vrácení.

(Pokračování)
• Neumisťuje žádné předměty

nad airbag nebo mezi Vás a air -
bag.

• Nepokládejte žádné předměty
mezi dveře a sedadlo. V přípa-
dě naplnění bočního airbagu
se z nich mohou stát nebezpe-
čné projektily.

• Neinstalujte na boční airbagy
či do jejich blízkosti žádné
příslušenství.

• Dbejte, aby při zapnutém zapa-
lování nedošlo k úderu do
dveří. Mohlo by to způsobit na-
plnění bočních airbagů.

• Dojde-li k poškození sedadla
nebo potahu sedadla, doporu-
čujeme Vám nechat provést
opravu u autorizovaného
oprav ce HYUNDAI.

Pro snížení nebezpečí závažné-
ho nebo smrtelného zranění
v důsledku rozvinutí bočního
airbagu dodržujte následující
opatření:
• Za všech okolností musí mít ce-

stující ve vozidle zapnuté bez-
pečnostní pásy, což jim po-
máhá sedět ve správné poloze.

• Nedovolte cestujícími, aby se
hlavou nebo částí svého těla
nakláněli směrem ke dveřím,
pokládali ruce na dveře, vystr-
kovali ruce z okna nebo dávali
předměty mezi dveře a sedad-
la.

• Držte volant v poloze 9 a 3 ho -
din, což minimalizuje nebezpečí
zranění paží a rukou.

• Nepoužívejte dodatečné pota-
hy sedadel. Mohou snížit účin-
nost systému nebo jej kom-
pletně zablokovat.

(Pokračování)

VÝSTRAHA
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Hlavové airbagy (jsou-li ve
výbavě)

Hlavové airbagy jsou umístěny na
obou stranách podél střešních kolej-
nic na předními a zadními dveřmi.

Mají pomáhat chránit hlavu cestu-
jících vpředu a cestujících na vnějších
zadních sedadlech v případě boční
kolize.
Hlavové airbagy jsou navrženy tak,
aby se rozvinuly v případě určitých
nárazů z boku v závislosti na inten-
zitě srážky, úhlu, rychlosti a nárazu.
Hlavové airbagy na obou stranách vo-
zidla jsou určeny k rozvinutí v případě,
že snímač převrácení detekuje převrá-
cení vozidla. (je-li snímač převrácení ve
výbavě)
Hlavové airbagy se nerozvinou při
všech typech bočních srážek či pře -
vrá ce ní.

OTLE035042

OTLE035043

Pro snížení nebezpečí závažné-
ho nebo smrtelného zranění
v důsledku rozvinutí hlavových
airbagů dodržujte následující
opatření:
• Za všech okolností musí mít

cestující ve vozidle zapnuté
bezpečnostní pásy, což jim
pomáhá sedět ve správné po-
loze.

• Dětský zádržný systém řádně
zajistěte co možná nejdále od
dveří.

• Nedovolte cestujícím, aby se
hlavou nebo částí svého těla
nakláněli směrem ke dveřím,
pokládali ruce na dveře, vystr-
kovali ruce z okna nebo dáva-
li předměty mezi dveře a se-
dadla.

• Neotevírejte ani neopravujte
boční hlavové airbagy.

VÝSTRAHA
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Jak systém airbagů funguje? 

Přídavný bezpečnostní systém SRS
se skládá z následujících částí:
(1) Modul čelního airbagu řidiče
(2) Modul čelního airbagu

spolujezdce 
(3) Moduly bočních airbagů
(4) Moduly hlavových airbagů
(5) Sestavy předpínače v navíjecím

modulu
(6) Varovná kontrolka airbagu
(7) Modul řízení SRS (SRSCM)/

snímač převrácení 
(8) Snímače čelního nárazu

(9) Snímače bočního nárazu
(10) Snímače boční síly
(11) Nouzové upevňovací zařízení

(EFD)
(12) Kontrolka vypnutí čelního air-

bagu spolujezdce (pouze pro
přední sedadlo spolujezdce)

(13) Spínač vypnutí/zapnutí před-
ního airbagu spolujezdce

SRSCM neustále monitoruje všech-
ny komponenty SRS, když je spínač
zapalování v poloze ON, aby určil,
zda je síla nárazu dostatečně silná
pro rozvinutí airbagu nebo aktivaci
předpínače bezpečnostního pásu se-
dadla.

Varovná kontrolka
SRS

Varovná kontrolka SRS (doplňkového
zádržného systému) na přístrojové
desce zobrazí symbol airbagu, který
vidíte na ilustraci. Systém kontroluje,
zda není porucha v elektrickém systé-
mu airbagů. Kontrolka indikuje, že
v systému airbagů patrně došlo k po-
tížím, což může zahrnovat i boční
a hla vové airbagy, které slouží
k ochraně při převrácení (je-li vozidlo
vybaveno snímačem převrácení).

OTLE035089/Q
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Během střední až silné čelní srážky
snímače určují, jak rychle vozidlo zpo-
maluje. Je-li zpomalování dostatečně
rychlé, řídící jednotka naplní čelní air-
bagy ve správný okamžik a s po třeb -
nou silou.
Čelní airbagy pomáhají chránit řidiče
a spolujezdce tak, že reagují na čelní
srážky, při nichž samotné bezpečnost-
ní pásy nemohou poskytnout dostate-
čnou ochranu. Je-li nutno, poskytnou
ochranu v případě boční srážky či pře-
vrácení také boční airbagy, které
chrání boční část těla. 
• Airbagy se aktivují (jsou připraveny

se rozvinout v případě potřeby)
pouze v poloze zapalování ON.

• Airbagy se rozvinou v případě urči-
tého typu čelní nebo boční srážky
a chrání cestující před závažným
zraněním.

• Neexistuje jednoznačná rychlost,
při které se airbagy rozvinou.
Obecně jsou airbagy navrženy tak,
aby se rozvinuly v závislosti na in-
tenzitě nárazu a jeho směru. Tyto
dva faktory určí, zda snímače vy-
šlou elektronický signál pro aktiva-
ci/rozvinutí.

• Rozvinutí airbagu závisí na množst-
ví faktorů včetně rychlosti vozidla,
úhlu nárazu a pevnosti vozidel
nebo objektů, do kterých Vaše vo-
zidlo narazilo. Určující faktory se
neomezují pouze na výše uvedené.

• Čelní airbagy se okamžitě zcela
rozvinou a vypustí. Je pro Vás prak-
ticky nemožné, abyste viděli, jak se
airbagy rozvinují během nehody.
Mnohem pravděpodobnější je, že
po srážce uvidíte jen splasklé airba-
gy visící z úložných prostorů.

• Kromě rozvinutí v případě vážné
čelní srážky se ve vozidle vyba-
veném snímačem převrácení rozvi-
nou také boční a hlavové airbagy –
v případě že systém detekuje pře -
vrá ce ní vozidla.
Když dojde k detekci převrácení,
hlavové airbagy zůstanou naplněné
delší dobu a poskytují ochranu před
vymrštěním z vozidla, především ve
spojení s bezpečnostními pásy. (je-li
ve výbavě snímač převrácení)

Je-li v systému SRS porucha,
nemusí se airbag při nehodě na-
plnit, což zvyšuje nebezpečí
závažného zranění nebo smrti.
Pokud dojde ke kterékoli z ná-
sledujících situací, systém SRS
nefunguje správně:
• Kontrolka se nerozsvítí zhru-

ba na šest sekund po zapnutí
zapalování do polohy ON.

• Kontrolka zůstane svítit po
uplynutí přibližně šesti se-
kund po rozsvícení.

• Kontrolka se rozsvítí během
jízdy.

• Kontrolka bliká při zapnutém
motoru.

Pokud došlo k některé z uvede-
ných situací, doporučujeme ne-
chat systém SRS co nejdříve
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA
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• Aby mohly airbagy poskytovat
ochranu, musí se rozvinout velmi
rychle. Plnění airbagu trvá extrémně
krátkou dobu, během níž se musí
naplnit v prostoru mezi cestujícím
a konstrukcí vozidla – dřív, než ces-
tující narazí na konstrukci. Tato
rychlost plnění snižuje nebezpečí
vážného nebo smrtelného zranění a
je to jedna ze základních vlastností
airbagu.
Při rychlém rozvinutí airbagů může
však také dojít ke zraněním, která
mohou zahrnovat odřeniny tváře,
podlitiny a zlomeniny kostí, protože
rychlost plnění způsobuje rozvinutí
airbagů velkou silou.

• Za určitých okolností může při kon-
taktu s airbagem dojít i ke smr-
telnému zranění, zvlášť pokud ces-
tující sedí příliš blízko k airbagu.

Lze učinit kroky, které sníží nebezpe-
čí zranění plnicím se airbagem.
Největším rizikem je sedět příliš blíz-
ko k airbagu. Airbag potřebuje k roz-
vinutí prostor. Doporučuje se, aby
řidič seděl co nejdále od středu vo-
lantu, ale zároveň si uchoval kontro-
lu nad vozidlem.

Pokud SRSCM detekuje dostatečně
silný náraz v přední části vozidla, au-
tomaticky rozvine čelní airbagy.

OLMB033054

n Čelní airbag řidiče (1)
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Po rozvinutí se švy přímo integro-
vané do krytů pod tlakem oddělí od
rozvinujících se airbagů. Po otevření
krytů se dosáhne plného rozvinutí
airbagů.
Plně rozvinutý airbag v kombinaci se
správně použitými bezpečnostními
pásy, které zpomalují pohyb řidiče
a spolujezdce vpřed, snižují riziko
poranění hlavy a hrudníku. Po naplnění se airbag okamžitě začne

vypouštět, takže řidič stále vidí dopře-
du a může řídit a obsluhovat ovládací
prvky.

OLMB033055

n Čelní airbag řidiče (2)

OLMB033056

n Čelní airbag řidiče (3)

OLMB033057

n Čelní airbag spolujezdce

Aby se z předmětů při naplnění
airbagu spolujezdce nestaly ne-
bezpečné projektily:
• Nedávejte na palubní desku

nad přihrádku před spolujezd-
cem do míst, kde je airbag spo-
lujezdce, žádné předměty
(držák nápojů, držák na CD,
nálepky atd.).

• Nedávejte poblíž přístrojové
desky nebo na povrch přístro-
jové desky nádobku s osvěžo-
vačem vzduchu.

VÝSTRAHA
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Co se stane po rozvinutí
airbagů 
Po čelní nebo boční srážce se airbag
velmi rychle vypustí. Nafouknutí air-
bagu nebrání řidiči ve výhledu dopře-
du ani v řízení. Hlavové airbagy
mohou po rozvinutí zůstat určitou
dobu částečně naplněné.

(Pokračování)
• Zasažené oblasti kůže vždy

pe č li vě opláchněte vlažnou
vodou a jemným mýdlem.

• Doporučujeme nechat airbag
ihned po naplnění vyměnit
u autorizovaného opravce
HYUNDAI. Airbagy jsou jedno-
rázové.

Poté, co se naplnil airbag, pro-
veďte následující opatření:
• Co nejdříve po nárazu otevřete

okna a dveře, aby se snížilo
působení kouře a prachu,
uvolněných při plnění airbagu.

• Nedotýkejte se ihned po napl-
nění airbagu vnitřních součás-
tí prostoru, kde byl airbag ulo-
žen. Součásti, které přicházejí
do kontaktu s plnícím se air-
bagem, mohou být velmi
horké.

(Pokračování)

VÝSTRAHA
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Hluk a kouř z nafukujícího se
airbagu 
Když se airbagy plní, dělají velký hluk
a zanechávají ve vzduchu v interiéru
vozidla kouř a prach. To je normální
a je to důsledek zážehu nálože v air-
bagu. Jakmile se airbag naplní, mů-
žete mít z důvodu kontaktu Vašeho
hrudníku s bezpečnostním pásem
i air ba gem určité potíže s dýcháním,
stejně jako v důsledku vdechnutí
kouře a prachu. Prach může u někte-
rých lidí zhoršit projevy astmatu. Po-
ciťujete-li po naplnění airbagů dýcha-
cí obtíže, ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
I když kouř ani prach nejsou toxické,
mohou způsobit podráždění kůže,
očí, nosu, hrdla atd. V takovém přípa-
dě se ihned umyjte a opláchněte stu-
denou vodou a pokud syndromy
přetrvávají, vyhledejte lékařskou
pomoc.

Dětský zádržný systém
neinstalujte  na přední sedadlo
spolujezdce

Dětský zádržný systém nikdy ne in sta -
luj te na přední sedadlo spo lu jezd ce. Pl-
nící se airbag může velkou si lou zasáh-
nout dítě nebo zádržný systém a způ -
so bit závažné nebo smrtelné zranění.

OYDESA2042

OLM034310

n Typ A

n Typ B

• Vážné nebezpečí! Dětský zá -
drž ný systém orientovaný proti
směru jízdy nepoužívejte na
se da d le, které je vpředu chrá -
ně né airbagem!

• Dětský zádržný systém použí-
vaný proti směru jízdy NIKDY
nepoužívejte na sedadle, které
je vpředu chráněno AKTIVNÍM
AIRBAGEM, neboť hrozí VÁŽ -
NÉ nebo dokonce SMR TEL NÉ
ZRANĚNÍ dítěte.

• Dětský zádržný systém nikdy
neinstalujte na přední sedadlo
spolujezdce. V případě rozvi-
nutí airbagu spolujezdce může
dojít k vážným nebo dokonce
smrtelným zraněním.

VÝSTRAHA
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Proč se při srážce můj airbag
nerozvinul?
Je několik typů srážek, při kterých by
airbag patrně neposkytl dodatečnou
ochranu. Ty zahrnují nárazy zezadu,
třetí nebo čtvrtou nehodu v řetězové
nehodě, stejně jako nárazy při níz-
kých rychlostech. Míra poškození vo-
zidla pouze ukazuje absorpci energie
při nárazu, není ukazatelem, zda se
měl rozvinout airbag či nikoli.

Snímače srážky systému
airbagů 

Aby se snížilo nebezpečí neče-
kaného naplnění airbagu a zá -
važ né ho poranění či smrti:
• Nenarážejte nebo zabraňte

nárazům předmětů do míst,
kde jsou instalovány airbagy
nebo snímače. 

• Neprovádějte údržbu v oblasti
snímačů airbagů nebo v jejich
okolí. Pokud se změní poloha
nebo úhel snímačů, mohou se
airbagy naplnit i v situaci, kdy
by se plnit neměly, nebo se
nemusí naopak naplnit v situ-
aci, kdy je potřeba, aby se na-
plnily.

• Neinstalujte chrániče nárazníků
ani neměňte nárazníky za neori-
ginální díly. Může to negativně
ovlivnit srážku i schopnost air-
bagů naplnit se při nehodě.

(Pokračování)

VÝSTRAHA

(Pokračování)
• Při tažení přepněte spínač za-

palování do polohy LOCK/OFF
nebo ACC, aby nedošlo k ná -
hod né mu naplnění airbagů.

• Doporučujeme přenechat ve-
škeré opravy airbagů autori-
zovanému opravci HYUNDAI.
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1. Řídicí modul SRS

2. Přední snímač nárazu

3. Snímač boční síly (přední)

4. Snímač bočního nárazu (zadní)

OTLE035044/OTL035045/OTLE035046/OTL035047/OTL035048
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Podmínky pro naplnění airbagu 

Čelní airbagy 
Čelní airbagy jsou navrženy tak, aby
se naplnily při čelním nárazu v závis-
losti na jeho závažnosti, rychlosti
a úhlu čelního nárazu.

Boční a hlavové airbagy 
Boční a hlavové airbagy se rozvinou,
když boční senzory detekují srážku,
a rozvinutí závisí na závažnosti, rych-
losti a úhlu srážky.

Ačkoliv jsou čelní airbagy řidiče
a spolujezdce vpředu určeny pro
rozvinutí při čelních nárazech,
mohou se rozvinout i při jiných ty-
pech kolizí, pokud snímače nárazu
detekují náraz dostatečné intenzity.
Boční a hlavové airbagy jsou určeny
k rozvinutí při bočních nárazech, ale
mohou se rozvinout i během jiných
kolizí, pokud snímače bočního nára-
zu detekují náraz dostatečné intenzi-
ty. 
Boční a hlavové airbagy jsou rovněž
určeny k rozvinutí, když snímač pře -
vrá cení detekuje převrácení. (je-li
snímač převrácení ve vozidle)
Pokud dojde k nárazu do podvozku
v důsledku nerovnosti nebo předmětů
na nekvalitní silnici, mohou se rozvi-
nout airbagy. Po nekvalitních silnicích
a povrchu neurčeném k sil nič nímu
provozu jezděte opatrně, zabráníte
tak nechtěnému rozvinutí airbagů.

OTL035071

OTL035074

OTL035070
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Podmínky pro nenaplnění
airbagu  

Při určitých srážkách při pomalé
rychlosti se airbagy nemusí rozvi-
nout. Airbagy jsou navrženy tak, aby
se v podobných případech nerozvi-
nuly, protože by nezvýšily ochranný
účinek bezpečnostních pásů.

Čelní airbagy se nerozvinou při zad-
ním nárazu, protože cestující se silou
nárazu posouvají dozadu. V tomto
případě by naplněné airbagy nepo-
skytly další ochranný účinek.

Čelní airbagy se nemusí rozvinout při
bočním nárazu, protože cestující se
pohybují směrem k nárazu, takže ak-
tivace čelního airbagu by nezname-
nala zvýšení ochrany cestujících.
Boční a hlavové airbagy se mohou
naplnit v závislosti na závažnosti
srážky, rychlosti vozidla a úhlu nára-
zu.

OTL035065

OTL035066

OTL035067
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Při nárazu pod určitým úhlem mohou
síly nárazu směrovat cestující ve
směru, kde by airbagy neposkytly
další ochranu, takže snímače nemu-
sí rozvinout žádné airbagy.

Před nárazem řidiči často prudce
brzdí. Takové prudké brzdění snižuje
přední část vozidla, takže vozidlo
může vjet pod vozidlo s větší světlou
výškou. Při tomto podjetí se airbagy
nemusí naplnit, protože zpomalení
detekované snímači může být při
tomto podjetí výrazně nižší.

Čelní airbagy se nemusí rozvinout při
převrácení vozidla, protože jejich roz-
vinutí by cestujícím neposkytlo lepší
ochranu. 

Informace 
• Vozidla vybavená snímačem převrá -

ce ní
Boční a hlavové airbagy se mohou roz-
vinout při převrácení vozidla, když
snímač převrácení detekuje převráce-
ní.

• Vozidla nevybavená snímačem pře -
vrá ce ní
Boční a/nebo hlavové airbagy, pokud
jsou ve výbavě, se mohou rozvinout,
když se vozidlo převrátí po bočním
nárazu. 

i

OTL035069 OTL035064 OTL035068
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Airbagy se nemusí naplnit, pokud se
vozidlo střetne s objekty, jako jsou
sloupy nebo stromy, kde je bod nára-
zu koncentrován v jedné oblasti
a energii nárazu pohltí struktura vo-
zidla.

Péče o systém SRS 
Systém SRS je v podstatě bez ú drž -
bo vý, a neobsahuje tedy žádné díly,
na kterých byste mohli sami provádět
údržbu. Jestliže se při zapnutí zapalo-
vání nerozsvítí kontrolka systému air-
bagů SRS nebo svítí trvale, je potřeba
nechat systém ihned zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
Doporučujeme, aby veškeré práce na
systému SRS, jako je demontáž, mon -
táž, opravy či jakékoli práce na volantu,
panelu před spolujezdcem, předních
sedadlech a střešních nosičích, prová-
děl autorizovaný opravce HYUNDAI.
Nevhodná manipulace se systémem
SRS může mít za následek vážné
zranění.

OTL035063

Aby nemohlo dojít k závažnému
nebo smrtelnému zranění, do-
držujte následující opatření:
• Nepokoušejte se upravovat

nebo odpojovat komponenty či
kabeláž systému SRS, na kryty
nedávejte žádné nášivky a neu-
pravujte konstrukci vozidla.

(Pokračování)

VÝSTRAHA

(Pokračování)
• Na moduly airbagů ve volantu,

v přístrojové desce a v panelu
spolujezdce nad přihrádkou
před spolujezdcem ani do jejich
blízkosti nepokládejte žádné
předměty.

• Kryty airbagů čistěte jemnou
látkou navlhčenou v čisté vodě.
Rozpouštědla a čističe by mo -
hly negativně ovlivnit kryty air-
bagů a řádné rozvinutí systé-
mu.

• Doporučujeme, aby výměnu
na pl ně ných airbagů provedl au-
torizovaný opravce HYUNDAI.

• Pokud je nutná likvidace systé-
mu airbagu nebo pokud musí
být vozidlo sešrotováno, je
nutné dodržet určitá bezpe-
čnostní upozornění. Potřebné
informace Vám sdělí autorizova-
ný opravce HYUNDAI. Nedo-
držením těchto pokynů může
dojít ke zvýšení rizika zranění
osob.
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Další bezpečnostní upozornění 
Cestující by neměli vstávat ze sedadel
nebo nastavovat sedadla během jízdy.
Cestující, který není připoután bezpe-
čnostním pásem, může být při srážce
nebo nouzovém brzdění vymrštěn
proti interiéru vozidla, na ostatní cestu-
jící nebo ven z vozidla.
Na bezpečnostních pásech nepou-
žívejte žádné příslušenství. Zařízení
deklarující zvýšení komfortu cestujících
nebo měnící polohu bezpečnostního
pásu mohou snížit ochranný účinek
bezpečnostního pásu a zvýšit nebez-
pečí vážného zranění při nehodě.
Neupravujte přední sedadla.
Úpravy předních sedadel by mohly
ovlivnit správnou funkci detektorů
přídavného zádržného systému nebo
bočních airbagů.
Neukládejte předměty pod přední se-
dadla. Předměty pod předními sedad-
ly by mohly ovlivnit správnou funkci
detektorů přídavného zádržného sys-
tému a kabeláže.
Vyhýbejte se nárazům do dveří. Náraz
do dveří ve chvíli, kdy je spínač zapa-
lování v poloze ON, může způsobit
rozvinutí airbagů.

Přidávání výbavy nebo úpravy
Vašeho vozidla vybaveného
airbagy 
Neupravujte vozidlo změnami na
rámu, systému nárazníků, předním
a bočním plechu nebo světlé výšce,
může to ovlivnit funkčnost systému
airbagů ve vozidle.

Varovné štítky airbagu

Varovné štítky airbagu jsou instalo-
vány, aby upozornily cestující na
možné nebezpečí spojené se systé-
mem airbagů. 
Nezapomeňte si v této uživatelské
příručce přečíst veškeré informace
o airbazích ve Vašem vozidle.

OTL035049L
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Systém aktivní kapoty může snížit
nebezpečí úrazu chodců tím, že při
určitých typech nehod zvedne kapo-
tu. Systém aktivní kapoty má pod ka-
potou přídavnou deformační zónu,
která je určena pro případný náraz
hlavou. 
Systém aktivní kapoty se aktivuje
v následujících situacích: 
• Spínač zapalování je v poloze za-

pnuto a rychlost vozidla činí cca
25 km/h až 50 km/h.

• Aktivní kapota je navržena tak, aby
se spustila při čelním nárazu
v závislosti na intenzitě, rychlosti
a úhlu čelního nárazu.

Informace 
• Po aktivaci systému aktivní kapoty

systém svévolně neopravujte. Dopo-
ručujeme Vám nechat systém opra-
vit u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

• Pokud vyměníte nebo opravíte před -
ní nárazník, doporučujeme Vám ne-
chat systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Možné situace aktivace 

• Vozidlo spadne z výšky, jako např.
pád do kanálu. 

• Vozidlo je předmětem čelní/šikmé
kolize ve vysoké rychlosti, narazí
do jiných vozidel nebo do svodidel.

Informace 
Může být detekována čelní srážka se
zvířaty, odpadkovými koši nebo ji-
nými překážkami, nikoliv s chodci.

i

i

SYSTÉM AKTIVNÍ KAPOTY (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTLE035091

OTLE035092
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Situace neaktivování 

• Vozidlo je předmětem boční/zadní ko-
lize nebo převrácení. Systém aktiv ní
kapoty se aktivuje pouze při čelním
nárazu. 

• Vozidlo je předmětem šikmé čelní
kolize, dojde k nárazu chodce. 

• Chodec leží na silnici. 
• Přední nárazník je poškozený nebo

upravený. 
• Chodec má předmět absorbující

náraz, např. kufr, vozík nebo gol-
fové hole. 

OTLE035093

OTLE035094

OTLE035095

OTLE035096 OTLE035097
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Porucha systému 

V případě poruchy systému aktivní
kapoty se na LCD displeji zobrazí
varovné hlášení. 
Varovné hlášení indikuje, že systém
aktivní kapoty nemusí správně fungo-
vat a chránit chodce. 
V takovém případě Vám doporučujeme
nechat systém ihned zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Následující situace mohou způso-
bit poruchu systému aktivní kapo-
ty. 
• Nevyměňujte ani neměňte kom-

ponenty a kabeláž systému aktiv -
ní kapoty.

• Nevyměňujte přední nárazník
ani neměňte strukturu vozidla.

• Nedávejte na přední nárazník
nebo kryt žádné dodatečné pří -
slu šen ství.

• Při výměně pneumatik se ujistě-
te, že mají stejný rozměr jako ty
původní. Pojedete-li s pneumati-
kami nebo koly odlišné velikosti,
nemusí systém aktivní kapoty
fungovat správně.

POZNÁMKA

OTLE035098/OTLE035099

n Typ A n Typ B
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Dálkový ovládač 
(je-li ve výbavě)

Vaše vozidlo HYUNDAI používá dál -
ko vý ovladač, s jehož pomocí lze
odemknout či zamknout dveře (a za -
va zadlový prostor) a dokonce na -
star tovat motor bez vložení klíče.
1. Zamykání dveří 
2. Odemykání dveří
3. Odemykání dveří zavazadlového

prostoru

Zamknutí
Pro zamknutí: 
1. Zavřete všechny dveře, kapotu

motoru a zavazadlový prostor. 
2. Na dálkovém ovládači stiskněte

tlačítko zamknutí dveří (1). 
3. Dveře se zamknou. Varovná světla

zablikají. Rovněž se sklopí vnější
zrcátka, pokud je spínač sklápění
vnějších zpětných zrcátek v poloze
AUTO (je-li ve výbavě).

4. Pohledem na ovládací prvek uza-
mknutí dveří ve vozidle ověřte, že
jsou všechny dveře zamknuté.

Odemknutí
Odemknutí:
1. Na dálkovém ovládači stiskněte

tlačítko odemknutí dveří (2). 
2. Dveře se odemknou. Výstražná

světla dvakrát bliknou. Rovněž se
vyklopí vnější zrcátka, pokud je
spínač sklápění vnějších zpětných
zrcátek v poloze AUTO (je-li ve vý-
bavě).

Informace 
Jestliže po odemknutí neotevřete ně-
které dveře, po 30 sekundách se dveře
automaticky zase zamknou.

i

PŘÍSTUP DO VOZIDLA

Nikdy nenechávejte klíče ve vo-
zidle, když jsou zde děti bez do-
zoru. Nehlídané děti mohou vlo-
žit klíč do zapalování a ovládat
elektrická okna či jiné prvky vo-
zidla nebo dokonce uvést vůz
do pohybu, což může způsobit
závažné nebo dokonce smrtelné
zranění.

VÝSTRAHA

OTLE045001

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:43  Page 4



3-5

Praktická výbava Vašeho vozidla

Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru
Odemknutí:
1. Na dálkovém ovládači stiskněte na

více než jednu sekundu tlačítko
odemknutí dveří zavazadlového
prostoru (3).

2. Výstražná světla dvakrát bliknou.
Dveře zavazadlového prostoru se
odemknou. Elektricky ovládané
dveře za va za dlo vé ho prostoru se
odemknou a poté otevřou (jsou-li
ve výbavě).

Další podrobnosti viz „Elektricky
ovládané dveře zavazadlového
prostoru“ v této kapitole.

Informace 
Slovo „HOLD“ napsané na tlačítku
Vás informuje o tom, že musíte stisk-
nout a držet tlačítko déle než jednu se-
kundu.

Nastartování 
Podrobné informace viz „Zapalování
pomocí klíče“ v kapitole 5.

Aby nedošlo k poškození dál ko vé -
ho ovladače:
• Chraňte dálkový ovládač před

vodou, jakoukoliv jinou kapali-
nou a ohněm. Pokud vnitřek dál-
kového ovládače navlhne (v dů -
sledku průniku nápoje nebo
vlhkosti) nebo se zahřeje, vnitřní
obvod může mít poruchu a do -
jde k zániku záruky na vozidlo.

• Zabraňte pádu dálkového ovla da  -
če na zem ani s ním ne há zej te.

• Chraňte dálkový ovládač před
extrémními teplotami.

Mechanický klíč 

Pokud dálkový ovládač nefunguje
normálně, můžete zamknout nebo
odemknout dveře pomocí mechanic-
kého klíče. 

POZNÁMKA

i

3

OED036001A

n Typ A

OTLE045002

n Typ B
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Typ B
Pokud chcete klíč vyklopit, stiskněte
uvolňovací tlačítko a klíč se vyklopí
automaticky.
Pokud chcete klíč zavřít, manuálně
jej sklopte a zároveň mějte stisknuté
uvolňovací tlačítko.

Nezavírejte klíč bez stisknutí uvol-
ňovacího tlačítka. Mohlo by tím
dojít k poškození klíče.

Pravidla používání dálkového
ovládače
Dálkový ovládač nebude fungovat,
pokud se vyskytne některá z násle-
dujících situací:
• Klíč je ve spínači zapalování.
• Překročíte provozní vzdálenost

(přibližně 30 m).
• Baterie v dálkovém ovládači je vy-

bitá.
• Signál mohou blokovat jiná vozidla

nebo objekty.
• Počasí je extrémně studené.
• Dálkový ovládač se nachází v blíz-

kosti rádiového vysílače, např. rádi-
ové stanice nebo letiště, který
může rušit jeho normální funkci.

Pokud dálkový ovládač nefunguje
správně, otevřete a zavřete dveře po-
mocí mechanického klíče. Pokud
máte s dálkovým ovládačem problém,
doporučujeme Vám obrátit se na au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

(Pokračování)

(Pokračování)
Je-li dálkový ovládač v blízkosti mo-
bilního telefonu, může běžný provoz
mobilního telefonu svým signálem
klíč blokovat. To je zvlášť důležité
v době, kdy je telefon aktivní, jako
např. při realizování telefonního ho-
voru, při přijímání hovorů, odesílání
zpráv a/nebo při odesílání/přijímání
emailů. Dbejte na to, abyste nenosili
dálkový ovládač a Váš mobilní telefon
ve stejné kapse kalhot nebo bundy,
a vždy udržujte mezi těmito dvěma
druhy zařízení adekvátní vzdálenost.

POZNÁMKA

Praktická výbava Vašeho vozidla
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Informace 
Změny nebo úpravy, které nejsou vý-
slovně schváleny stranou odpovědnou
za schválení pro provoz, by mohly mít
za následek zrušení oprávnění uživa-
tele k provozu zařízení. Pokud systém
dálkového ovládání není funkční z dů-
vodu úprav nebo změn, které nejsou
výslovně schváleny stranou odpověd-
nou za schválení pro provoz, nejsou
tyto závady kryty zárukou výrobce
vozidla.

Uchovávejte dálkové ovládání
mimo materiály, které blokují prů-
chod elektromagnetických vln do
klíče.

Výměna baterie 
Pokud dálkové ovládání správně ne-
funguje, zkuste v něm vyměnit bate-
rii.

Typ baterie: CR2032
Výměna baterie:
1. Vložte tenký nástroj do štěrbiny

a opatrně vypačte kryt.
2. Vyjměte starou baterii a vložte

novou. Ujistěte se, že baterie je ve
správné poloze.

3. Nasaďte zpět zadní kryt dálkového
ovládání.

Máte-li podezření, že Vaše dálkové
ovládání je poškozené nebo se do-
mníváte, že nepracuje správně, do-
poručuje se kontaktovat autorizova-
ného opravce HYUNDAI. 

Informace 
Nevhodně likvidovaná baterie
může být škodlivá pro životní
prostředí a lidské zdraví. Baterii
likvidujte v souladu s místními
zákony a předpisy.

i

POZNÁMKA

i

3

OLM042302
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Chytrý klíč (je-li ve výbavě)

Vaše vozidlo HYUNDAI používá chyt-
rý klíč, s jehož pomocí lze odemknout
či zamknout dveře (a zavazadlový
prostor) a dokonce na star to vat motor
bez vložení klíče.
1. Zamykání dveří 
2. Odemykání dveří
3. Odemykání dveří zavazadlového

prostoru

Zamknutí 

Pro zamknutí: 
1. Zavřete všechny dveře, kapotu

motoru a zavazadlový prostor. 
2. Stiskněte tlačítko na klice dveří

nebo tlačítko pro zamknutí dveří
(1) na chytrém klíči.

3. Výstražná světla zablikají. Rovněž
se sklopí vnější zrcátka, pokud je
spínač sklápění vnějších zpětných
zrcátek v poloze AUTO (je-li ve vý-
bavě).

4. Pohledem na ovládací prvek uza-
mknutí dveří ve vozidle ověřte, že
jsou všechny dveře zamknuté.

Informace 
Tlačítko na klice dveří bude fungovat
pouze v případě, když je chytrý klíč ve
vzdálenosti 0,7–1 m od vnější kliky
dveří. 

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

OIB044179 OTL045003
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Praktická výbava Vašeho vozidla

I když stisknete tlačítko na vnější klice
dveří, vůz se nezamkne a na tři se-
kundy zazní zvukové znamení, jestliže
nastane některá z následujících pod-
mínek:
• Chytrý klíč je ve vozidle.
• Tlačítko start/stop motoru je v po-

loze ACC nebo ON.
• Některé dveře kromě dveří zavaza-

dlového prostoru jsou otevřeny.

Odemknutí

Odemknutí:
1. Mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Stiskněte tlačítko na klice dveří

nebo tlačítko pro odemknutí dveří
(2) na chytrém klíči. 

3. Dveře se odemknou. Výstražná
světla dvakrát bliknou. Rovněž se
vyklopí vnější zrcátka, pokud je spí-
nač sklápění vnějších zpětných zr-
cátek v poloze AUTO. (je-li ve výba-
vě)

Informace 
• Tlačítko na klice dveří bude fungo-

vat pouze v případě, když je chytrý
klíč ve vzdálenosti 0,7–1 m od vnější
kliky dveří. Dveře mohou ode-
mknout i jiné osoby, které u sebe
chytrý klíč nemají.

• Jestliže po odemknutí neotevřete
některé dveře, po 30 sekundách se
dveře automaticky zase zamknou.

i

3

Nenechávejte chytrý klíč ve vo-
zidle s dětmi bez dozoru. Nehlí-
dané děti mohou vložit klíč do
zapalování a ovládat elektrická
okna či jiné prvky vozidla nebo
dokonce uvést vůz do pohybu,
což může způsobit závažné
nebo dokonce smrtelné zranění. 

VÝSTRAHA
OTL045003
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru 
Odemknutí:
1. Mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Stiskněte na více než jednu sekun-

du tlačítko na klice dveří zavaza-
dlového prostoru nebo tlačítko pro
odemknutí zavazadlového prosto-
ru (3) na chytrém klíči. 

3. Výstražná světla dvakrát bliknou.
Dveře zavazadlového prostoru se
odemknou. Elektricky ovládané
dveře zavazadlového prostoru se
odemknou a poté otevřou (jsou-li
ve výbavě).

Další podrobnosti viz „Elektricky
ovládané dveře zavazadlového
prostoru“ v této kapitole.

Informace 
Dveře zavazadlového prostoru se po
odemknutí automaticky zamknou,
pokud je do 30 sekund neotevřete.

Nastartování
Motor můžete nastartovat bez vložení
klíče. Podrobné informace naleznete
v části věnované tlačítku start/stop
motoru v kapitole 5.

Aby nedošlo k poškození chytrého
klíče:
• Chraňte chytrý klíč před vodou, ja-

koukoliv jinou kapalinou a ohněm.
Pokud vnitřek chytrého klíče na-
vlhne (v důsledku průniku nápoje
nebo vlhkosti) nebo se zahřeje,
vnitřní obvod může mít poruchu
a dojde k zániku záruky na vozidlo.

• Zabraňte pádu chytrého klíče na
zem ani s ním neházejte.

• Chraňte chytrý klíč před extrém-
ními teplotami.

Mechanický klíč 
Pokud chytrý klíč nefunguje normál-
ně, můžete zamknout nebo ode-
mknout dveře pomocí mechanického
klíče.

Stiskněte a přidržte uvolňovací tlačít-
ko (1) a vyjměte mechanický klíč (2).
Vložte mechanický klíč do klíčové
dírky ve dveřích. 
Pokud chcete mechanický klíč instalo-
vat zpět, vložte klíč do otvoru a tlač te
jej dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA

i

OIB044175E
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Ztráta chytrého klíče 
K jednomu vozidlu je možné zare-
gistrovat maximálně dva chytré klíče.
Pokud ztratíte chytrý klíč, doporučuje
se okamžitě odvézt vozidlo a zbývají-
cí klíč k autorizovanému opravci
HYUNDAI, případně tam vůz odtáh-
nout, je-li to nezbytné.

Bezpečnostní pokyny
k používání  chytrého klíče
Chytrý klíč nebude fungovat, pokud
se vyskytne některá z následujících
situací:
• Chytrý klíč se nachází v blízkosti

rádiového vysílače, např. rádiové
stanice nebo letiště, který může
rušit normální funkci vysílače.

• Chytrý klíč se nachází v blízkosti
mobilní vysílačky nebo mobilního
telefonu.

• Další chytrý klíč od vozidla je pou-
žíván v blízkosti Vašeho vozidla.

Pokud chytrý klíč nefunguje správně,
otevřete a zavřete dveře pomocí me-
chanického klíče. Pokud máte s chyt-
rým klíčem problém, doporučujeme
Vám obrátit se na autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Je-li chytrý klíč v blízkosti mobilního
telefonu, může běžný provoz mobil-
ního telefonu svým signálem klíč blo-
kovat. To je zvlášť důležité v době,
kdy je telefon aktivní, jako např. při
realizování telefonního hovoru, při
přijímání hovorů, odesílání zpráv
a/nebo při odesílání/přijímání emailů.
Dbejte na to, abyste nenosili chytrý
klíč a Váš mobilní telefon ve stejné
kapse kalhot nebo bundy, a vždy
udržujte mezi těmito dvěma druhy
zařízení adekvátní vzdálenost.
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Informace 
Změny nebo úpravy, které nejsou vý-
slovně schváleny stranou odpovědnou
za schválení pro provoz, by mohly mít
za následek zrušení oprávnění uživa-
tele k provozu zařízení. Pokud systém
dálkového ovládání není funkční z dů-
vodu úprav nebo změn, které nejsou
výslovně schváleny stranou odpověd-
nou za schválení pro provoz, nejsou
tyto závady kryty zárukou výrobce
vozidla.

Uchovávejte chytrý klíč mimo ma-
teriály, které blokují průchod elek -
tro magnetických vln k povrchu
klíče.

Výměna baterie 

Pokud chytrý klíč správně nefunguje,
zkuste v něm vyměnit baterii.
Typ baterie: CR2032
Výměna baterie:
1. Vypačte zadní kryt chytrého klíče. 
2. Vyjměte starou baterii a vložte

novou. Ujistěte se, že baterie je ve
správné poloze.

3. Nasaďte zpět zadní kryt chytrého
klíče.

Máte-li podezření, že Váš chytrý klíč
je poškozený, nebo se domníváte, že
Váš chytrý klíč nepracuje správně,
doporučuje se kontaktovat autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Informace 
Nevhodně likvidovaná baterie
může být škodlivá pro životní
prostředí a lidské zdraví. Baterii
likvidujte v souladu s místními
zákony a předpisy.

i

POZNÁMKA

i

OLF044008
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Systém imobilizéru (je-li ve
výbavě )
Systém imobilizéru chrání vozidlo
před odcizením. Při použití nesprávně
kódovaného klíče (nebo jiného zaří-
zení) se zablokuje palivový systém
vozidla.
Při přepnutí spínače zapalování do
polohy ON by se měla kontrolka imo-
bilizéru krátce rozsvítit a potom
zhasnout. Pokud kontrolka začne bli-
kat, systém nerozeznává kód klíče.
Přepněte spínač zapalování do polo-
hy LOCK/OFF a poté znovu do polo-
hy ON.
Systém nemusí rozeznat kód klíče,
pokud je v blízkosti klíče jiný klíč od
imobilizéru nebo jiný kovový předmět
(například řetízek na klíče). Motor se
nemusí spustit, neboť kovové před-
měty mohou narušit přenos signálu
z vysílače.

Pokud systém opakovaně neroze-
znává kód klíče, je potřeba kontakto-
vat Vašeho opravce HYUNDAI.
Nepokoušejte se měnit tento systém
nebo k němu přidávat další zařízení.
Mohou nastat problémy s elektroin-
stalací a vozidlo může být nepojízd-
né.

Vysílač ve Vašem klíči je důležitou
součástí systému imobilizéru. Je
navržen tak, aby bez problémů
fungoval dlouhé roky, ale nesmí
být vystaven vlhkosti, statické
elektřině a hrubému zacházení.
Mohlo by dojít k poškození systé-
mu imobilizéru.

POZNÁMKA

Abyste předešli odcizení před-
mětů ve vozidle, nenechávejte
náhradní klíče nikde ve Vašem
vozidle. Heslo k imobilizéru je
pro každého zákazníka jedineč-
né a mělo by být tajné.

VÝSTRAHA
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Ovládání zámků dveří z vnější
strany vozidla 
Mechanický klíč

Otočte klíč směrem k zadní části vo-
zidla, pokud jej chcete odemknout,
a směrem k přední části vozidla,
pokud jej chcete zamknout.
Pokud zamknete/odemknete dveře
u řidiče klíčem, všechny dveře vozidla
se automaticky zamknou/odemknou.
Po odemknutí je možné dveře otevřít
zatažením za kliku dveří.
Při zavírání dveří na dveře zatlačte
rukou. Ujistěte se, že dveře jsou
řádně zavřené.

Dálkové ovládání 

Dveře zamknete stisknutím tlačítka
pro uzamknutí dveří (1) na dálkovém
ovládání.
Dveře odemknete stisknutím tlačítka
pro odemknutí dveří (2) na dálkovém
ovládání.
Po odemknutí je možné dveře otevřít
zatažením za kliku dveří.
Při zavírání dveří na dveře zatlačte
rukou. Ujistěte se, že dveře jsou
řádně zavřené. 

Informace 
• V chladu a vlhku nemusí zámky

a me cha nis my dveří fungovat
správ  ně z důvodu mrazu.

• Pokud jsou dveře zamknuty/ode-
mknuty vícekrát rychle za sebou po-
mocí klíče vozidla nebo spínače
zámku dveří, může se činnost systé-
mu dočasně zastavit za účelem
ochrany obvodu a zabránění poško-
zení součástí systému.

i
ZÁMKY DVEŘÍ 

OTL045005

n Typ A n Typ B

OTLE045001

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:43  Page 14



3-15

Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Chytrý klíč 

1. Zamykání dveří
2. Odemykání dveří
3. Otevírání zavazadlového prostoru

Dveře zamknete stisknutím tlačítka
na vnější klice dveří s chytrým klíčem
u sebe nebo stisknutím tlačítka pro
uzamknutí dveří na chytrém klíči.
Dveře odemknete stisknutím tlačítka
na vnější klice dveří s chytrým klíčem
u sebe nebo stisknutím tlačítka pro
odemknutí dveří na chytrém klíči.
Po odemknutí je možné dveře otevřít
zatažením za kliku dveří. 
Při zavírání dveří na dveře zatlačte
rukou. Ujistěte se, že dveře jsou
řádně zavřené. 

Informace 
• V chladu a vlhku nemusí zámky

a me cha nis my dveří fungovat
správně z důvodu mrazu.

• Pokud jsou dveře zamknuty/ode-
mknuty vícekrát rychle za sebou po-
mocí klíče vozidla nebo spínače
zámku dveří, může se činnost systé-
mu dočasně zastavit za účelem
ochrany obvodu a zabránění poško-
zení součástí systému.

i

OTL045003

ZZaammkknnuutt íí //ooddeemmkknnuutt íí

OLMB043003
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Ovládání zámků dveří z vnitřní
strany vozidla 
Pomocí tlačítka zamykání dveří

• Pokud chcete odemknout dveře,
zatlačte tlačítko zamykání dveří (1)
do polohy „Unlock“. Červená znač-
ka (2) na zámku dveří bude vidět. 

• Pokud chcete zamknout dveře, za-
tlačte tlačítko zamykání dveří (1) do
polohy „Lock“. Pokud jsou dveře
řádně zamknuté, červená značka
(2) na tlačítku zamykání dveří ne-
bude vidět. 

• Pokud chcete dveře otevřít, zatáh-
něte za kliku dveří (3). 

• Přední dveře nelze zamknout, jest-
liže je klíček ve spínací skříňce
a jsou otevřeny přední dveře. 

• Dveře nelze zamknout, jestliže je
chytrý klíč ve vozidle a jsou otevře-
ny kterékoli dveře. 

Informace 
Jestliže zámek dveří selže, zatímco jste
ve vozidle, zkuste jeden z následují-
cích způsobů otevření: 
Opakovaně odemykejte dveře (elek-
tricky i ručně) a zároveň zatáhněte za
kliku dveří. 
Zkuste použít zámky a kliky jiných
dveří, vpředu i vzadu. 
Otevřete přední okénko a odemkněte
dveře zvenčí pomocí mechanického
klíče.

Pomocí kličky dveří
Přední dveře
Zatáhnete-li za vnitřní kliku dveří po
zamknutí dveří, dveře se odemknou
a otevřou.

Zadní dveře
Pokud jednou zatáhnete za vnitřní
kliku zamknutých dveří, dveře se
odemknou.
Po druhém zatažení za vnitřní kličku
se dveře otevřou.

i

OTL045007

OOddeemmkknnuutt íí // zzaa--
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Se spínačem centrálního
zamykání  dveří 

Při stisknutí části ( ) (1) tohoto spí-
nače se všechny dveře zamknou.
• Pokud jsou jakékoliv dveře otevře-

né, dveře se nezamknou ani po
stisknutí zamykacího tlačítka (1)
centrálního zamykání dveří.

• Pokud je chytrý klíč ve vozidle a jsou
otevřené jakékoliv dveře, dveře se
nezamknou ani po stisknutí zamy-
kacího tlačítka (1) centrálního za-
mykání dveří.

Při stisknutí části ( ) (2) tohoto spína-
če se všechny dveře odemknou.

OTL04500

OOddeemmkknnuutt íí // zzaammkknnuutt íí

Dveře by za jízdy měly být vždy
zcela zavřené a zamknuté. Jsou-li
dveře odemknuté, zvyšuje se rizi-
ko vymrštění z vozidla při neho-
dě.

VÝSTRAHA

Nenechávejte děti nebo zvířata
ve vozidle bez dozoru. V zavře-
ném vozidle může být velmi
horko, což může mít za následek
usmrcení nebo vážná zranění
dětí nebo zvířat bez dozoru,
která nemohou uniknout z vo-
zidla. Děti mohou ovládat funkce
vozidla, které je mohou zranit,
nebo se vystavit jinému nebez-
pečí, pokud by někdo získal pří-
stup do vozidla.

VÝSTRAHA

Necháte-li vozidlo odemknuté,
hrozí Vám i ostatním osobám
zvý še né nebezpečí, že se ve vo-
zidle někdo schová.
Pro zajištění Vašeho vozidla pře-
místěte při sešlápnutí brzdy řadicí
páku do polohy P (parkování)
(u automatické převodovky/převo-
dovky s dvojitou spojkou) nebo do
polohy pro první převodový stu-
peň nebo R (zpátečka, u manuální
převodovky), zatáhněte par ko va cí
brzdu a umístěte spínač zapalová-
ní do polohy LOCK/OFF, zavřete
okna, zamkněte všechny dveře
a vždy si vezměte klíček s sebou.

VÝSTRAHA

Pokud otevřete dveře, když se
něco blíží, může dojít k poškoze-
ní nebo zranění. Při otevírání
dveří buďte opatrní a sledujte
vozidla, motocykly, cyklisty nebo
chodce blížící se k vozidlu na
straně dveří.

VÝSTRAHA
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Bezpečnostní uzamknutí 
(je-li ve výbavě)
Některá vozidla mohou být vybavena
systémem bezpečnostního zamknu-
tí. Bezpečnostní zamknutí zabraňuje
otevření dveří zevnitř či zvenčí, jak-
mile dojde k aktivaci této funkce,
a poskytuje dodatečné zabezpečení
vozidla.
Pro zamknutí vozidla pomocí funkce
bezpečnostní zamknutí, musí být
dveře zamknuté pomocí dálkového
ovladače nebo chytrého klíče. Pro
odemknutí vozidla je nutné znovu
použít dálkový ovladač nebo chytrý
klíč.

Funkce automatického
zamknutí /odemknutí dveří 
Systém odemykání dveří reagu-
jící na náraz (je-li ve výbavě)
Když se v důsledku nárazu rozvinou
airbagy, automaticky se odemknou
všechny dveře.

Systém zamykání dveří reagující
na rychlost (je-li ve výbavě)
Všechny dveře se automaticky za-
mknou, jakmile rychlost vozidla pře-
kročí 15 km/h.

Funkce automatického uzamykání
a odemykání dveří lze zapnout či vy-
pnout v režimu Uživatelská nastave-
ní na LCD displeji. Podrobnosti na-
leznete v této kapitole v části
„LCD displej“.

Nezamykejte dveře dálkovým
ovladačem nebo chytrým klí-
čem, pokud někdo zůstal ve vo-
zidle. Cestující ve vozidle nemů-
že odemknout dveře tlačítkem
pro zamykání. Pokud jsou napří-
klad dveře zamknuté dálkovým
ovladačem, cestující ve vozidle
nemůže odemknout dveře bez
dálkového ovladače.

VÝSTRAHA
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Dětské bezpečnostní pojistky
zadních dveří

Dětské bezpečnostní pojistky pomá-
hají zabránit dětem cestujícím na
zadních sedadlech v náhodném ote -
vře ní zadních dveří. Dětské bezpeč-
nostní pojistky zadních dveří by měly
být používány vždy, když jsou děti ve
vozidle. 
Dětská bezpečnostní pojistka se na-
lézá na hraně obou zadních dveří.
Když je dětská bezpečnostní pojistka
(1) poloze zamknuto, zadní dveře se
po zatažení za vnitřní kliku dveří (2)
neotevřou. 

Pro zamknutí dětské bezpečnostní
pojistky zasuňte klíček (nebo šroubo-
vák) do otvoru a otočte ho do polohy
zamknuto.
Chcete-li, aby bylo možné otevřít
zadní dveře zevnitř, odemkněte dět-
skou bezpečnostní pojistku. 

OTL045009

Když dítě nechtěně otevře zadní
dveře za jízdy, může z vozidla
vypadnout. Dětské bezpečnost-
ní pojistky zadních dveří by
měly být používány vždy, když
jsou ve vozidle děti.

VÝSTRAHA
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Tento systém pomáhá chránit vozid-
lo i cennosti v něm. Dojde-li k někte-
ré z následujících situací, zazní hou-
kačka a rozblikají se výstražná
světla: 
- otevření dveří bez použití dálkové-

ho ovládání či chytrého klíče. 
- otevření dveří zavazadlového pro-

storu bez použití dálkového ovlá-
dání či chytrého klíče. 

- otevření kapoty motoru. 
Alarm trvá 30 sekund, pak se systém
resetuje. Alarm vypnete odemknutím
dveří pomocí dálkového ovládání
nebo chytrého klíče. 
Ochrana proti odcizení se automatic-
ky aktivuje 30 sekund po zamknutí
dveří a zavazadlového prostoru. Aby
se systém skutečně aktivoval, musíte
dveře i zavazadlový prostor za-
mknout zvenčí pomocí dálkového
ovládání nebo stisknutím tlačítka na
vnějších klikách dveří s chytrým klí-
čem u sebe.
Bliknou výstražná světla a jedenkrát
zazní výstražný zvuk indikující, že
systém je aktivován.

Jakmile je bezpečnostní systém za-
pnutý, vyvolá otevření dveří, zavaza-
dlového prostoru nebo kapoty motoru
bez dálkového ovládání poplach.
Bezpečnostní systém se neaktivuje,
nejsou-li kapota, zavazadlový pro-
stor nebo některé dveře zcela zavře-
né. Pokud se systém neaktivuje,
zkontrolujte, zda jsou kapota, zava-
zadlový prostor a všechny dveře
zcela zavřené.
Nepokoušejte se měnit tento systém
nebo k němu přidávat další zařízení.

Informace 
• Nezamykejte dveře dříve, než všich-

ni cestující vystoupí z vozidla. Když
cestující vystoupí z vozidla až po ak-
tivaci systému, spustí se poplach.

• Jestliže se alarm nedeaktivuje po-
mocí dálkového ovladače nebo chyt-
rého klíče, otevřete dveře pomocí
mechanického klíče a otočte zapalo-
vání do polohy ON (pro dálkový
ovladač) nebo nastartujte motor
(pro chytrý klíč) a vyčkejte 30 se-
kund.

• Když systém deaktivujete, ale do 30 se-
kund neotevřete některé dveře nebo
zavazadlový prostor, systém se znovu
zaktivuje.

i
ALARM (JE-LI VE VÝBAVĚ)
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Informace 
Vozidla vybavená alarmem mají štítek
s následujícím textem:
1.VÝSTRAHA
2.BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

i
OJC040170
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Praktická výbava Vašeho vozidla

VOLANT
Posilovač řízení (EPS)
Systém pomáhá s řízením vozidla.
Pokud je motor vypnutý nebo pokud
je posilovač řízení nefunkční, vozidlo
je možné stále řídit, ale řízení vyža-
duje použití větší síly.
Řízení je tak pro lepší kontrolu řízení
tužší při vyšší rychlosti vozidla a lehčí
při nižší rychlosti.
Pokud zaznamenáte jakoukoliv
změnu v úsilí vynaloženém pro
běžné řízení, doporučujeme Vám ne-
chat systém zkontrolovat autorizova-
ným opravcem HYUNDAI.

Pokud systém elektrického posilova-
če řízení nefunguje normálně, rozsví-
tí se na přístrojové desce varovná
kontrolka ( ). Volant bude obtížné
ovládat a točit s ním. Doporučujeme
Vám navštívit s vozidlem autorizova-
ného opravce HYUNDAI a nechat
systém co nejdříve zkontrolovat.

Informace 
Během normálního provozu vozu se
mohou vyskytovat následující přízna-
ky:
• Ihned po otočení spínače zapalování

do polohy ON může být otáčení vo-
lantem namáhavější.
To je způsobeno prováděním dia-
gnostiky systému EPS. Při dokonče-
ní diagnostiky se volant vrátí do
normálního stavu.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Při umístění spínač zapalování do

polohy ON nebo LOCK/OFF můžete
slyšet klapnutí relé EPS.
Po přepnutí spínače start/stop moto-
ru do polohy ON nebo OFF můžete
slyšet klapnutí relé EPS. (se systé-
mem chytrého klíče)

• Hluk motoru je možné slyšet při za-
stavení vozidla nebo jízdě nízkou
rychlostí.

• Při manipulaci s volantem při níz-
kých teplotách může být úsilí vyna-
ložené pro řízení vyšší a může být
slyšet neobvyklý hluk. Se zvýšením
teploty hluk ustane. To je normální.

• Když vozidlo stojí a otáčíte volantem
trvale zcela doprava nebo doleva,
úsilí potřebné k otáčení se zvýší.
Nejde o poruchu systému. S postu-
pem času se úsilí potřebné k otočení
volantu vrátí do běžnému stavu.

i

POZNÁMKA
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Sklon volantu/teleskopický
sloupek  řízení

Informace 
Po seřízení nemusí někdy zajišťova-
cí/uvolňovací páčka volant zajistit.
Nejde o poruchu. Stává se to v přípa-
dě, že nejsou správně zasunuta ozube-
ná kola. V takovém případě nastavte
volant znovu a zamkněte jej.

Zatlačte zajišťovací/uvolňovací páčku
(1) na sloupku řízení dolů a nastavte
úhel (2) a polohu (3) volantu. Umístě-
te volant tak, aby směřoval k Vaší
hrudi, nikoliv k obličeji. Ujistěte se, že
vidíte varovné kontrolky a měrky pří-
strojové desky.

Po seřízení vytáhněte za jiš ťo va cí/
uvolňovací páčku (1) nahoru, čímž
zajistíte volant v dané poloze. Pokus-
te se pohnout volantem nahoru
a dolů, abyste se ujistili, že je řádně
zajištěný. Polohu volantu nastavujte
vždy před jízdou.

i

Nikdy nenastavujte volant za
jízdy. Můžete ztratit kontrolu
nad řízením a můžete zapříčinit
vážné zranění, usmrcení nebo
nehody.

VÝSTRAHA

OTL045010
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Vyhřívaný volant
(pokud je ve výbavě)

Pokud je spínač zapalování v poloze
ON nebo pokud běží motor, stiskněte
pro vyhřívání volantu příslušné tlačít-
ko. Rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

Pro vypnutí vyhřívání volantu znovu
stiskněte tlačítko. Kontrolka v tlačítku
zhasne.

Informace 
Vyhřívání volantu se automaticky
vypne zhruba po 30 minutách od za-
pnutí vyhřívání. 

Na volant neinstalujte žádný kryt
nebo příslušenství. Kryt či příslu-
šenství mohou poškodit systém
vyhřívání volantu.

Houkačka

Pokud chcete použít houkačku, stisk-
něte oblast označenou symbolem
houkačky na volantu (viz obrázek).
Houkačka houká pouze tehdy, když
je stisknutá tato oblast.

Pokud chcete použít houkačku,
nemlaťte do ní ani nebušte pěstí.
Netlačte na houkačku ostrými
předměty.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

i

OTLE045007

OTLE045008

n Typ A

n Typ B
OTL045012
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ZRCÁTKA
Vnitřní zpětné zrcátko
Před jízdou nastavte zpětné zrcátko
tak, abyste viděli skrze střední část
zadního okna.

Při čistění zrcátka používejte papí-
rovou utěrku nebo podobný mate-
riál, který navlhčete čisticím pro-
středkem na sklo. Nerozstřikujte
čisticí prostředek na sklo přímo na
zrcátko, neboť by mohlo dojít
k jeho poškození následkem vnik-
nutí čisticího prostředku dovnitř
tělesa zrcátka.

Zpětné zrcátko s přepínáním
den/noc
(je-li ve výbavě)

Nastavení proveďte před jízdou
a s páč kou pro přepínání den/noc
v poloze pro den.
Přitáhněte páčku pro přepínání
den/noc směrem k sobě, abyste
omezili oslnění od světlometů vozidel
za Vámi při jízdě v noci.
Mějte na paměti, že v poloze pro noc
není obraz pohledu dozadu tak
jasný.

POZNÁMKAUjistěte se, že Vám nic nebrání
ve výhledu. Nedávejte na zadní
sedadla, do zavazadlového pro-
storu či za zadní opěrky hlavy
žádné předměty, které by mohly
blokovat výhled skrze zadní
okno.

VÝSTRAHA

Aby nedošlo k závažnému zra ně -
ní při nehodě nebo rozvinutí air-
bagu, neupravujte zpětné zrcát-
ko a neinstalujte široké zrcátko.

VÝSTRAHA

NIKDY nenastavujte zrcátko za
jízdy. Může dojít ke ztrátě kon-
troly nad vozidlem a k nehodě.

VÝSTRAHA

OTL045013

Den

Noc
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Elektrochromatické zrcátko
(ECM) 
(je-li ve výbavě)
Elektrické zpětné zrcátko automaticky
mění intenzitu odrazu světla světlo-
metů vozidel jedoucích za Vámi v noci
nebo za špatné viditelnosti.
Když motor běží, odrazivost se auto-
maticky nastavuje prostřednictvím
snímače ve zpětném zrcátku. Sní-
mač detekuje hladinu osvětlení okolo
vozidla a automaticky uzpůsobí odra-
zivost světel od vozidel za Vámi.
Při každém zařazení zpátečky (R) se
automaticky nastaví maximální odra-
zivost zrcátka, aby se zlepšil výhled
řidiče za vozidlo.

Pro ovládání elektrického zpětného
zrcátka:
• Stiskněte tlačítko ON/OFF (1),

abyste vypnuli funkci automatické
změny odrazivosti. Kontrolka v zr -
cát ku zhasne.
Stiskněte tlačítko ON/OFF (1),
abyste zapnuli funkci automatické
změny odrazivosti. Kontrolka v zr-
cátku se rozsvítí.

• Zrcátko se automaticky přepne do
polohy ON po přemístění spínače
zapalování nebo tlačítka start/stop
motoru do polohy ON.

Elektrochromatické zrcátko (ECM)
s kompasem (je-li ve výbavě )

1. Ovládací tlačítko
2. Stavový indikátor LED
3. Zadní světelný snímač
4. Displej
Zpětné zrcátko s automatickou změ-
nou odrazivosti kontroluje jas světel
vozidla jedoucího za Vámi a zapne
se stisknutím a přidržením tlačítka (1)
po dobu delší než 3 a kratší než
6 sekund. Vypne se novým stisknu-
tím a přidržením tlačítka (1) po dobu
delší než 3 a kratší než 6 sekund.

OTLE045009

KKoonntt rroo llkkaa SSnníímmaačč

ZZoobbrraazzeenníí   ppoohhlleedduu  ddoozzaadduu

OTLE045015
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1. Ovládání funkce kompasu
Stiskněte a uvolněte tlačítko kompa-
su, poté bude zobrazen směrový
kurz vozidla. Pro vypnutí displeje
znovu stiskněte a uvolněte tlačítko. 

Zobrazení kurzu
- E: východ
- W: západ
- S: jih
- N: sever
příklad) NE: severovýchod

2. Proces kalibrace
Stiskněte a podržte tlačítko na dobu
delší než 6 a kratší než 9 sekund. Po
vymazání paměti kompasu se na dis-
pleji zobrazí „C“.

- Projeďte vozidlem dvakrát kruh po-
maleji než 8 km/h nebo do doby,
dokud se nezobrazí kompasový
kurz.

- V kruzích je možno jet směrem do-
prava i doleva, a pokud je kalibrace
úspěšně dokončena, zobrazí se
kompasový kurz.

- Jeďte v kruzích až do zobrazení
kompasového kurzu.

3. Nastavení zóny kompasu
1.Na mapě zón najděte současnou

polohu a proměnlivé číslo zóny.

3

B520C01JM

Evropa

B520C05JM

Afrika
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2.Stiskněte a podržte tlačítko na
dobu delší než 3 a kratší než 6 se-
kund. Na displeji se zobrazí číslo
aktuální zóny.

3.Držte stisknuté tlačítko, dokud se na
displeji nezobrazí nové číslo zóny.
Když tlačítko uvolníte, zobrazí se na
displeji do několika sekund kompa-
sový směr.

4. Změna nastavení úhlu zrcátka
(je-li ve výbavě): 

Díky polohám zrcátka natočeným
směrem k řidiči může zrcátko s kom-
pasem rovněž kompenzovat v přípa-
dě řidiče sedícího na levé straně vo-
zidla (volant na levé straně vozidla)
nebo pravé straně vozidla (volant na
pravé straně vozidla).

Pro nastavení levé strany „L“, nebo
pravé strany „R“: 
1.Stiskněte a podržte tlačítko na

dobu delší než 9 sekund.
2.Uvolněte, poté stiskněte tlačítko,

čímž přepnete mezi „L“ a „R“.

Tento proces může rovněž způso-
bit narušení kalibrace kompasu.

3. Pro novou kalibraci kompasu pro-
jeďte vozidlem 2 celá kola rychlos-
tí do 8 km/h.

POZNÁMKA

Praktická výbava Vašeho vozidla

B520C03JM

Asie

B520C04JM

Jižní Amerika
1.Neinstalujte vak na lyže, anténu

atd., které jsou k vozidlu připev-
něny pomocí magnetu. Ovliv-
ňují funkci kompasu.

2.Pokud se kompas odchýlí od
správné indikace brzy po opa-
kovaném nastavení, doporu-
čujeme Vám nechat kompas
zkontrolovat autorizovaným
opravcem HYUNDAI.

(Pokračování)

POZOR

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:43  Page 28



3-29

Praktická výbava Vašeho vozidla

Vnější zpětné zrcátko 

Ujistěte se, že máte zrcátka nastave-
ná před jízdou.
Vaše vozidlo je vybaveno vnějšími
zpětnými zrcátky na levé i pravé stra-
ně.
Zrcátka je možné nastavit dálkově
pomocí spínače.
Tělesa zrcátek je možné sklopit, aby
se předešlo jejich poškození v auto-
matické myčce nebo při projíždění
úzké ulice.

3

(Pokračování)
3.Kompas nemusí indikovat

správ ný směr v tunelech nebo
při jízdě z a do prudkého sva hu.
(Kompas se vrátí ke správné
indikaci po návratu vozidla do
oblasti se stabilizovaným geo-
magnetismem.)

4.Při čistění zrcátka používejte
papírovou utěrku nebo podob-
ný materiál, který navlhčete
čisticím prostředkem na sklo.
Nerozstřikujte čisticí prostře-
dek na sklo přímo na zrcátko,
neboť by mohlo dojít k jeho
poškození následkem vniknutí
čisticího prostředku dovnitř tě-
lesa zrcátka.

OTL045018

• Pravé vnější zpětné zrcátko je
konvexní. V některých zemích
je také levé vnější zpětné zr-
cátko konvexní. V tomto zrcát-
ku se předměty zdají blíže, než
se nacházejí.

• Používejte vnitřní zpětné zr-
cátko nebo otočte hlavu doza-
du, abyste zjistili skutečnou
vzdálenost vozidel vzadu,
když přejíždíte do jiného jízd-
ního pruhu.

VÝSTRAHA

Nenastavujte ani nesklápějte
vnější zpětná zrcátka za jízdy.
Může dojít ke ztrátě kontroly
nad vozidlem a k nehodě.

VÝSTRAHA
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Nastavení vnějších zpětných zrcátek:
1. Pro zvolení vnějšího zpětného zr-

cátka, které chcete nastavit, stisk-
něte buď tlačítko L (levá strana),
nebo R (pravá stran) (1).

2. Pomocí ovladače (2) pro nastavení
zrcátka upravte sklon zrcátka na-
horu, dolů, doleva nebo doprava.

3. Po seřízení nastavte ovladač do
neutrální polohy (střed), aby nedo-
cházelo k nežádoucímu přestave-
ní.

• Zrcátka se přestanou pohybo-
vat, jakmile dosáhnou maximál-
ního úhlu nastavení, ale motor
pracuje dál, dokud je ovladač
stisknutý. Nedržte ovladač stisk-
nutý déle než je nutné, protože
by mohlo dojít k poškození mo-
toru.

• Nepokoušejte se nastavit vnější
zpětné zrcátko rukou, mohlo by
dojít k poškození jeho motoru.

POZNÁMKA

Praktická výbava Vašeho vozidla

• Neseškrabujte námrazu z po-
vrchu zrcátka; můžete poško-
dit skleněný povrch.

• Pokud je zrcátko zablokované
ledem, nenastavujte jej silou.
Použijte schválený odmrazova-
cí sprej (nikoli nemrznoucí ka-
palinu do chladiče) nebo hou-
bičku či jemnou látku s velmi
tepou vodou, případně převez-
te vozidlo do tepla a nech te led
roztát.

POZOR

OTL045069

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:43  Page 30



3-31

Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Sklopení vnějšího zpětného
zrcátka 

Manuální typ
Pokud chcete sklopit vnější zpětné
zrcátko, uchopte těleso zrcátka
a sklopte jej směrem k zadní části
vozidla.

Elektrický typ (je-li ve výbavě)
Vlevo : Zrcátko se vyklopí.
Vpravo : Zrcátko se sklopí.
Uprostřed (AUTO): 
Zrcátko se bude sklápět nebo vyklá-
pět automaticky následujícím způso-
bem:
• Bez systému chytrého klíče

- Zrcátko se sklopí nebo vyklopí ve
chvíli, kdy zamknete nebo ode-
mknete dveře dálkovým ovlada-
čem. (je-li ve výbavě)

• Se systémem chytrého klíče
- Zrcátko se sklopí nebo vyklopí ve

chvíli, kdy zamknete nebo ode-
mknete dveře chytrým klíčem.

- Zrcátko se sklopí nebo vyklopí ve
chvíli, kdy zamknete nebo ode-
mknete dveře tlačítkem na vnější
klice dveří.

- Zrcátko se vyklopí ve chvíli, kdy
přijdete k vozidlu (všechny dveře
jsou zavřené a zamknuté) s chyt-
rým klíčem u sebe. (je-li ve výba-
vě)

Elektrický typ vnějšího zpětného
zrcátka je funkční i se spínačem
zapalování v poloze LOCK/OFF.
Z dů vo du prevence zbytečného
vybíjení akumulátoru při vypnu-
tém motoru neseřizujte zrcátka
déle, než je nezbytné.

Nesklápějte elektrická zpětná zr-
cátka rukou. Mohlo by dojít k po-
ruše motoru.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OTL045019

OTL045020
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(1) Ovladač elektrického ovládání
oken na straně řidiče

(2) Ovladač elektrického ovládání
oken na straně předního spolu-
jezdce

(3) Ovladač elektrického ovládání
oken levých zadních dveří

(4) Ovladač elektrického ovládání
oken pravých zadních dveří

(5) Otevírání a zavírání oken
(6) Automatické elektrické ovládání

okna*
(7) Spínač zablokování ovládání

elektricky ovládaných oken 

*: pokud je ve výbavě

3-32

OKNA

Praktická výbava Vašeho vozidla

OTL045023

Elektricky ovládaná okna
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Aby bylo možné otevírat či zavírat
okna, musí být spínač zapalování
v poloze ON. Na každých dveřích je
ovladač, který ovládá okno ve dve-
řích. Řidič má u ovládání elektrických
oken ovladač, kterým může zabloko-
vat funkci oken ostatních cestujících.
Elektricky ovládaná okna budou
funkční cca 30 sekund po uvedení
spínače zapalování do polohy ACC
nebo OFF. Pokud však otevřete
přední dveře, nelze ovládání oken
používat ani po dobu 30 sekund.

Informace 
• V chladných a vlhkých oblastech

nemusí elektrické ovládání oken
fungovat správně z důvodu mrazu.

• Za jízdy s otevřenými zadními okny
nebo s otevřeným (případně částeč-
ně otevřeným) střešním oknem (je-li
ve výbavě) se mohou ve vozidle ozý-
vat nárazy větru či pulsování vzdu-
chu. Jde o běžný jev a lze jej omezit
nebo zcela odstranit následujícím
způsobem. Pokud je slyšet hluk při
spouštění jednoho nebo obou zad-
ních oken, částečně spusťte obě
přední okna o cca 2,5 cm. Pokud se
zvuk projevuje při otevřeném střeš-
ním okně, trochu střešní okno při-
vřete.

Otevírání a zavírání oken

Otevření: 
Stiskněte ovladač ovládání okna dolů
do polohy první zarážky (5). Když
chcete, aby se pohyb okna zastavil,
ovladač uvolněte.

Zavření: 
Vytáhněte ovladač ovládání okna na-
horu do polohy první zarážky (5).
Když chcete, aby se pohyb okna za-
stavil, ovladač ovládání okna uvolně-
te.

i

Nevystrkujte z okna hlavu, paže
ani jinou část těla z okna. Mohlo
by dojít k závažnému nebo smr-
telnému zranění.

VÝSTRAHA

OTL045024
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Automatické zavření a otevření
okna (je-li ve výbavě)
Krátkým zatažením za ovladač ovlá-
dání okna nebo jeho stisknutím do
druhého dorazu (6) se zcela zavře
nebo otevře okno řidiče, i když spí-
nač uvolníte. Pokud chcete okno za-
stavit v požadované poloze, když se
okno pohybuje, zatáhněte nebo
stlačte ovladač.

Resetování elektricky
ovládaných  oken
Pokud elektrické ovládání oken ne-
funguje normálně, systém automa-
tického ovládání oken musí být rese-
tován následujícím způsobem:
1. Otočte spínač zapalování do polo-

hy ON.
2. Zavřete okno a táhněte ovladač

ovládání okna vzhůru nejméně po
dobu jedné sekundy. 

Pokud ani po resetování nefungují
elektricky ovládaná okna správně, je
vhodné nechat systém zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Automatický zpětný pohyb
(pokud je ve výbavě)

Pokud okno detekuje při automatic-
kém zavírání překážku, zastaví se
a spustí o zhruba 30 cm, aby bylo
možné předmět z okna uvolnit.
Pokud okno detekuje překážku, když
je ovladač trvale přidržován ve zved-
nuté poloze, okno se zastaví v pohy-
bu směrem nahoru a poté se spustí
asi o 2,5 cm. 
Pokud je i nadále ovladač přidržován
ve zvednuté poloze během 5 sekund
po spuštění prostřednictvím funkce
automatické změny směru pohybu
okna, funkce automatické změny
směru pohybu okna nebude funkční.

OLF044032
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3

Informace 
Funkce automatické změny směru po-
hybu je aktivní pouze v případě, že
byla použita funkce automatického
zavření úplným zatažením za ovladač
do druhé zarážky.

Tlačítko zablokování ovládání
elektricky ovládaných oken

Řidič může zablokovat ovládání oken
zadních dveří stisknutím tlačítka pro
zablokování ovládání zadních oken.

Když dojde ke stisknutí tlačítka za-
blokování ovládání oken: 
• Pomocí hlavního ovladače řidiče lze

ovládat všechna elektricky ovláda-
ná okna.

• Pomocí ovladač u spolujezdce vpře -
du lze ovládat okno na straně spolu-
jezdce.

• Pomocí ovladačů u zadních oknech
nelze ovládat zadní okna.

i

Před zavřením oken se ujistěte,
že jim v cestě nestojí žádná část
těla ani jiné předměty. Mohlo by
dojít ke zranění nebo k poškoze-
ní vozidla.
Pokud je mezi oknem a horním
rámem zachycen předmět, jehož
průměr je menší než 4 mm, funk-
ce automatické změny směru po-
hybu okna nemusí detekovat pře-
kážku, nezastaví pohyb a neobrátí
směr pohybu.

VÝSTRAHA

OTL045025 Nenechte děti si hrát s elektric-
kým ovládáním oken. Mějte tla-
čítko zablokování ovládání oken
na dveřích řidiče v poloze LOCK.
Neúmyslné ovládání oken dětmi
může mít za následek vážné zra-
nění nebo smrt.

VÝSTRAHA
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• Abyste předešli možnému po-
škození systému elektrického
ovládání oken, nezavírejte ani
neotevírejte dvě nebo více oken
najednou. Zajistíte tak také dlou-
hou životnost pojistky.

• Nikdy se nesnažte současně
ovládat jedno okno ovladačem
na dveřích řidiče a ovladačem na
příslušných dveřích v opačném
směru. Pokud by tato situace na-
stala, okno se zastaví a nebude
možné ho zavřít ani otevřít.

POZNÁMKA

• Nikdy nenechávejte klíčky ve
vozidle s dětmi bez dozoru,
jestliže běží motor.

• NIKDY nenechávejte ve vozid-
le dítě bez dozoru. Dokonce
i velmi malé děti mohou neú-
myslně uvést vozidlo do pohy-
bu, přiskřípnout se v oknech
nebo přivodit zranění sobě
nebo ostatním.

• Vždy se dvakrát ujistěte, že
všechny paže, ruce, hlava
a jiné předměty jsou v bezpečí
mimo dráhu zavírajícího se
okna.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Nenechte děti, aby si hrály

s elektrickým ovládáním oken.
Mějte tlačítko blokování ovlá-
dání oken na dveřích řidiče
v poloze LOCK (zatlačený).
Neúmyslné ovládání oken
dětmi může mít za následek
vážné zranění.

• Během jízdy nevystrkujte
z oken hlavu, paže ani tělo.

VÝSTRAHA
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Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
střešním oknem, můžete střešní
okno posunovat nebo vyklápět po-
mocí ovládací páčky střešního okna,
která se nachází na stropní konzole.

Před otevřením nebo zavřením
střešního okna musí být spínač za-
palování v poloze ON.

Informace 
• V chladu a vlhku nemusí střešní

okno fungovat správně z důvodu
mrazu.

• Po mytí vozidla nebo po dešti se uji-
stěte, že jste ze střešního okna od-
stranili před jeho otevřením veške-
rou vodu.

• Uvolněte páčku ovládání střešní-
ho okna, jakmile je střešní okno
zcela otevřené, zavřené nebo vy-
klopené. Může se poškodit motor
nebo komponenty systému. 

• Před opuštěním vozidla se ujis-
těte, že je střešní okno zcela za-
vřené. 
Pokud je střešní okno otevřené,
může jím do vozidla proniknout
déšť nebo sníh a namočit interi-
ér nebo může dojít ke krádeži
vozidla.

POZNÁMKA

i
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PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO (JE-LI VE VÝBAVĚ)

• Před manipulováním se střeš-
ním oknem se ujistěte, že jsou
Vaše ruce, části těla nebo
předměty mimo jeho dosah
pohybu.

• Nenechávejte běžet motor
a klíč ve vozidle, pokud jsou
děti ve vozidle samy.
Děti bez dozoru mohou mani-
pulovat se střešním oknem,
což může vést k vážnému zra-
nění.

VÝSTRAHA

OTL045026

Nikdy nenastavujte střešní okno
nebo sluneční clonu za jízdy.
Může dojít ke ztrátě kontroly nad
vozidlem a následné nehodě,
která může skončit smrtí, váž-
ným poraněním či poškozením
majetku.

VÝSTRAHA
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Sluneční clona

• Pro otevření sluneční clony zatáh-
něte páčku ovládání střešního
okna dozadu (1) do první polohy.

• Pro zavření sluneční clony u zavře-
ného slunečního okna, zatlačte
páčku ovládání střešního okna do-
předu (2). 

Pokud chcete zastavit posouvání
v některém bodě, krátce zatáhněte
nebo zatlačte ovládací páčku střeš-
ního okna.

Posunování střešního okna 
Když je sluneční clona zavřená

Jestliže zatáhnete za ovládací páčku
střešního okna do druhé polohy, slu-
neční clona se zcela otevře, poté se
zcela otevře střešní okno. Pokud
chcete zastavit pohyb střešního okna
v jakémkoliv bodě, krátce zatáhněte
nebo zatlačte ovládací páčku střešní-
ho okna.

Když je sluneční clona otevřená
Jestliže zatáhnete za ovládací páčku
střešního okna dozadu, střešní okno
se zcela zavře. Pokud chcete zastavit
pohyb střešního okna v jakémkoliv
bodě, krátce zatáhněte nebo zatlačte
ovládací páčku střešního okna.

Informace 
Otevírá a zavírá se pouze přední část
střešního okna. 

i

OTL045027

OTL045028
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Naklápění střešního okna 
Když je sluneční clona zavřená

Když zatlačíte ovládací páčku střeš-
ního okna nahoru, sluneční clona se
otevře a poté se vyklopí střešní
okno.
Pokud chcete zastavit pohyb střešní-
ho okna v jakémkoliv bodě, krátce
zatáhněte nebo zatlačte ovládací
páčku střešního okna.

Když je sluneční clona otevřená
Když zatlačíte ovládací páčku střeš-
ního okna nahoru, střešní okno se
vyklopí. 
Pokud chcete zastavit pohyb střešní-
ho okna v jakémkoliv bodě, krátce
zatáhněte nebo zatlačte ovládací
páčku střešního okna.

Zavření střešního okna

Zavření pouze střešního okna
Zatlačte ovládací páčku střešního
okna dopředu do první zarážky nebo
zatáhněte za páčku směrem dolů.

Zavření střešního okna se
sluneční  clonou 
Zatlačte ovládací páčku střešního
okna dopředu do druhé zarážky. Sklo
střešního okna se zavře, poté se au-
tomaticky zavře sluneční roleta.
Pokud chcete zastavit pohyb střešní-
ho okna v jakémkoliv bodě, krátce
zatáhněte nebo zatlačte ovládací
páčku střešního okna.

OTL045030

OTL045029
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Automatická změna směru
pohybu  okna

Pokud dojde při automatickém zaví-
rání střešního okna nebo sluneční
clony k detekci překážky, pohyb se
obrátí a poté zastaví.
Funkce automatické změny směru
pohybu nefunguje, pokud se mezi
posouvající se sklo nebo clonu a rám
dostane malá překážka. Vždy byste
si měli zkontrolovat před zavíráním,
zda nikdo nebo nic nebrání pohybu
střešního okna.

• Pravidelně odstraňujte špínu,
která se může nahromadit na vo-
dicí liště střešního okna nebo
mezi střešním oknem a střechou
a může způsobovat hluk.

• Nepokoušejte se střešní okno
otevřít při teplotě pod nulou
nebo při střešním okně pokry-
tém sněhem či ledem, může se
poškodit jeho motor. Za chladné-
ho a vlhkého počasí nemusí
střešní okno správně fungovat.

Informace 
Po mytí vozidla nebo po dešti se ujis-
těte, že jste ze střešního okna odstrani-
li před jeho otevřením veškerou vodu.

i

POZNÁMKA

• Před zavřením střešního okna
se ujistěte, že mu v cestě ne-
stojí hlava ani žádná jiná část
těla ani jiné předměty. Mohlo
by dojít ke zranění nebo k po-
škození vozidla. 

• Nevystrkujte z okna hlavu,
paže ani jinou část těla ze
střešního okna. Mohlo by dojít
k závažnému nebo smrtelné-
mu zranění.

• Panoramatické střešní okno je
vyrobeno ze skla, může se
proto při nehodě rozbít. Nepři-
poutáte-li se pomocí bezpeč-
nostních pásů, může se Vaše
tělo při nehodě dostat k rozbi-
tému sklu a můžete utrpět do-
konce smrtelné zranění. Pro
bezpečnost všech cestujících
musí být všichni řádně chráně-
ni (např. bezpečnostním pá -
sem, dětským zádržným systé-
mem atd.).

VÝSTRAHA

ODH043039

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:44  Page 40



3-41

Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Resetování střešního okna

Střešní okno je nutné resetovat,
pokud (v následujících případech)
- Akumulátor je vybitý nebo odpojený

nebo byla vyměněna nebo odpoje-
na příslušná pojistka

- Funkce dotykového ovládání střeš-
ního okna nefunguje správně

1. Spusťte motor a pak zcela zavřete
střešní okno i sluneční clonu.

2. Uvolněte ovládací páčku.

3. Zatlačte páčku ovládání střešního
okna dopředu ve směru zavírání
(cca 10 sekund), dokud se střešní
okno nezačne pomalu pohybovat.
Potom páku uvolněte.

4. Zatlačte páčku ovládání střešního
okna dopředu ve směru uzavírání,
dokud se střešní okno nezačne
pohybovat následujícím způso-
bem:

Otevření sluneční rolety → Otevře-
ní výklopného skla → Otevření po-
suvného skla → Zavření posuvné-
ho skla → Zavření sluneční rolety

Potom ovládací páčku uvolněte.

Jakmile tento postup dokončíte, je
systém střešního okna resetován.

Další podrobnosti Vám sdělí autori-
zovaný opravce HYUNDAI.

Informace 
Jestliže střešní okno neresetujete, ne-
musí správně fungovat.

Výstražné znamená při
otevřeném  střešním oknu 
(je-li ve výbavě)

• Když řidič vypne motor a střešní
okno není zcela zavřené, zazní po
dobu cca 3 sekund výstražný tón
a na LCD displeji se zobrazí varování
otevřené střešní okno.

• Když řidič vypne motor a otevře
dveře a střešní okno není zcela za-
vřené, bude na LCD displeji zobraze-
no varování otevřené střešní okno do
doby, dokud se dveře nezavřou
a střešní okno se zcela nezavře. 

Zavřete řádně střešní okno, když
opouštíte vozidlo.

i

OTL045031

OGB044103TU
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Kapota
Otevření kapoty 

1. Zaparkujte a zatáhněte parkovací
brzdu.

2. Zatáhněte za uvolňovací páku,
abyste kapotu uvolnili. Kapota by
se měla mírně pootevřít.

3. Přejděte před přední část vozidla,
mírně kapotu nadzvedněte, zatáh-
něte za druhou západku (1) uvnitř
pod střední částí kapoty a kapotu
zvedněte (2).

4. Vytáhněte opěrnou tyč.
5. Kapotu podepřete opěrnou tyčí

(1).

VNĚJŠÍ VÝBAVA

OTLE045033 OTL045245

OTL045032
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Zavření kapoty
1. Před zavřením kapoty zkontrolujte

následující:
• Všechny uzávěry plnicích otvorů

musí být správně instalovány. 
• Rukavice, hadry nebo jiné hořlavé

materiály musí být odstraněny
z motorového prostoru.

2. Vraťte opěrnou tyč do spony, aby
se předešlo jejímu rachocení. 

3. Spusťte kapotu do půli cesty a pak
ji nechte spadnout dolů. Zkontro-
lujte, zda se správně zajistila.

• Před zavřením kapoty se ujis-
těte, že jste z oblasti zavírání
kapoty odstranili všechny pře-
kážky. Pokud při zavírání něco
stojí v cestě zavírající se ka-
potě, může dojít k poškození
majetku nebo k vážnému zra-
nění osob.

• Nenechávejte rukavice, hadry
nebo jiné hořlavé materiály
v motorovém prostoru. Teplem
by mohlo dojít ke vznícení.

• Před jízdou vždy pečlivě zkon-
trolujte, zda je kapota správně
zavřená. Pokud by nebyla za-
jištěná, mohlo by při jízdě
dojít k jejímu otevření, čímž by
došlo k úplné ztrátě výhledu
řidiče a následné dopravní ne-
hodě. 

• Nepohybujte s vozidlem při
otevřené kapotě. Je znemož-
něn výhled a kapota může
spadnout nebo se poškodit.

VÝSTRAHA

• Opěrnou tyč chyťte za místo
obalené pryží. Pryž zabrání
popálení horkým kovem, když
je motor horký.

• Opěrná tyč musí být zasunuta
přesně do příslušného otvoru
při každé kontrole motorového
prostoru. Tím zabráníte možné-
mu pádu kapoty a zranění.

VÝSTRAHA
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Dvířka plnicího hrdla palivové
nádrže

Otevření dvířek plnicího hrdla
palivové nádrže
1. Pro otevření dvířek plnicího hrdla

palivové nádrže stiskněte středo-
vou hranu dvířek.

Informace 
Dvířka plnicího hrdla palivové nádrže
se otevřou a zavřou pouze v případě,
že jsou odemknuté všechny dveře.

2. Tahem zcela otevřete dvířka plnicí-
ho hrdla palivové nádrže (1).

3. Uzávěr palivové nádrže (2) sejmě-
te otáčením proti směru hodino-
vých ručiček. Může se ozvat syčivý
zvuk, když se vyrovnává tlak uvnitř
nádrže.

4. Uzávěr umístěte na dvířka plnicího
hrdla.

Informace 
Jestliže se dvířka neotevřou, protože se
kolem nich vytvořil led, jemně na dvíř-
ka poklepejte nebo je stiskněte, aby se
led rozlomil a dvířka se uvolnila. Dvíř-
ka neotevírejte páčením. V pří pa dě
potřeby postříkejte prostor kolem dví-
řek schválenou rozmrazovací kapali-
nou (nepoužívejte nemrznoucí směs do
chladiče) nebo zajeďte s vozidlem do
teplého prostoru, kde led roztaje.

i

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

OTLE045031

OTL045035 
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Zavření dvířek plnicího hrdla
palivové  nádrže
1. Uzávěr nasaďte zpět a otáčejte jím

do pra va, dokud se neozve „cvaknutí“. 
2. Pro zavření dvířek plnicího hrdla

palivové nádrže stiskněte hranu
dvířek. Ubezpečte se, že jsou bez-
pečně zavřená. 3

Benzin je vysoce hořlavý a vý-
bušný. Nedodržení těchto pokynů
může vést k ZÁVAŽNÉMU nebo
SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ: 
• Přečtěte si a dodržujte veškeré

vý stražné pokyny uvedené u čer -
pa cí stanice. 

• Před doplňováním paliva si
ověřte, kde je nouzový odpojo-
vač přívodu benzinu, pokud je
na čerpací stanici k dispozici. 

• Dříve než se dotknete plnicí pisto-
le, měli byste eliminovat po ten ci -
ál ně nebezpečný e lek tro sta tic ký
výboj dotykem jiné ko vo vé části
vozidla holou ru kou, v bezpečné
vzdálenosti od plnicího hrdla pali-
vové nádrže, plnicí pistole nebo ji-
ného zdroje výparů. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA

(Pokračování)
• Během doplňování paliva ne-

používejte mobilní telefony.
Elektrický proud a/nebo elek-
tronické interference z mobil-
ního telefonu mohou potenci-
onálně zapálit palivové výpary
a způsobit požár. 

• Po zahájení čerpání paliva ne-
nastupujte zpět do vozidla. Do-
tykem, třením nebo klouzáním
po předmětech nebo látkách,
v nichž může vznikat statická
elektřina, se může začít hroma-
dit elektrický náboj. Elektrosta-
tický výboj může zapálit palivo-
vé výpary a způsobit požár.
Pokud musíte znovu nastoupit
do vozidla, musíte znovu elimi-
novat potencionálně nebez-
pečný elektrostatický výboj do-
tykem jiné kovové části vozidla
holou rukou, v bezpečné vzdá-
lenosti od plnicího hrdla palivo-
vé nádrže, plnicí pistole nebo ji-
ného zdroje výparů.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Při doplňování paliva vždy pře-

místěte řadicí páku do polohy P
(parkování) (u automatické pře-
vodovky / převodovky s dvojitou
spojkou) nebo do polohy pro
první převodový stupeň nebo R
(zpátečka, u manuální převodov-
ky), zatáhněte parkovací brzdu a
umístěte spínací skříňku do po-
lohy LOCK/OFF. Jiskry, které
produkují elektrické součásti
motoru, mohou zapálit palivové
výpary a způsobit požár.

• Pokud používáte schválený pře-
nosný kanystr, položte jej před
doplňováním paliva na zem.
Elektrostatický výboj z kanystru
může zapálit palivové výpary
a způsobit požár. Po zahájení
doplňování paliva je potřeba
udržovat kontakt mezi holou
rukou a vozidlem, dokud tanko-
vání neskončí.

(Pokračování)
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Informace 
Ujistěte se, že doplňujete do Vašeho
vozidla palivo v souladu s „Požadavky
na palivo“ uvedenými v úvodní kapi-
tole.

• Nepolijte palivem vnější povrchy
vozidla. Všechny typy paliva roz-
lité na lakované povrchy mohou
lak poškodit.

• Pokud je nutné vyměnit uzávěr
plnicího hrdla palivové nádrže,
použijte pouze originální víčko
HYUNDAI nebo jeho ekvivalent
určený pro Vaše vozidlo. Pokud
použijete nesprávný uzávěr plni-
cího hrdla palivové nádrže,
může to mít za následek vážné
poškození palivového systému
nebo systému řízení emisí.

POZNÁMKA

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

(Pokračování)
• Pokud palivo pod tlakem vy-

stříkne, může potřísnit Vaše
šaty a kůži, takže budete vy-
staveni nebezpečí podpálení a
popálení. Vždy odšroubovávej-
te uzávěr opatrně a pomalu.
Pokud kolem uzávěru uniká
palivo nebo uslyšíte syčení,
počkejte před úplným odšrou-
bováním uzávěru, dokud tyto
podmínky nepominou.

• Vždy se ujistěte, že je uzávěr
plnicího hrdla palivové nádrže
řádně instalován, aby se pře-
dešlo vylití paliva v případě
nehody.

(Pokračování)
• Používejte pouze schválené,

přenosné plastové kanystry na
palivo, které jsou určené k tran-
sportu a uskladnění paliva.

• Nepoužívejte sirky nebo zapa-
lovač a nekuřte ani nenechá-
vejte nedopalky cigaret ve
Vašem vozidle při pobytu na
čerpací stanici, zejména při
doplňování paliva. 

• Nepřeplňujte nádrž, mohlo by
dojít k přetečení paliva. 

• Pokud během doplňování pali-
va dojde k požáru, vzdalte se
od vozidla a okamžitě kontak-
tujte vedoucího čerpací stani-
ce a potom místní hasiče. Do-
držujte všechny bezpečnostní
pokyny, které od nich obdržíte.

(Pokračování)
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Dveře zavazadlového prostoru
bez elektrického ovládání 
(jsou-li ve výbavě)

Otevření dveří zavazadlového
prostoru
• Dveře zavazadlového prostoru

jsou zamknuté nebo odemknuté,
když jsou zamknuté nebo ode-
mknuté všechny dveře klíčem, dál-
kovým ovladačem, chytrým klíčem
nebo centrálním zamykáním/ode-
mykáním dveří.

• Pouze dveře zavazadlového pro-
storu se odemknou tehdy, když
stisknete na cca 1 sekundu tlačítko
odemknutí dveří zavazadlového

pro  sto ru na dálkovém ovladači
nebo chytrém klíči.

• Jsou-li dveře zavazadlového pro-
storu odemknuté, lze zavazadlový
prostor otevřít stisknutím rukojeti
a vytažením směrem nahoru.

• Jakmile jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřeny a poté zavřeny,
automaticky se zamknou. (Všech-
ny dveře musí být zamknuté.)

Informace 
V chladu a vlhku nemusí zámky a me-
chanismy dveří fungovat správně
z důvodu mrazu.

i

DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

3

OTL045036

Dveře zavazadlového prostoru
se vyklápí nahoru. Ujistěte se,
že žádné objekty ani lidé nejsou
v blízkosti zadní části vozidla,
když se otevírají dveře zavaza-
dlového prostoru.

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že jste před jízdou
zavřeli dveře zavazadlového
prostoru. Pokud dveře nejsou
zavřené před jízdou, mohlo by
dojít k poškození zvedacích
pístů a příslušenství dveří zava-
zadlového prostoru.

POZOR
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Zavření dveří zavazadlového
prostoru

Sklopte a pevně zatlačte dveře zava-
zadlového prostoru. Ujistěte se, že
dveře zavazadlového prostoru jsou
řádně zajištěné.

Praktická výbava Vašeho vozidla

OTL045037

Před zavřením dveří zavazadlo-
vého prostoru se ujistěte, že
Vaše ruce, nohy a jiné části těla
jsou bezpečně mimo jejich
dosah.

VÝSTRAHA

Při zavírání dveří zavazadlové-
ho prostoru se ujistěte, že se nic
nenachází v blízkosti jejich zá-
padky a zástrčky. Mohlo by dojít
k poškození západky dveří za-
vazadlového prostoru. 

POZOR

Pokud jedete s otevřenými
dveř mi zavazadlového prostoru,
budete nasávat nebezpečné vý-
fukové plyny do vozidla, což
může mít za následek vážné
nebo smrtelné zranění cestují-
cích ve vozidle.
Pokud musíte jet s otevřenými
dveřmi zavazadlového prostoru,
mějte všechna okna a všechny
větrací otvory otevřené, aby do
vozidla proudil další vzduch.

VÝSTRAHA

Cestující by neměli nikdy cesto-
vat v zavazadlovém prostoru,
kde není k dispozici žádný zá-
držný systém. Aby se předešlo
zranění v případě nehody nebo
při prudkém brzdění, cestující
by měli být vždy správně při-
poutáni.

VÝSTRAHA
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Nouzové bezpečnostní uvolnění
dveří zavazadlového prostoru

Vaše vozidlo je vybaveno páčkou
nouzového bezpečnostního uvolnění
dveří ve spodní části dveří zavaza-
dlového prostoru. Když někdo zůsta-
ne nedopatřením zamknutý v zava-
zadlovém prostoru, lze dveře otevřít
následujícím způsobem:
1. Sejměte kryt.
2. Zatlačte uvolňovací páčku dopra-

va.
3. Zatlačte na dveře.

Elektricky ovládané dveře
zavazadlového  prostoru (jsou-li
ve výbavě)
Tlačítko elektricky ovládaných
dveří zavazadlového  prostoru

Elektricky ovládané dveře zavaza-
dlového prostoru pracují, když:
• Je stisknuto tlačítko elektricky ovlá-

daných dveří zavazadlového pro-
storu s vypnutým motorem.

• Je stisknuto tlačítko elektricky ovlá-
daných dveří zavazadlového prosto-
ru, když je spínač zapalování v polo-
ze ON s řadicí pákou v P (parkování,
u automatické převodovky/převo-
dovky s dvojitou spoj kou) nebo s řa -
di cí pá kou v neutrálu (u manuální
převodovky). 

Pro aktivaci nebo deaktivaci elektric-
ky ovládaných dveří zavazadlového

3

OTL045038

• Pro případ nouze si zapamatuj-
te umístění páčky pro nouzové
otevření dveří zavazadlového
prostoru a způsob jejího otev-
ření, kdyby Vás někdo nedopat-
řením v zavazadlovém prostoru
zamkl.

• Nikdo by se neměl nikdy na-
cházet v zavazadlovém prosto-
ru vozidla. Zavazadlový prostor
je velmi nebezpečné místo
v případě nárazu.

• Uvolňovací páčku použijte
pouze v případě nouze. Buďte
mimořádně opatrní, zejména
pokud se vozidlo pohybuje.

VÝSTRAHA

OTL045039
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prostoru použijte režim Uživatelská
nastavení a zvolte Elektricky ovláda-
né dveře zavazadlového prostoru na
LCD displeji.

Podrobnosti naleznete v této kapito-
le v části „LCD displej“.

Otevření dveří zavazadlového
prostoru

Dveře zavazadlového prostoru se au-
tomaticky otevřou, když uděláte
jedno z následujícího:
• Na dálkovém ovladači nebo chyt-

rém klíči stisknete na více než
jednu sekundu tlačítko odemknutí
dveří zavazadlového prostoru.

Praktická výbava Vašeho vozidla

Nikdy nenechávejte děti nebo
zvířata ve vozidle bez dozoru. 
Děti nebo zvířata mohou spustit
dveře zavazadlového prostoru,
které mohou zranit je samotné
nebo jiné osoby, případně po-
škodit vozidlo.

VÝSTRAHA

Než začnete otevírat, resp. zavírat
dveře zavazadlového prostoru,
ujistěte se, že v jejich blízkosti ne-
jsou lidé ani předměty. Vyčkejte,
dokud nebudou dveře plně otev-
řené a nezastaví se, a teprve poté
nakládejte, resp. vykládejte ná-
klad nebo nechte vystupovat ces-
tující z vozidla.

VÝSTRAHA

Nezavírejte ani neotvírejte elek-
tricky ovládané dveře zavazadlo-
vého prostoru ručně. Může dojít
k jejich poškození. Je-li nutné
zavřít nebo otevřít dveře zavaza-
dlového prostoru ručně kvůli vy-
bitému nebo odpojenému aku -
mu lá to ru, nevyvíjejte na ně
nad měrný tlak.

POZOR

OTLE045030
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Praktická výbava Vašeho vozidla

• Stisknete tlačítko elektricky ovláda-
ných dveří zavazadlového prostoru
na cca jednu sekundu.

Pro nouzové zastavení během proce-
su stiskněte krátce tlačítko elektricky
ovládaných dveří zavazadlového pro-
storu.

• S chytrým klíčem u sebe stisknete
tlačítko na rukojeti dveří zavazadlo-
vého prostoru. 

Zavření dveří zavazadlového
prostoru

• Stiskněte tlačítko elektricky ovláda-
ných dveří zavazadlového prostoru
na cca jednu sekundu, když jsou
dveře zavazadlového prostoru
otevřené. 
Dveře se automaticky zavřou a uza-
mknou.

Pro nouzové zastavení během pro-
cesu stiskněte krátce tlačítko elektric-
ky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru.

3

OTL045039 OTL045040

OTL045039
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• Stiskněte vnitřní tlačítko elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru na cca jednu sekundu,
když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené. 
Dveře se automaticky zavřou a uza-
mknou.

Situace, při nichž elektricky
ovládané dveře zavazadlového
prostoru nefungují
Elektricky ovládané dveře zavaza-
dlového prostoru se automaticky ne-
otevřou nebo nezavřou, pokud se
vozidlo pohybuje rychleji než 3 km/h.

Praktická výbava Vašeho vozidla

OTL045041 Akustický signál bude znít trva-
le, pokud pojedete rychleji než
3 km/h s otevřenými dveřmi za-
vazadlového prostoru. Okamžitě
zastavte na bezpečném místě
a zkontrolujte dveře zavazadlo-
vého prostoru. 

VÝSTRAHA

Otevírání nebo zavírání dveří
více než 5krát za sebou může
vést k poškození ovládacího mo-
toru. V tomto případě se systém
přepne do režimu ochrany proti
přehřátí. V režimu ochrany proti
přehřátí nelze ovládat elektricky
ovládané dveře zavazadlového
prostoru a při stisknutí jakéhoko-
liv tlačítka zazní 3krát akustický
signál. Nechte systém elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru odpočinout minimálně
1 minutu.

POZOR
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Informace 
• Dveře zavazadlového prostoru lze

otevírat a zavírat, i když neběží
motor. Pohon dveří však spotřebo-
vává velké množství elektrické ener-
gie z vozidla. Abyste zabránili vybití
akumulátoru, neobsluhujte je příliš
často. (např.: opakovaně více než
10krát.)

• Aby nedošlo k vybití akumulátoru,
nenechávejte dveře zavazadlového
prostoru příliš dlouho otevřené. 

• Neupravujte ani neopravujte žádnou
součást elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru svépomocí.
Doporučujeme Vám kontaktovat au -
to rizovaného opravce HYUNDAI.

• Když zvedáte vozidlo kvůli výměně
pneumatiky nebo opravě, nepouží-
vejte Elektricky ovládané dveře za-
vazadlového prostoru. Dveře by ne-
musely správně fungovat.

• V chladu a vlhku nemusí elektricky
ovládané dveře zavazadlového pro-
storu fungovat správně z důvodu
mrazu.

Automatická změna směru
pohybu 

Jestliže jsou dveře zavazadlového
prostoru během otevírání nebo zaví-
rání něčím blokované, systém pře-
kážku detekuje.
• Pokud dojde k detekci překážky

během otevírání dveří, dveře se za-
staví a začnou se pohybovat opač-
ným směrem.

• Pokud dojde k detekci překážky
během zavírání dveří, dveře se za-
staví a začnou se pohybovat opač-
ným směrem.

Je-li však odpor překážky malý, napří-
klad v případě tenkého nebo měkkého
předmětu, nebo jsou-li dveře blízko
zavřené polohy, nemusí funkce auto-
matického zastavení a obrácení chodu
překážku detekovat.
Pokud funkce automatického obra-
cení chodu během otevírání a zavírá-
ní dveří více než dvakrát automaticky
obrátí chod, dveře se v této poloze
zastaví. V takové situaci zavřete
dveře ručně a můžete je začít znovu
ovládat automaticky.

i

3

OTL045042
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Jak resetovat elektricky ovládané
dveře zavazadlového prostoru
V případě, že došlo k vybití nebo odpo-
jení akumulátoru nebo k výměně či od-
pojení související pojistky, je nutné pro
normální provoz dveře zavazadlového
prostoru následujícím způsobem rese-
tovat:
1.Automatická převodovka/pře vo -

dov ka s dvojitou spojkou:
Přemístěte řadicí páku do polohy P
(parkování).
Manuální převodovka: 
Přemístěte řadicí páku do neutrálu.

2.Stiskněte vnitřní tlačítko elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru a současně stiskněte spí-
nač rukojeti zavazadlových dveří
na více než 3 sekundy. (zazní zvu-
kové znamení)

3.Zavřete dveře zavazadlového pro-
storu ručně.

Jestliže ani pro provedení výše uve-
dené procedury dveře zavazadlového
prostoru nefungují správně, doporu-
čujeme nechat systém zkon tro lo vat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Informace 
Pokud elektricky ovládané dveře za-
vazadlového prostoru nebudou fungo-
vat normálně, znovu zkontrolujte, zda
je řadicí páka ve správné poloze.

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

Nikdy nevkládejte žádný před-
mět ani část těla do dráhy pohy-
bu dveří zavazadlového prosto-
ru ve snaze ověřit fungování
automatického obracení chodu.

VÝSTRAHA

Před ovládáním elektricky ovlá-
daných dveří zavazadlového
pro sto ru nepokládejte na dveře
zavazadlového předmětu těžké
předměty. 
Přídavné zatížení dveří zavaza-
dlového prostoru může způso-
bit poškození systému.

POZOR
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Uživatelské nastavení výšky
otevření elektricky ovládaných
dveří zavazadlového  prostoru

Řidič může následujícím postupem
nastavit výšku, do níž se otevírají
dveře zavazadlového prostoru.
1. Ručně nastavte dveře zavazadlové-

ho prostoru do požadované výšky.
2. Stiskněte vnitřní tlačítko elektricky

ovládaných dveří zavazadlového
prostoru na více než 3 sekundy.

3. Po zaznění zvukového znamení
zavřete dveře ručně. 

Dveře zavazadlového prostoru se
budou otevírat do nastavené výšky. 

Nouzové bezpečnostní uvolnění
dveří zavazadlového prostoru

Vaše vozidlo je vybaveno páčkou
nouzového bezpečnostního uvolnění
dveří ve spodní části dveří zavaza-
dlového prostoru. Když někdo zůsta-
ne nedopatřením zamknutý v zava-
zadlovém prostoru, lze dveře otevřít
následujícím způsobem:
1. Sejměte kryt.
2. Zatlačte uvolňovací páčku dopra-

va.
3. Zatlačte na dveře. 

3

OTL045041
OTL045038

Pokud jedete s otevřenými dveř-
mi zavazadlového prostoru, bu-
dete nasávat nebezpečné výfu-
kové plyny do vozidla, což může
mít za následek vážné zranění
nebo smrtelné zranění cestují-
cích ve vozidle.
Pokud musíte jet s otevřenými
dveřmi zavazadlového prostoru,
mějte všechna okna a všechny
větrací otvory otevřené, aby do
vozidla proudil další vzduch.

VÝSTRAHA

Cestující by neměli nikdy cesto-
vat v zavazadlovém prostoru,
kde není k dispozici žádný zá-
držný systém. Aby se předešlo
zranění v případě nehody nebo
při prudkém brzdění, cestující
by měli být vždy správně při-
poutáni.

VÝSTRAHA
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Chytré dveře zavazadlového
prostoru (jsou-li ve výbavě)

Je-li vozidlo vybaveno chytrým klí-
čem, dveře zavazadlového prostoru
lze otevřít bez dotyku pomocí systé-
mu chytrých dveří.

Jak používat chytré dveře
zavazadlového  prostoru 
Dveře zavazadlového prostoru lze
otevřít bezdotykově při splnění všech
následujících podmínek. 
• Po 15 sekundách od zavření a za-

mknutí všech dveří
• Chytrý klíč se nalézá v oblasti de-

tekce po dobu více než 3 sekund.

Informace 
• Chytré dveře zavazadlového prosto-

ru nefungují v následujících přípa-
dech:
- Systém detekuje chytrý klíč v prů-

běhu 15 sekund po zavření a za-
mknutí dveří a detekuje jej nepře-
tržitě i nadále.

- Chytrý klíč je detekován do 15 se-
kund od zavření a zamknutí všech
dveří a ve vzdálenosti 1,5 m od klik
předních dveří. (pro vozidla vyba-
vena uvítacím světlem)

- Některé dveře nejsou zamknuté či
zavřené.

- Chytrý klíč je ve vozidle.

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

• Pro případ nouze si zapama-
tujte umístění páčky pro nou-
zové otevření dveří zavazadlo-
vého prostoru a způsob jejich
otevření, kdyby Vás někdo ne-
dopatřením v zavazadlovém
prostoru zamknu.

• Nikdo by se neměl nikdy na-
cházet v zavazadlovém prosto-
ru vozidla. Zavazadlový prostor
je velmi nebezpečné místo
v případě nárazu.

• Uvolňovací páčku použijte
pouze v případě nouze. Buďte
mimořádně opatrní, zejména
pokud se vozidlo pohybuje.

VÝSTRAHA

OTL045043

TLe Eng 3a cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  8:44  Page 56



3-57

Praktická výbava Vašeho vozidla

1. Nastavení
Pro aktivaci chytrých dveří zavaza-
dlového prostoru přejděte do režimu
Uživatelská nastavení a na LCD dis-
pleji zvolte chytré dveře zavazadlo-
vého prostoru. 

h Podrobnosti najdete v této kapito-
le v části „LCD displej“. 

2. Detekce a upozornění
Pokud se nacházíte v oblasti detekce
(50–100 cm za vozidlem) a máte
u sebe chytrý klíč, začnou blikat vý-
stražná světla a po dobu cca 3 se-
kund bude znít signál, který Vás upo-
zornění na detekci chytrého klíče,
a dve ře zavazadlového prostoru se
otevřou.

Informace 
Pokud nechcete otevřít dveře zavaza-
dlového prostoru, nepřibližujte se
k ob lasti detekce. Pokud neúmyslně
vkročíte do oblasti detekce a rozsvítí se
výstražná světla a zazní zvukové zna-
mení, opusťte oblast detekce i s chyt-
rým klíčem. Dveře zavazadlového pro-
storu zůstanou zavřené.

3. Automatické otevření
Budou blikat výstražná světla a dva-
krát zazní akustické znamení a poté
se dveře zavazadlového prostoru po-
malu otevřou. 

i

3
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Jak deaktivovat funkci chytrých
dveří zavazadlového prostoru
pomocí chytrého klíče

1. Zamykání dveří
2. Odemykání dveří
3. Otevírání zavazadlového prostoru

Pokud stisknete jakékoliv tlačítko
chytrého klíče během stadia deteko-
vání a varování, funkce chytrých
dveří zavazadlového prostoru se de-
aktivuje. 
Ujistěte se, že jste schopni deaktivo-
vat funkci chytrých dveří zavazadlo-
vého prostoru v nouzových situacích.

Informace 
• Pokud stisknete tlačítko odemykání

dveří (2), funkce chytrých dveří za-
vazadlového prostoru se dočasně de-
aktivuje. Pokud však během 30 se-
kund neotevřete žádné dveře,
funkce chytrých dveří zavazadlové-
ho prostoru se znovu aktivuje.

• Jestliže stisknete tlačítko pro otevře-
ní zavazadlového prostoru (3) na
více než 1 sekundu, dveře se otev-
řou.

• Pokud stisknete tlačítko zamykání
dveří (1) nebo tlačítko otevření
dveří zavazadlového prostoru (3),
když funkce chytrých dveří zavaza-
dlového prostoru není ve fázi dete-
kování a varování, funkce chytrých
dveří zavazadlového prostoru se ne-
deaktivuje.

• Pokud jste deaktivovali funkci chyt-
rých dveří zavazadlového prostoru
stisknutím tlačítko chytrého klíče
a otevřeli dveře, funkci chytrých
dveří zavazadlového prostoru lze
znovu aktivovat zavřením a za-
mknutím všech dveří.

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

• Ujistěte se, že jste před jízdou
zavřeli dveře zavazadlového
prostoru.

• Než začnete otevírat, resp. za-
vírat dveře zavazadlového
prostoru, ujistěte se, že v je-
jich blízkosti nejsou lidé ani
předměty.

• Když stojíte ve svahu a oteví-
ráte zavazadlový prostor, dbej -
te, aby z vozidla nevypadly
žádné předměty. Mohou způ-
sobit vážná zranění.

• Nezapomeňte vypnout funkci
chytrých dveří zavazadlového
prostoru při umývání vozidla. 
Jinak by se dveře mohly ne-
chtěně otevřít. 

• Klíč je potřeba udržovat mimo
dosah dětí. Děti mohou neú-
myslně odemknout chytré
dveře zavazadlového prostoru
během hry blízkosti zadní
části vozidla.

VÝSTRAHA

OLMB043003
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Oblast detekování

• Chytré dveře zavazadlového pro-
storu pracují s uvítacím varováním,
pokud je chytrý klíč detekován ve
vzdálenosti 50–100 cm od dveří
zavazadlového prostoru. 

• Pokud se během fáze detekce
a upozornění chytrý klíč dostane
mimo detekční oblast, upozornění
ihned skončí. 

Informace 
• Funkce chytrých dveří zavaza-

dlového prostoru nebude fungo-
vat, pokud se vyskytne některá
z následujících situací:
- Chytrý klíč se nachází v blízkosti

rádiového vysílače, např. rádiové
stanice nebo letiště, který může
rušit normální funkci vysílače.

- Chytrý klíč se nachází v blíz-
kosti mobilní vysílačky nebo
mobilního telefonu.

- V blízkosti Vašeho vozidla je po -
u ží ván chytrý klíč jiného vozidla.

• Detekovatelná oblast se může
zvětšit nebo zmenšit za následují-
cích podmínek:
- Jedna strana vozidla je zvednu-

tá kvůli výměně pneumatiky
nebo prohlídce vozidla.

- Vozidlo je postaveno na svažité
nebo nezpevněné cestě atd.

i

3

OTL045046
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Praktická výbava Vašeho vozidla

1. Otáčkoměr 

2. Rychloměr

3. Teploměr chladicí kapaliny motoru

4. Palivoměr

5. Varovné kontrolky a kontrolky

6. LCD displej (včetně počítadla kilometrů)

OTLE045100/OTLE045101

n Typ A
• Zážehový motor

Aktuální přístrojová deska ve vozidle se
může lišit od obrázku.
Podrobnosti naleznete v této kapitole
v části „Měřicí přístroje“.

n Typ B
• Zážehový motor
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3
1. Otáčkoměr 

2. Rychloměr

3. Teploměr chladicí kapaliny motoru

4. Palivoměr

5. Varovné kontrolky a kontrolky

6. LCD displej (včetně počítadla kilometrů)

OTLE045100L/OTLE045101L

n Typ A
• Vznětový motor

Aktuální přístrojová deska ve vozidle se
může lišit od obrázku.
Podrobnosti naleznete v této kapitole
v pasáži „Měřicí přístroje“.

n Typ B
• Vznětový motor
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Praktická výbava Vašeho vozidla

Ovládání přístrojové desky
Osvětlení přístrojové desky 

Pokud jsou rozsvícená parkovací
světla nebo přední světlomety, stisk-
něte pro nastavení jasu osvětlení pří-
strojové desky tlačítko pro ovládání
osvětlení.
Stisknutím tlačítka pro ovládání
osvětlení se nastaví intenzita osvět-
lení vnitřního spínače. 

• Zobrazí se úroveň osvětlení palub-
ní desky.

• Jestliže jas dosáhne maximální
nebo minimální úrovně, ozve se
zvukové znamení.

Nikdy nenastavujte přístrojovou
desku za jízdy. Může dojít ke ztrá-
tě kontroly nad vozidlem a ná-
sledné nehodě, která může skon-
čit smrtí, vážným poraněním či
poškozením majetku.

VÝSTRAHA
n Typ A n Typ B

OTL045070

OTL045150L/OTL045151L
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Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Ukazatele
Rychloměr

Rychloměr udává rychlost vozidla
a je kalibrován pro kilometry za hodi-
nu (km/h) a/nebo míle za hodinu
(MPH).

Otáčkoměr

Otáčkoměr zobrazuje přibližné otáč-
ky motoru za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr využijte pro stanovení
správ né ho okamžiku pro přeřazení
a pro zabránění chodu motoru ve
velmi nízkých a/nebo velmi vysokých
otáčkách.

Neprovozujte motor s ručičkou
otáčkoměru v ČERVENÉ ZÓNĚ.
Mohlo by dojít k vážnému poško-
zení motoru.

Teploměr chladicí kapaliny
motoru 

Tato měrka udává teplotu chladicí
kapaliny motoru, když je spínač za-
palování v poloze ON.

Pokud se ručička ukazatele pohy-
buje za normální rozsah směrem
k poloze „130, resp. H“, znamená
to přehřívání, které může poškodit
motor.
Nepokračujte v jízdě s přehřátým
motorem. Pokud se Vaše vozidlo
přehřívá, viz „Pokud se motor pře-
hřívá“ v kapitole 6.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OTLE045102/OTLE045103

n MPH, km/hn km/h

OTLE045107/OTLE045104

n Vznětový motorn Zážehový motor

OTLE045105

n Kromě Evropy n Pro Evropu
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Palivoměr

Tento měřicí přístroj zobrazuje při-
bližné množství paliva, které zbývá
v palivové nádrži.

Informace 
• Objem palivové nádrže je uveden

v kapitole 8.
• Palivoměr je doplněn varovnou

kontrolkou nízké hladiny paliva,
která se rozsvítí, když je nádrž
téměř prázdná.

• Ve svahu nebo v zatáčce se může ru-
čička palivoměru pohybovat nebo se
varovná kontrolka nízké hladiny pa-
liva může rozsvítit dřív než obvykle
v důsledku pohybu paliva v nádrži.

Nejezděte s téměř prázdnou pali-
vovou nádrží. Spotřebování veške-
rého paliva může způsobit požár
v motoru nebo poškodit katalyzá-
tor.

POZNÁMKA

i

Nikdy nesnímejte uzávěr chladi-
če, je-li motor horký. Chladicí
kapalina je pod stálým tlakem
a mohla by způsobit vážné po-
páleniny. Před doléváním chla-
dicí kapaliny do nádržky počkej-
te, dokud motor nevychladne.

VÝSTRAHA

OTLE045106

n Kromě Evropy n Pro Evropu
Pokud Vám ve vozidle dojde pa-
livo, může to být pro cestující
nebezpečné.
Jakmile se varovná kontrolka
nízké hladiny paliva v nádrži
rozsvítí nebo pokud se ručička
palivoměru přiblíží ke značce
„0“ nebo „E“ (prázdná nádrž), je
nutné, abyste co nejdříve zasta-
vili a dotankovali palivo.

VÝSTRAHA
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Venkovní teploměr

Tato měrka udává stávající teplotu
venkovního vzduchu buď ve stupních
Celsia (°C), nebo Fahrenheita.
- Rozsah teplot: -40°C–60°C

(-104°F–140°F)
Venkovní teplota na displeji se nemu-
sí změnit okamžitě jako na běžném
teploměru, aby nebyla ovlivněna po-
zornost řidiče.
Jednotky teploty (z °C na °F nebo
z °F na °C) lze změnit následovně:

- Režim Uživatelská nastavení na
přístrojové desce: Jednotky teploty
se mění v nabídce „Other Features
- Temperature unit”.

- Automatická klimatizace: Držte
stisknuté tlačítko OFF a stiskněte
a držte 3 sekundy nebo déle tlačít-
ko AUTO.

Jednotky teploty přístrojové desky
a ovládání klimatizace se změní sou-
časně. 

Varovná kontrolka náledí 
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka varuje řidiče
v situaci, kdy může docházet k namr-
zání silnice.
Když je hodnota venkovní teploty
nižší než cca 4°C, blikne 10krát va -
rov ná kontrolka náledí a ukazatel
venkovní teploty a poté se rozsvítí tr-
vale. Rovněž 3krát zazní varovný
tón.

OTL045130/OTL045131

n Typ A n Typ B

OTLE045132/OTLE045133

n Typ A n Typ B
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Informace 
Jestliže se varování před namrzající
silnicí objeví za jízdy, je potřeba jet po-
zorněji a vyvarovat se nadměrné rych-
losti, přílišného zrychlování, náhlého
brzdění, ostrého zatáčení atd.

Indikátor polohy řadicí páky
převodovky
Indikátor polohy řadicí páky
automatické  převodovky 
(je-li ve výbavě)

Tento indikátor zobrazuje, která polo-
ha řadicí páky automatické převodov-
ky je zvolena.
• Parkování: P
• Zpátečka: R
• Neutrál: N
• Jízda: D
• Sportovní režim: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Indikátor polohy řadicí páky
převodovky  s dvojitou spojkou
(je-li ve výbavě)

Tento indikátor zobrazuje, která polo-
ha řadicí páky je zvolena.
• Parkování: P
• Zpátečka: R
• Neutrál: N
• Jízda: D
• Sportovní režim: D1, D2, D3, D4,

D5, D6, D7

i

OTL045132/OTL045133

n Typ A n Typ B

OTLE045136/OTLE045137

n Typ A n Typ B
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Indikátor polohy řadicí páky
automatické  převodovky/
převodovky  s dvojitou spojkou
(pro Evropu, je-li ve výbavě)

Ve sportovním režimu tento indikátor in-
formuje o tom, který převodový stupeň
je žádoucí z hlediska úspory paliva.
• Indikátor polohy řadicí páky auto-

matické převodovky
- Řazení nahoru: s2, s3, s4, s5, s6
- Řazení dolů:t1, t2, t3, t4, t5

• Indikátor polohy řadicí páky převo-
dovky s dvojitou spojkou
- Řazení nahoru:s2, s3, s4, s5,

s6 s7
- Řazení dolů:t1, t2, t3, t4, t5,

t6

Například
: indikuje, že je žádoucí řadit na-
horu na 3. převodový stupeň
(aktuálně je řadicí páka v polo-
ze 2. nebo 1. převodového
stupně).

: indikuje, že je žádoucí řadit dolů
na 3. převodový stupeň (aktuál-
ně je řadicí páka v poloze 4., 5.
nebo 6. převodového stupně).

Pokud systém řádně nepracuje, indi-
kátor není zobrazen.

Indikátor polohy řadicí páky
manuální  převodovky  
(je-li ve výbavě)

Tento indikátor informuje o žádoucím
převodovém stupni z hlediska úspory
paliva.
• Řazení nahoru: s2, s3, s4, s5, s6
• Řazení dolů: t1, t2, t3, t4, t5

Například:
: indikuje, že je žádoucí řadit na-
horu na 3. převodový stupeň (ak-
tuálně je řadicí páka v poloze 2.
nebo 1. převodového stupně).

: indikuje, že je žádoucí řadit dolů
na 3. převodový stupeň (aktuál-
ně je řadicí páka v poloze 4., 5.
nebo 6. převodového stupně).

Pokud systém řádně nepracuje, indi-
kátor není zobrazen.

OTLE045134/OTLE045135

n Typ A n Typ B

OTLE045134/OTLE045135

n Typ A n Typ B
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Indikátor polohy řadicí páky 
(je-li ve výbavě)
Indikátor zobrazující aktuální polohu
řadicí páky se zobrazí v přístrojové
desce zhruba na 2 sekundy po zařa-
zení jiného režimu (P/R/N/D).

Celkové počitadlo kilometrů

Celkové počitadlo ujetých kilometrů
ukazuje počet kilometrů, které vozid-
lo ujelo od svého uvedení do provo-
zu, a lze podle něj stanovit potřeb-
nou údržbu.

OTL045134/OTL045135

n Typ A n Typ B

OTL045136/OTL045137

n Typ A n Typ B
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Ovládání LCD displeje

Režimy LCD displeje lze měnit pomocí
tlačítek.

(1) : Tlačítko MODE slouží ke
změně režimu zobrazení

(2) s, t: Tlačítko MOVE slouží k pro -
cházení jednotlivých polo-
žek

(3) OK: Tlačítko SELECT/RESET
slou ží k nastavení nebo ob-
novení nastavení zvolené
položky

Režimy LCD displeje

LCD DISPLEJ

3

Režimy Symbol Vysvětlení

Palubní
počítač  

Tento režim zobrazuje jízdní informace jako po-
čitadlo kilometrů, palivovou hospodárnost atd.
Podrobnosti naleznete v této kapitole v části
„Palubní počítač“.

Režim Krok za
krokem

(je-li ve výbavě)
Tento režim zobrazuje stav navigace.

LKAS 
(je-li ve
výbavě )

Tento režim zobrazuje stav systému pro
udržení v jízdním pruhu (LKAS).
Další podrobnosti najdete v části „Systém pro
udržení v jízdním pruhu (LKAS)“ v kapitole 5.

A/V
(je-li ve
výbavě )

Tento režim zobrazuje stav A/V systému.

Informace

Tento režim zobrazuje servisní interval
(kilo metry nebo dni) a varovná hlášení
týka jící se systému detekce mrtvého úhlu
atd.

Uživatelská
nastavení

V tomto režimu můžete změnit nastavení
dveří, světel atd.

OTLE045112

n Typ A

n Typ B

nebo nebo
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Změna nastavení po zatažení
parkovací brzdy/změna
nastavení  po zařazení polohy P

Toto varovné hlášení se zobrazí,
pokud se pokusíte zvolit položku z re-
žimu Uživatelské nastavení během
jízdy.
- Automatická převodovka/převodov-

ka s dvojitou spojkou
Pro Vaši bezpečnost měňte uživatel-
ská nastavení po zaparkování vozidla,
zatažení parkovací brzdy a přemístění
řadicí páky do polohy P (parkování).
- Manuální převodovka
Pro Vaši bezpečnost měňte uživatelská
nastavení po zatažení parkovací brzdy.

Stručný průvodce 
(nápověda, je-li ve výbavě)
Tento režim poskytuje rychlý přehled
systémů v režimu Uživatelská nasta-
vení.
Zvolte položku, stiskněte a přidržte
tlačítko OK.

Více informací o jednotlivých systé-
mech najdete v tomto návodu k ob -
sluze.

Režim Palubní počítač

Tento režim zobrazuje jízdní informa-
ce jako počitadlo kilometrů, spotřebu
paliva atd.

Podrobnosti naleznete v této kapi-
tole v části „Palubní počítač“.

OTL045294L/OTL045295L

n Typ A n Typ B

OTL045292L/OTL045293L

n Typ A n Typ B
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Režim Krok za krokem
(je-li ve výbavě)

Tento režim zobrazuje stav navigace.

Režim LKAS (je-li ve výbavě)

Tento režim zobrazuje stav systému
pro udržení v jízdním pruhu (LKAS).

Další podrobnosti naleznete v části
„Systém pro udržení v jízdním pru -
hu (LKAS)“ v kapitole 5.

Režim A/V (je-li ve výbavě)

Tento režim zobrazuje stav A/V
systému.

OTL045173/OTL045174

n Typ A n Typ B

OTL045177/OTL045178

n Typ A n Typ B

OTL045175L/OTL045176L

n Typ A n Typ B
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Informační režim
Tento režim zobrazuje servisní inter-
val (kilometry nebo dni).

Servisní interval
Servis za
Spočítá a zobrazí údržbový plán
(kilo metry nebo dni) dle nastavení
v sy stému.
Po uplynutí nastavených kilometrů
nebo dnů 
se zobrazí na několik sekund po kaž-
dém zapnutí spínače zapalování hlá-
šení  „Service in“ (Servis za).

Servis nutný
Pokud nezajistíte servis vozidla podle
již zadaného servisního intervalu zo-
brazí se po každém zapnutí spínače
zapalování na několik sekund hláše-
ní „Service required“ (Servis nutný).

Pro resetování původně nastavené-
ho servisního intervalu v kilometrech
nebo dnech:
- Aktivujte režim Reset stisknutím tla-

čítka OK na více než 5 sekund,
poté znovu stiskněte tlačítko OK na
více než 1 sekundu (pro Evropu).

- Stiskněte na více než jednu sekun-
du tlačítko OK (kromě Evropy).

OTL045296L/OTL045297L

n Typ A n Typ B

OTL045181L/OTL045182L

n Typ A n Typ B
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Servisní interval nenastaven
Pokud není nastavený servisní inter-
val, zobrazí se na LCD displeji hláše-
ní „Service in OFF“.

Informace 
Jestliže nastane kterákoli z následují-
cích situací, nemusí se zbývající vzdá-
lenost a čas zobrazovat správně.
- Dojde k odpojení kabelu k akumu-

látoru.
- Dojde k vypnutí pojistkového spína-

če.
- Dojde k vybití akumulátoru.

Varovné hlášení
Pokud nastane jedna z následujících
situací, zobrazí se v informačním reži-
mu na několik sekund varovné hláše-
ní.
- Low Washer Fluid (nízká hladina

kapaliny do ostřikovačů) (je-li ve
výbavě)

- Blind Spot Detection (BSD) mal-
function (porucha systému detekce
mrtvého úhlu) (je-li ve výbavě)

- Lane Keeping Assist System
(LKAS) malfunction (porucha
systému pro udržení v jízdním
pruhu) (je-li ve výbavě)

- Tire Pressure Monitoring System
(systém kontroly tlaku vzduchu
v pneuamtikách) (je-li ve výbavě)

- Service reminder (indikátor servi-
su) atd.

i

OTL045298L/OTL045299L

n Typ A n Typ B
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Režim Uživatelská nastavení
V tomto režimu můžete změnit nastavení přístrojové desky, dveří, světel atd.

Jízdní asistent (je-li ve výbavě)

Položka Vysvětlení

Systém pro udržení v jízdním
pruhu (LKAS) (je-li ve

výbavě )

• Varování opuštění jízdního pruhu: Pro aktivaci varovné funkce opuštění jízdního pruhu.
• Standardní LKA: Pro aktivaci standardního režimu LKA funkce LKAS.
• Aktivní LKA: Pro aktivaci aktivního režimu LKA funkce LKAS
Další podrobnosti naleznete v části „Systém pro udržení v jízdním pruhu (LKAS)“ v kapitole 5.

Nezávislé nouzové brzdění
(AEB) (je-li ve výbavě)

Aktivace nebo deaktivace systému AEB.
Podrobnosti naleznete v kapitole 5 v části „Nezávislé nouzové brzdění (AEB)”.

Varování odstupu
(je-li ve výbavě)

Zvolte citlivost varování odstupu.
- Pozdní / normální / včasné
Další podrobnosti naleznete v části „Varování odstupu“ v kapitole 5.

Varování křížení s jiným
vozidlem  při couvání

Pokud je zvolena tato položka, bude funkce varování křížení s jiným vozidlem při couvání aktivní.
Další podrobnosti naleznete v části „Systém detekce mrtvého úhlu“ v kapitole 5.

Funkce informování
o rychlostním  omezení 

(je-li ve výbavě )

Pokud je zvolena tato položka, bude funkce informování o rychlostním omezení aktivní.
Další podrobnosti naleznete v části „Funkce informování o rychlostním omezení“ v kapitole 5.
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Dveře

Položka Vysvětlení

Automatické

zamknutí

• Vypnuto: Funkce automatického zamknutí dveří bude deaktivována.

• Aktivace na základě rychlosti: Všechny dveře se automaticky zamknou, jakmile rychlost vozidla
překročí 15 km/h.

• Aktivace na základě řazení: Všechny dveře se automaticky zamknou, jestliže dojde k přesunu řadicí
páky automatické převodovky z polohy P (parkování) do polohy R (zpátečka), N (neutrál) nebo D (jízda).

Automatické

odemknutí

• Vypnuto: Funkce automatického odemknutí dveří bude zrušena.
• Při vytažení klíčku: Všechny dveře se automaticky odemknou při vytažení klíče ze zapalování

nebo při přepnutí spínače start/stop motoru do polohy OFF.
• Odemknutí dveří řidiče: Všechny dveře se automaticky odemknou, jestliže dojde k odemknutí dveří

u řidiče.
• Při přeřazení do polohy P: Všechny dveře se automaticky odemknou po přesunutí páky automa-

tické převodovky do polohy P (parkování).

Zpětná vazba houkačky
Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce zpětné vazby houkačky.
Po zamknutí dveří stisknutím tlačítka zamknutí na dálkovém ovladači zazní po opětovném stisknutí
tlačítka zamknutí během 4 sekund jednou varovný tón, který indikuje zamknutí všech dveří.

Elektricky ovládané dveře
zavazadlového  prostoru 

(jsou-li ve výbavě)

Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru.
Další podrobnosti viz „Dveře zavazadlového prostoru“ v této kapitole.

Chytré dveře zavazadlového
prostoru (jsou-li ve výbavě)

Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce chytrých dveří zavazadlového prostoru.
Pokud není aktivována funkce elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru, nemůžete tuto
funkci aktivovat.
Další podrobnosti viz „Dveře zavazadlového prostoru“ v této kapitole.
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Osvětlení

Položka Vysvětlení

Krátkodobá signalizace
změny směru

• Off: Funkce krátkodobé signalizace změny směru se deaktivuje.
• 3, 5, 7 bliknutí: Po pomalém přemístění páky směrových světel, bliknou směrová světla 3krát,

5krát nebo 7krát.
Další podrobnosti viz „Světla“ v této kapitole.

Doběh světel • Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce doběhu světel.

Uvítací osvětlení (je-li ve
výbavě )

• Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce uvítacího osvětlení.

Zvuk

Položka Vysvětlení

Hlasitost parkovacího asistenta 
(je-li ve výbavě)

• Nastavení hlasitosti parkovacího asistenta. (Úroveň 1–3)
Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Parkovací asistent“.

Zvuk detekce mrtvého úhlu
(je-li ve výbavě)

• Pokud je zvolena tato položka, bude aktivován zvuk detekce mrtvého úhlu.
Další podrobnosti naleznete v části „Systém detekce mrtvého úhlu“ v kapitole 5.

Uvítací zvuk (je-li ve výbavě) • Pokud je zvolena tato položka, bude aktivována funkce uvítacího zvuku.
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Položka Vysvětlení

Servisní interval
(kromě Evropy)

• Off: Funkce servisního intervalu se vypne.

• On: Zde lze nastavit servisní interval (kilometry a měsíce).

Další podrobnosti viz „Servisní režim“ v této kapitole.

Servisní interval

Další funkce

Položka Vysvětlení

Automatické resetování spotřeby 
paliva

• Vyp: Průměrná spotřeba paliva se po doplnění paliva automaticky neresetuje.

• Po zapnutí zapalování: Průměrná spotřeba paliva se při jízdě automaticky resetuje.

• Po doplnění paliva: Průměrná spotřeba paliva se automaticky resetuje po doplnění paliva.

Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Palubní počítač“.

Poloha při řízení Pokud je zvolena tato položka, zobrazí se poloha při řízení.

Automatický zadní stěrač
• Vyp: Funkce automatického zadního stěrače bude deaktivována.
• Zap: Po přemístění řadicí páky z D do R se při zapnutých předních stěračích automaticky zapne

zadní stěrač. Po následném přemístění řadicí páky z R do D se zadní stěrač vypne.

Jednotka spotřeby paliva Zvolte jednotku spotřeby paliva. (km/l, l/100)

Jednotka teploty Zvolte jednotky teploty. (°C,°F)

Jednotka tlaku vzduchu 
v pneumatikách (je-li ve výbavě)

Zvolte jednotku tlaku vzduchu v pneumatikách. (psi, kPa, bar)

Vyskakovací okno polohy
řadicí páky

Pokud je zvolena tato položka, zobrazí se po přemístění řadicí páky poloha řadicí páky.

Jazyk Zvolte jazyk.
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Varovná hlášení 
Shift to „P“ position (zařaďte
režim „P“) 
(pro vozy s chytrým klíčem
a automatickou převodovkou )

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když se pokusíte vypnout motor bez
přemístění řadicí páky do polohy P
(parkování).
V tuto chvíli se tlačítko start/stop mo-
toru přepne do polohy ACC (pokud
znovu stisknete tlačítko start/stop
motoru, přepne se do polohy ON).

Low Key Battery (vybitá baterie
v klíči)
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když je vybitá baterie chytrého klíče,
a vy měníte polohu tlačítka start/stop
motoru do polohy OFF.

Press start button while turning
wheel (stiskněte tlačítko
startování  a zároveň otáčejte
volantem ) 
(pro systém s chytrým  klíčem)

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže se zámek volantu neodemkne
běžným způsobem ve chvíli, kdy
stisknete tlačítko start/stop motoru.
Při otáčení volantu doprava a doleva
byste měli stisknout tlačítko start/stop
motoru.

OTL035049L

OTL035049L OTL035049L
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Steering wheel unlocked (volant
není zamknutý)
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže se volant nezamkne při změně
polohy tlačítka start/stop motoru do
polohy OFF.

Check steering wheel lock
(zkontrolujte systém zamykání
volantu) 
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jestli-
že se volant běžně nezamkne při
změně polohy tlačítka start/stop moto-
ru do polohy OFF.

Press brake pedal to start
engine  (pro nastartování motoru
sešlápněte brzdový pedál) 
(pro systém s chytrým klíčem
a automatickou převodovkou)

Tato varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže tlačítko start/stop motoru přejde
po opakovaném stisknutí tlačítka bez
sešlápnutí brzdového pedálu dvakrát
do režimu ACC.
Vozidlo je možné nastartovat po se-
šlápnutí brzdového pedálu.

OTL045301L
OTL045302L

OTL045142L
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Press clutch pedal to start
engine  (pro nastartování motoru
sešlápněte pedál spojky) 
(pro systém s manuální
převodovkou )

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže tlačítko start/stop motoru přejde
po opakovaném stisknutí bez sešláp-
nutí pedálu spojky dvakrát do režimu
ACC.
Sešlápněte pedál spojky a nastartuj-
te motor.

Key not in vehicle (klíč není ve
vozidle) 
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže chytrý klíč není ve vozidle ve
chvíli, kdy stisknete tlačítko start/stop
motoru.
To znamená, že chytrý klíč musíte
mít vždy u sebe.

Key not detected (klíč nebyl
nalezen ) 
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se rozsvítí, jest-
liže chytrý klíč nebyl nalezen ve chví-
li, kdy stisknete tlačítko start/stop mo-
toru.

OTL045139LOTL045138L

OTL045143L
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Press start button again
(stiskněte  znovu spínač
start/stop motoru)
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se zobrazí, když
nemůžete stisknout tlačítko start/stop
motoru v případě problému systému
tlačítka start/stop motoru.
Můžete nastartovat motor opakova-
ným stisknutím tlačítka start/stop mo-
toru.
Pokud se varování zobrazí pokaždé,
když stisknete tlačítko start/stop mo-
toru, je potřeba nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Press „START“ button with key
(stiskněte tlačítko „START“
klíčem ) 
(pro systém s chytrým klíčem)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když stisknete tlačítko start/stop mo-
toru při zobrazeném varovném hlá-
šení „Key not detected“ (klíč nedete-
kován).
Současně bliká kontrolka imobilizé-
ru.

Check fuse „BRAKE SWITCH“
(zkontrolujte pojistku spínače
brzdy) 
(pro systém s chytrým klíčem 
a automatickou převodovkou)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
pokud je odpojena pojistka spínače
brzdy.
Vyměňte pojistku za novou. Není-li to
možné, lze nastartovat motor stisknu-
tím tlačítka start/stop motoru v režimu
ACC na dobu 10 sekund.

OTL045140L
OTL045147L

OTL045145L
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Shift to „P“ or „N“ to start engine
(při startování zařaďte režim „P“
nebo „N“) 
(pro systém s chytrým klíčem
a automatickou převodovkou)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když se pokusíte nastartovat motor
a řadicí páka není v poloze P (parko-
vání) nebo poloze N (neutrál).

Informace 
Motor můžete nastartovat, i když je
páka voliče v poloze N (neutrál). Pro
Vaši bezpečnost je však vhodné starto-
vat s pákou voliče v poloze P (parko-
vání).

Door, Hood, Tailgate Open
(otevřené  dveře, kapota, dveře
zavazadlového prostoru)

Toto varování se zobrazí, když jsou
otevřené jakékoliv dveře, kapota
nebo zavazadlový prostor.

Sunroof Open (otevřené střešní
okno) (je-li ve výbavě)

Toto varování se zobrazí, pokud vy-
pnete motor a střešní okno je otevře-
né.

i

OTL045148
OTL045149

OTL045146L
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Heated Steering Wheel On
(vyhřívání  volantu zapnuto) 
(je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí, když
zapnete vyhřívání volantu.

Podrobnosti naleznete v této kapi-
tole v části „Vyhřívání volantu“. 

Heated Steering Wheel Off
(vyhřívání  volantu vypnuto) 
(je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí, když
vypnete vyhřívání volantu.

Podrobnosti naleznete v této kapi-
tole v pasáži „Vyhřívání volantu“. 

Low Tire Pressure (nízký tlak
vzduchu v pnematikách) 
(je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když je tlak vzduchu v pneumatikách
se spínačem zapalování v poloze ON
příliš nízký.

Další podrobnosti viz „Systém kon-
troly tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)“ v kapitole 6.

OTL045167L OTL045504LOTL045166L
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Turn on „FUSE SWITCH“
(zapněte  pojistkový spínač) 

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když je pojistkový spínač umístěný
v pojistkové skříni pod volantem vy-
pnutý. 
Musíte zapnout pojistkový spínač.

Další podrobnosti naleznete v části
„Pojistky“ v kapitole 7.

Align steering wheel (srovnejte
volant) (je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
když nastartujete motor s volantem
otočeným o více než 90° doprava
nebo doleva.
Musíte srovnat volant a upravit úhel
natočení na méně než 30°.

Steering wheel aligning is
completed  (narovnání volantu
dokončeno) (je-li ve výbavě)

Toto hlášení se zobrazí na 2 sekundy
po narovnání volantu po varovném
hlášení „Align steering wheel”.

OTL045155L OTL045156L/OTL045157L
OTL045158L
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Low Washer Fluid (nízká hladina
kapaliny do ostřikovačů) 
(je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí v re-
žimu Připomenutí servisu, pokud je
nádržka kapaliny do ostřikovačů
téměř prázdná.
Doplňte kapalinu do ostřikovačů.

Low Fuel (nízká hladina paliva)

Toto varovné hlášení se zobrazí, jest-
liže je palivová nádrž téměř prázdná.
- Když se rozsvítí kontrolka nedo-

statku paliva.
- Když se na palubním počítači zo b -

ra zí jako dojezdová vzdálenost
znak „--- km”.

Co nejdříve dotankujte.

Engine has overheated (motor
se přehřál)

Toto varovné hlášení se zobrazí,
pokud teplota chladicí kapaliny mo-
toru překročí 120 °C. To znamená, že
motor je přehřátý a mohl by se po-
škodit.

Pokud je Vaše vozidlo přehřáté, viz
„Přehřátí“ v kapitole 6.

OTL045160L

OTL045161L
OTL045159L
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Check headlight (zkontrolujte
světlomety) (je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí v pří-
padě poruchy světlometů (prasklá žá-
rovka kromě LED žárovek nebo poru-
cha obvodu). V tomto případě nechte
vozidlo zkontrolovat autorizovaným
opravcem HYUNDAI.

Informace
Ujistěte se, že prasklou žárovku na-
hradíte novou žárovku se stejným pří-
konem.
Pokud ne, toto varovné hlášení se ne-
zobrazí.

Check AEB system (zkontrolujte
systém AEB) (je-li ve výbavě)

Toto varovné hlášení se zobrazí v pří -
pa dě poruchy systému nezávislého
nouzového brzdění (AEB) . Doporuču-
jeme Vám nechat vozidlo zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v kapitole 5
v části „Nezávislé nouzové brzdění
(AEB)“.

Diesel Particulate Filter (DPF)
warning (varování filtru pevných
částic) (pro vznětový motor)

Toto varovné hlášení se zobrazí v pří-
padě poruchy filtru pevných částic.
Zároveň se rozbliká kontrolka DPF.
V takovém případě Vám doporučuje-
me nechat filtr pevných částic ihned
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Další podrobnosti viz „Varovné
kontrolky“ v této kapitole.

i

OTL045304L/OTL045164L

n Typ A n Typ B

OTL045168L
OTL045165L
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Palubní počítač je systém informací
pro řidiče řízený mikropočítačem,
který zobrazuje informace týkající se
jízdy.

Informace 
Některé jízdní informace uložené v pa-
lubním počítači (např. průměrná rych-
lost vozidla) se v případě odpojení aku-
mulátoru resetují.

Režimy palubního počítače
Pro změnu režimu otáčejte „s, t“
spínačem na volantu.

Trip A/B (cesta A/B)

i

PALUBNÍ POČÍTAČ

• Počitadlo kilometrů [A]
• Průměrná rychlost vozidla [A]
• Jízdní doba [A]

JÍZDA A

• Počitadlo kilometrů [B]
• Průměrná rychlost vozidla [B]
• Jízdní doba [B]

JÍZDA B

• Dojezdová vzdálenost
• Průměrná spotřeba paliva
• Okamžitá spotřeba paliva

SPOTŘEBA PALIVA

Digitální rychloměr

OTLE045145/OTLE045146

n Typ A n Typ B

OTL045294L/OTL045295L

n Typ A n Typ B
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Počitadlo kilometrů (1)
• Počitadlo kilometrů udává vzdále-

nost ujetou od posledního vynulo-
vání počítadla.
- Rozsah vzdáleností:

0,0–9999,9 km nebo míle.
• Počitadlo kilometrů vynulujete stisk-

nutím tlačítka [OK] na volantu na
více než 1 sekundu při zobrazeném
počitadle.

Průměrná rychlost vozidla (2)
• Průměrná rychlost vozidla se počí-

tá z celkové ujeté vzdálenosti
a z jízdní doby od posledního vynu-
lování průměrné rychlosti vozidla.
- Rozsah rychlostí: 0–240 km/h

nebo 0–160 MPH
• Průměrnou rychlost vozidla vynulu-

jete stisknutím tlačítka [OK] na vo-
lantu na více než 1 sekundu při zo-
brazené průměrné rychlosti.

Informace 
• Průměrná rychlost vozidla se nezo-

brazuje, pokud je ujetá vzdálenost
menší než 300 metrů nebo je doba
jízdy nižší než 10 sekund od chvíle,
kdy byl spínač zapalování nebo tlačít-
ko start/stop motoru přepnuto do po-
lohy ON.

• I když se vůz nepohybuje, průměr-
ná rychlost se počítá i nadále, jestli-
že běží motor.

Uplynulý čas (3)
• Celková doba jízdy od posledního

resetu.
- Časový rozsah (hh:mm):

00:00–99:59
• Dobu jízdy vynulujete stisknutím tla-

čítka [OK] na volantu na více než
1 sekundu při zobrazené době
jízdy.

Informace 
I když se vůz nepohybuje, uplynulý
čas se počítá i nadále, jestliže běží
motor.

i

i
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SPOTŘEBA PALIVA Dojezdová vzdálenost (1)
• V tomto režimu se zobrazuje odha-

dovaná vzdálenost, kterou lze ujet
do vyčerpání paliva.
- Rozsah vzdáleností: 1–9999 km

nebo 1–9999 míle.
• Jestliže je dojezdová vzdálenost

menší než 1 km, palubní počítač zo-
brazí jako dojezdovou vzdálenost
znak „---“.

Informace 
• Není-li vozidlo na rovném povrchu

nebo došlo-li k přerušení přívodu od
akumulátoru, nemusí se dojezdová
vzdálenost zobrazovat správně.

• Dojezdová vzdálenost se může od
skutečné vzdálenosti lišit, neboť jde
jen o odhad dojezdové vzdálenosti.

• Palubní počítač nemusí zaregistro-
vat doplnění paliva, jestliže dotan-
kujete méně než 6 litrů.

• Spotřeba paliva a dojezdová vzdále-
nost se výrazně mění v závislosti na
jízdních podmínkách, stylu jízdy
a stavu vozidla.

Průměrná spotřeba paliva (2)
• Tento režim vypočítává průměrnou

spotřebu paliva z ujeté vzdálenosti
a spotřebovaného množství paliva
od posledního vynulování průměr-
né spotřeby.
- Rozsah spotřeby paliva:

0,0–99,9 l/100 km, km/l nebo
MPG

• Průměrnou spotřebu paliva lze vy-
nulovat ručně nebo se může nulo-
vat automaticky.

Ruční reset

• Průměrnou spotřebu vynulujete
ručně stisknutím tlačítka [OK] na
volantu na více než 1 sekundu při
zobrazené průměrné spotřebě.

i
OTLE045262/OTLE045263

n Typ A n Typ B

OTL045171L/OTL045172L

n Typ A n Typ B
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Automatický reset

Pro automatické vynulování průměrné
spotřeby paliva po doplnění paliva
zvolte na LCD displeji režim „Auto
Reset“ v nabídce Uživatelská nastave-
ní (viz „LCD displej“ v této kapitole).
V režimu „Auto Reset“ se průměrná
spotřeba paliva vynuluje (---), když po
doplnění minimálně 6 litrů rychlost pře-
sáhne 1 km/h.

Informace 
Průměrná spotřeba paliva nemusí být
přesná po ujetí vzdálenosti kratší než
300 metrů od zapnutí spínače start/
stop motoru.

Okamžitá spotřeba paliva (3)
• V tomto režimu se vypočítává spo-

třeba paliva v posledních několika
sekundách, jede-li vozidlo rychlostí
vyšší než 10 km/h.
- Rozsah spotřeby paliva:

0–30 l/100 km, km/l nebo
0–50 MPG

Auto stop time (doba
automatického  vypnutí) 
(je-li ve výbavě)

Tento režim zobrazuje dobu automatic-
kého vypnutí „systémem ISG“.

Více podrobností viz „Systém ISG“
v kapitole 5.

i

OTL045191L
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Digital Speedometer (digitální
rychloměr) 

Toto hlášení zobrazuje rychlost vo-
zidla (km/h, MPH).

One time driving information
mode (souhrnné informace
o jízdě)

Souhrnné informace o jízdě zobrazují
počet ujetých kilometrů (1), průměr-
nou spotřebu paliva (2) a dojezd (3).
Informace jsou zobrazeny na několik
sekund po vypnutí vozidla. Tyto infor-
mace se počítají po každé jízdě. 
Pokud je dojezd kratší než 1 km
(1 mi.), informace o jízdě zobrazí „---“
a zobrazí se hlášení „Low fuel” (4). 

Informace 
Pokud je na přístrojové desce zobra-
zeno varování otevřeného střešního
okna, nemusí se toto zobrazení objevit
na přístrojové desce.

i

OTL045192L
OTL045193/OTL045194

n Typ A n Typ B
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Varovné kontrolky

Informace 
Po nastartování motoru se ujistěte, že
všechny varovné kontrolky zhasly.
Pokud některá stále svítí, je to upozor-
nění na situaci, která vyžaduje Vaší
pozornost.

Varovná kontrolka
airbagu 

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 6 sekund

a poté zhasne.
• Dojde-li k poruše systému SRS.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Varovná kontrolka
bezpečnostního  pásu

Tato varovná kontrolka informuje řidi-
če, že nemá zapnutý bezpečnostní
pás.

Další podrobnosti naleznete v části
„Bezpečnostní pásy“ v kapitole 2.

i

VAROVNÉ KONTROLKY A KONTROLKY
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Varovná kontrolka
parkovací    brzdy
a brzdové  kapaliny

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy.
- Zůstává svítit, je-li zatažená par-

kovací brzda.
• Když je zatažená parkovací brzda.
• Když je nízká hladina brzdové ka-

paliny v nádržce.
- Jestliže se varovná kontrolka roz-

svítí a parkovací brzda není zata-
žená, znamená to, že je v nádržce
málo brzdové kapaliny.

Když je nízká hladina brzdové ka-
paliny v nádržce:
1.Jeďte opatrně na nejbližší bezpeč-

né místo a zastavte vozidlo.
2.Vypněte motor, ihned zkontrolujte

hladinu brzdové kapaliny a podle
potřeby ji dolijte (další podrobnosti
naleznete v části „Brzdová kapali-
na“ v kapitole 7). Potom zkontroluj-
te všechny součásti brzdového
systému z hlediska úniku kapaliny.
Jestliže v brzdovém systému stále
dochází k úniku kapaliny a varovná
kontrolka zůstane svítit nebo ne-
fungují-li správně brzdy, nejezděte
s vozidlem.
Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme nechat vůz odtáhnout k au-
torizovanému opravci HYUNDAI.

Dvouokruhový brzdový systém
Vaše vozidlo je vybaveno dvouokru-
hovým brzdným systémem. To zna-
mená, že pokud by došlo k poruše
tohoto systému, budete stále moci
brzdit dvě kola.
Pokud bude fungovat pouze jeden
okruh, bude třeba k zabrzdění vozid-
la vyvinout větší tlak na brzdový
pedál.
U pouze částečně fungujícího brzdo-
vého systému je také třeba počítat
s delší brzdnou dráhou vozidla.
Pokud nastane selhání brzdového
systému během jízdy, zařaďte nižší
převodový stupeň, abyste využili
brzdné síly motoru a co nejdříve za-
stavte vozidlo na bezpečném místě.
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Varovná kontrolka
protiblokovacího 
systému  brzd (ABS)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekund

a poté zhasne.
• Došlo-li k poruše systému ABS

(standardní brzdový systém bude
fungovat i nadále, ale protiblokova-
cí systém brzd funkční nebude).
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Varovná kontrolka
systému elektronického
rozdělování brzdné síly
(EBD)

Tyto dvě varovné kontrolky se roz-
svítí za jízdy zároveň:
• Když nefunguje správně systém

ABS a běžný brzdový systém.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Varovná kontrolka parkovací
brzdy a brzdové kapaliny

Jízda s rozsvícenou varovnou
kontrolkou je nebezpečná. Jest-
liže se varovná kontrolka parko-
vací brzdy a brzdové kapaliny
rozsvítí a parkovací brzda není
zatažená, znamená to, že je v ná-
držce málo brzdové kapaliny.
Pokud tato situace nastane, do-
poručujeme Vám nechat vůz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA
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Informace - varovná kontrol-
ka systému elektronického
rozdělování brzdné síly (EBD)

Když svítí varovná kontrolka ABS
nebo svítí kontrolky ABS a parkovací
brzdy a nízké hladiny brzdové kapali-
ny, nemusí fungovat rychloměr a poči-
tadlo kilometrů. Rovněž se může roz-
svítit varovná kontrolka EPS a síla
potřebná k řízení se může zvýšit nebo
snížit.
Pokud tato situace nastane, doporuču-
jeme Vám nechat vůz co nejdříve
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Varovná kontrolka
elektronické  parkovací
brzdy (EPB) 
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Dojde-li k poruše systému EPB.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Informace 
Varovná kontrolka elektronické par-
kovací brzdy (EPB) se může rozsvítit,
když se rozsvítí kontrolka elektronic-
kého řízení stability (ESC) indikující,
že ESC řádně nefunguje (neznamená
to poruchu EPB).

i

i

Varovná kontrolka systému
elektronického rozdělování
brzdné síly (EBD)

Když se kontrolky ABS i parko-
vací brzdy a brzdové kapaliny
rozsvítí, brzdový systém nebude
normálně fungovat a při prud-
kém brzdění může dojít k neče-
kaným a nebezpečným situa-
cím.
V tomto případě se vyvarujte
jízdě vysokou rychlostí a náhlé-
mu brzdění.
Doporučujeme Vám nechat vůz
co nejdříve zkontrolovat u auto-
rizovaného opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA EPB
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Varovná kontrolka
posilovače  řízení
(EPS) 

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Tato kontrolka se rozsvítí po za-

pnutí spínače zapalování a zhas-
ne po cca 3 sekundách.

• Dojde-li k poruše systému EPS.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Kontrolka poruchy
(MIL)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Zůstává svítit, dokud nenastartu-

jete motor.
• Dojde-li k poruše systému řízení

emisí.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Jízda s rozsvícenou kontrolkou po-
ruchy (MIL) může způsobit poško-
zení systémů řízení emisí, což má
negativní vliv na jízdní vlastnosti
a/nebo spotřebu paliva.

- Zážehový motor
Pokud se rozsvítí kontrolka poru-
chy (MIL), je možné, že dojde k po-
škození katalyzátoru, což může
vést ke ztrátě výkonu motoru.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz co nej-
dříve zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAI.

- Vznětový motor
Pokud kontrolka poruchy (MIL)
bliká, může to znamenat chybu
související s regulací vstřikované-
ho množství, což by mohlo vést ke
ztrátě výkonu motoru, hlučnému
spalování a vysoké úrovni emisí.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat systém říze-
ní motoru zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Varovná kontrolka
systému dobíjení

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Zůstává svítit, dokud nenastartuje-

te motor.
• Když dojde k poruše alternátoru

nebo systému dobíjení akumuláto-
ru.

Když dojde k poruše alternátoru
nebo systému dobíjení akumuláto-
ru:
1.Jeďte opatrně na nejbližší bezpeč-

né místo a zastavte vozidlo.
2.Vypněte motor a zkontrolujte, zda

není uvolněný nebo přetržený
hnací řemen alternátoru. 
Pokud je řemen správně nastavený,
problém je patrně někde v systému
dobíjení.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz co nej-
dříve zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAI.

Varovná kontrolka tlaku
motorového oleje

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Zůstává svítit, dokud nenastartu-

jete motor.
• Když je nízká hladina oleje v moto-

ru.

Je-li nízká hladina oleje v motoru:
1.Jeďte opatrně na nejbližší bezpeč-

né místo a zastavte vozidlo.
2.Vypněte motor a zkontrolujte hladinu

oleje v motoru (další podrobnosti na-
leznete v části „Motorový olej“ v ka-
pitole 7). Pokud je hladina nízká, do-
plňte podle potřeby olej.
Jestliže varovná kontrolka zůstává
svítit i po přidání oleje nebo nemá-
te olej k dispozici, doporučujeme
Vám nechat vozidlo co nejdříve
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

• Pokud nevypnete motor ihned po
rozsvícení varovné kontrolky
tlaku motorového oleje, mohlo
by dojít k vážnému poškození
motoru.

• Jestliže varovná kontrolka zů-
stane svítit, i když běží motor,
značí to, že mohlo dojít k závaž-
nému poškození nebo selhání
motoru. V takovém případě
1. Zastavte vozidlo co nejdříve

na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a zkontrolujte

hladinu oleje. Je-li hladina ole -
je nízká, doplňte olej na sprá-
vnou hladinu.

3. Znovu nastartujte motor. Po -
kud varovná kontrolka zůsta-
ne svítit i po nastartování mo-
toru, ihned vypněte motor.
Pokud tato situace nastane,
doporučujeme Vám nechat
vůz zkontrolovat u autorizova-
ného oprav ce HYUNDAI.

POZNÁMKA
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Varovná kontrolka
nízké hladiny oleje
v motoru

Varovná kontrolka hladiny oleje v motoru
se rozsvítí, je-li potřeba zkontrolovat
hladinu oleje v motoru.
Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, co
nejdříve zkontrolujte výšku hladiny mo-
torového oleje a v případě potřeby mo-
torový olej doplňte.
Pomalu nalévejte doporučovaný olej do
nálevky. (Objem dolévaného oleje: při -
bliž ně 0,6–1,0 l)
Používejte pouze specifikovaný mo-
torový olej. (Viz „Doporučená maziva
a objemy“ v kapitole 8.)
Nepřeplňujte motorovým olejem. Dbejte,
aby hladina oleje na měrce nepřesáhla
značku F (plná nádrž).

Informace 
• Varovná kontrolka zhasne po dolití

oleje až ve chvíli, kdy po zahřátí mo-
toru ujedete zhruba 50–100 km.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Pokud opakovaně vypnete a zapnete

zapalování 3krát v průběhu 10 se-
kund, varovná kontrolka zhasne
okamžitě. Jestliže varovnou kon-
trolku zhasnete bez doplnění oleje,
rozsvítí se opět poté, co ujedete po
zahřátí motoru zhruba 50–100 km.

Pokud kontrolka svítí i po doplnění
motorového oleje a zahřátí motoru
po ujetí cca 50–100 km, doporučuje-
me Vám nechat systém zkontrolovat
autorizovaným opravcem HYUNDAI.
I když se kontrolka po nastartová-
ní motoru nerozsvítí, je nutné mo-
torový olej pravidelně kontrolovat
a doplňovat.

Varovná kontrolka
nízkého  stavu paliva

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
Když je palivová nádrž téměř prázd-
ná.
Co nejdříve dotankujte.

Jízda s rozsvícenou kontrolkou
nedostatku paliva nebo hladinou
paliva pod značkou „0, resp. E“
může způsobovat vynechávání
motoru a může dojít k poškození
katalyzátoru (je-li ve výbavě).

POZNÁMKA
POZNÁMKA

i
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Varovná kontrolka
překročení  rychlosti
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka se rozbliká:
• Když jedete s vozidlem rychlostí

vyšší než 120 km/h.
- Má Vám zabránit v jízdě nadměr-

nou rychlostí.
- Na přibližně 5 sekund rovněž

zazní zvukové znamení, upozor-
ňující na překročení rychlosti.

Hlavní varovná
kontrolka 

Tato kontrolka se rozsvítí:
• V případě poruchy následujících

systémů.
- Nízká hladina kapaliny do ostřiko-

vačů (je-li ve výbavě)
- Porucha systému detekce mrtvé-

ho úhlu (je-li ve výbavě)
- Porucha systému pro udržení

v jízdním pruhu (LKAS) (je-li ve
výbavě)

- Systém kontroly tlaku vzduchu
v pneuamtikách (je-li ve výbavě)

- Upomínka servisu atd.
Pro zjištění podrobností varování se
podívejte na LCD displej.

Varovná kontrolka
nízkého  tlaku vzduchu
v pneumatikách 
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Když je jedna nebo více pneumatik

výrazně podhuštěných (poloha
podhuštěných pneumatik se zo-
brazuje na LCD displeji).

Další podrobnosti viz „Systém
kontroly tlaku vzduchu v pneuma-
tikách (TPMS)“ v kapitole 6.

120
km/h
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Tato varovná kontrolka zůstává po
rozblikání zhruba 60 sekund svítit
nebo opakovaně bliká a vypíná se
v intervalech přibližně 3 sekundy:
• Dojde-li k poruše systému TPMS.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz co nej-
dříve zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAI.

Další podrobnosti viz „Systém
kontroly tlaku vzduchu v pneuma-
tikách (TPMS)“ v kapitole 6.

Varovná kontrolka
nezávislého  nouzového
brzdění (AEB) 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Dojde-li k poruše systému AEB.
Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme Vám nechat vůz zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v kapitole
5 v části „Nezávislé nouzové brz-
dění (AEB)”.

Bezpečné zastavení

• TPMS Vás nemůže upozornit
na vážné a náhlé poškození
pneumatiky způsobené vněj-
šími vlivy.

• Pokud cítíte jakoukoliv nesta-
bilitu vozidla, okamžitě uvol-
něte pedál akcelerace, plynule
a mírně zabrzděte a pomalu
dojeďte na bezpečné místo
mimo dopravní provoz.

VÝSTRAHA
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Varovná kontrolka
palivového  filtru
(vznětový  motor)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Když se v palivovém filtru nahro-

madí voda.
Pokud tato situace nastane, je
třeba vodu z palivového filtru vy-
pustit.

Více informací viz „Palivový filtr“
v části 7.

• Pokud se varovná kontrolka pali-
vového filtru rozsvítí, může se
snížit výkon motoru (rychlost
vozu a volnoběžné otáčky).

• Pojedete-li dále s rozsvícenou
kontrolkou, může dojít k poško-
zení součástí motoru (vstřikovač,
systém common rail, vysokotlaké
palivové čerpadlo). Pokud tato si-
tuace nastane, doporučujeme
Vám nechat vůz co nejdříve zkon-
trolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Varovná kontrolka
pohonu  všech kol
(4WD)
(je-li ve výbavě)
Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Dojde-li k poruše systému 4WD.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

POZNÁMKA
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Varovná kontrolka
světlometů  
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• V případě poruchy (prasklá žárovka

kromě světel LED nebo porucha ob-
vodu) vnějších světel (přední světla,
brzdová světla, mlhová světla atd.).
Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme Vám nechat vůz zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Informace
Ujistěte se, že prasklou žárovku na-
hradíte novou žárovku se stejným pří-
konem.
Pokud ne, toto varovné hlášení se ne-
zobrazí.

Varovná kontrolka
výfukového  systému
(DPF) (vznětový motor)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Když dojde k poruše systému filtru

pevných částic (DPF).
• Když se tato kontrolka rozsvítí,

může zhasnout poté, co vozidlo
pojede:
- rychlostí vyšší než 60 km/h nebo
- po určitou dobu (asi 25 minut) na

vyšší než 2. převodový stupeň při
1 500 – 2 000 ot./min.

Jestliže varovná kontrolka bliká i na-
dále (tentokrát se zobrazí varování
na LCD displeji), doporučujeme ne-
chat systém DPF zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Pokud budete pokračovat v jízdě
po delší dobu s blikající kontrol-
kou poruchy DPF, může dojít k po-
škození systému filtru pevných
částic DPF a zhoršení spotřeby
paliva.

Kontrolky
Kontrolka
elektronického 
stabilizačního  systému 
(ESC) (je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Dojde-li k poruše systému ESC.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Tato kontrolka se rozbliká:
• Když zasahuje ESC.

Podrobnosti naleznete v kapitole 5
v části „Elektronický stabilizační
systém (ESC)“.

POZNÁMKA

i
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Kontrolka vypnutí
elektronického 
stabilizačního  systému
(ESC) (je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Když deaktivujte systém ESC

stisknutím tlačítka ESC OFF.

Podrobnosti naleznete v kapitole 5
v části „Elektronický stabilizační
systém (ESC)”.

Kontrolka AUTO STOP
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když se motor dostane do režimu

vypnutí při volnoběžných otáčkách
systému ISG (systém samočinného
vypnutí motoru).

• Když proběhne automatické nastar-
tování, indikátor AUTO STOP na pří-
strojové desce bude blikat po dobu
5 sekund.

Více podrobností viz „Systém ISG
(systém samočinného vypnutí mo-
toru)“ v kapitole 5.

Informace 
Když je motor automaticky startován
systémem ISG, některé varovné kon-
trolky (ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo
parkovací brzdy) se mohou rozsvítit na
dobu několika sekund. 
Důvodem je nízké napětí akumuláto-
ru. Neznamená to poruchu systému.

Kontrolka imobilizéru
(bez chytrého klíče) 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když vozidlo detekuje imobilizér ve

Vašem klíči se spínačem zapalová-
ní v poloze ON.
- Nyní můžete nastartovat motor.
- Kontrolka zhasne po nastartování

motoru.

Tato kontrolka se rozbliká:
• Dojde-li k poruše systému imobili-

zéru.
V tomto případě Vám doporučuje-
me nechat vůz zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

i
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Kontrolka imobilizéru
(s chytrým klíčem) 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí na zhru-
ba 30 sekund:
• Když se ve vozidle korektně dete-

kuje chytrý klíč a tlačítko start/stop
motoru je v poloze ACC nebo ON.
- Nyní můžete nastartovat motor.
- Kontrolka zhasne po nastartování

motoru.

Kontrolka bliká na pár sekund:
• Když chytrý klíč není ve vozidle.

- Nyní nemůžete nastartovat motor.

Kontrolka se rozsvítí na 2 sekundy
a zhasne:
• Když vozidlo nemůže detekovat

chytrý klíč, který je ve vozidle, za-
tímco tlačítko start/stop motoru je
v poloze ON.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Tato kontrolka se rozbliká:
• Když je baterie v chytrém klíči vybi-

tá.
- Nyní nelze nastartovat motor.

Motor však můžete nastartovat
stisknutím tlačítka start/stop mo-
toru přímo chytrým klíčem. (Další
podrobnosti naleznete v části
„Startování motoru“ v kapito-
le 5.)

• Dojde-li k poruše systému imobili-
zéru.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Kontrolka ukazatelů
směru

Tato kontrolka se rozbliká:
• Když zapnete směrová světla.

Když dojde ke kterékoli z následují-
cích situací, je patrně závada v systé-
mu směrových světel. Pokud tato situ-
ace nastane, doporučujeme Vám
nechat vůz zkontrolovat u autorizova-
ného opravce HYUNDAI.

- Kontrolka nebliká, ale svítí.
- Kontrolka bliká rychleji.
- Kontrolka se nerozsvítí vůbec.
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Kontrolka tlumených
světel (je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když jsou zapnuté světlomety

v po lo ze tlumených světel.

Kontrolka dálkových
světel

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když jsou světlomety zapnuté

a v poloze dálkových světel
• Když přitáhnete páčku směrových

světel a zapnete světelnou hou-
kačku.

Kontrolka zapnutých
světel

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když jsou zapnutá koncová světla

nebo světlomety.

Kontrolka předních
mlhových  světel 
(jsou-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když jsou zapnutá přední mlhová

světla.

Kontrolka zadního
mlhového  světla 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když je zapnuté zadní mlhové

světlo.

Kontrolka žhavení
(vznětový motor)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když je motor předehříván spína-

čem zapalování nebo tlačítkem
start/stop motoru v poloze ON.
- Motor lze nastartovat až po zhas-

nutí této kontrolky.
- Doba svícení kontrolky závisí na

teplotě chladicí kapaliny, venkovní
teplotě a stavu nabití akumuláto-
ru.

Jestliže kontrolka zůstane svítit nebo
bliká i po nahřátí motoru nebo za
jízdy, patrně došlo k poruše systému
předehřívání motoru.
Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme Vám nechat vůz zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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Informace 
Pokud motor nenastartuje do 10 se-
kund od ukončení předehřívání, pře-
místěte spínač zapalování nebo tlačít-
ko start/stop motoru do polohy LOCK
nebo OFF na dobu 10 sekund a poté
za účelem opětovného předehřátí mo-
toru do polohy ON.

Kontrolka režimu 
pohonu  všech kol
(4WD) 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Když zvolíte režim 4WD lock stisk-

nutím tlačítka 4WD lock.
- Účelem režimu 4WD lock je zvýšit

hnací výkon na mokrém, zasně-
ženém povrchu nebo v terénu.

Režim blokování 4WD nepoužívejte
na suchých silnicích nebo dálni-
cích, může způsobit hluk, vibrace
nebo poškození komponentů 4WD.

Kontrolka
tempomatu
(je-li ve
výbavě )

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když je zapnutý tempomat.

Další podrobnosti naleznete v části
„Systém tempomatu“ v kapitole 5.

Kontrolka SET
tempomatu  
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když je v tempomatu nastavena

rychlost.

Další podrobnosti naleznete v části
„Systém tempomatu“ v kapitole 5.

POZNÁMKA

i n Typ A n Typ B
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Kontrolka AUTO HOLD
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• [Bíle] Když spustíte systém auto-

matické brzdy (auto hold) pomocí
tlačítka AUTO HOLD.

• [Zeleně] Když sešlápnete brzdový
pedál a zcela zastavíte s aktivova-
ným systémem AUTO HOLD.

• [Žlutě] Dojde-li k poruše systému
auto hold.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Další podrobnosti naleznete v části
„AUTO HOLD“ v kapitole 5.

Kontrolka režimu
SPORT 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí:
• Když zvolíte jízdní režim „SPORT“.

Další podrobnosti naleznete v části
„Integrovaný řídicí systém jízdních
režimů“ v kapitole 5.

Kontrolka režimu ECO
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí: 
• Když zvolíte jízdní režim „ECO“.

Další podrobnosti naleznete v části
„Integrovaný řídicí systém jízdních
režimů“ v kapitole 5.

Nesledujte kontrolku ECO za
jízdy. Představuje rozptýlení,
které může vést k nehodě a ná-
slednému važnému zranění
osob.

VÝSTRAHA
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Kontrolka asistenta
sjezdu ze svahu (DBC)
(je-li ve výbavě)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí:
• Jakmile přepnete spínač zapalová-

ní nebo tlačítko start/stop motoru
do polohy ON.
- Rozsvítí se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
• Když aktivujete systém DBC stisk-

nutím tlačítka DBC.

Tato varovná kontrolka se rozbliká:
• Když zasahuje DBC.

Tato varovná kontrolka se rozsvítí
žlutě:
• Dojde-li k poruše systému DBC.

V takovém případě Vám doporuču-
jeme nechat vůz zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Další podrobnosti naleznete v části
„Asistent sjezdu ze svahu (DBC)“
v kapitole 5.

Kontrolka systému
varování  při opuštění
jízdního pruhu (LDWS)
(je-li ve výbavě)
Tato kontrolka se rozsvítí:
• [zeleně] Když aktivujete systém

varování při opuštění jízdního
pruhu.

• [bíle] Když nejsou splněny provoz-
ní podmínky systému nebo když
snímač nedetekuje značení jízdní-
ho pruhu.

• [žlutě] Když dojde k poruše systé-
mu varování při opuštění jízdního
pruhu.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ručujeme Vám nechat vůz zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Další podrobnosti naleznete v části
„Systém pro udržení v jízdním
pruhu (LKAS)“ v kapitole 5.

Kontrolka systému pro
udržení v jízdním
pruhu (LKAS) 
(je-li ve výbavě)

Tato kontrolka se rozsvítí: 
• [zeleně] Když jsou splněny provoz-

ní podmínky systému.
• [bíle] Když nejsou splněny provoz-

ní podmínky systému.
• [žlutě] V případě poruchy LKAS. 

V tomto případě Vám doporučuje-
me nechat vůz zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Další podrobnosti naleznete v části
„Systém pro udržení v jízdním
pruhu (LKAS)“ v kapitole 5.
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Vnější osvětlení
Ovládání světel

Pokud chcete ovládat světla, otočte
spínač na konci ovládací páčky do
jedné z následujících poloh:
(1) Poloha O (OFF)
(2) Poloha světel AUTO 

(je-li ve výbavě)
(3) Poloha obrysových světel
(4) Poloha čelních světlometů

Poloha světel AUTO 
(je-li ve výbavě)
Pokud je spínač světel v poloze
AUTO, parkovací světla a světlomety
se budou ZAPÍNAT a VYPÍNAT auto-
maticky v závislosti na světelných
podmínkách vně vozidla.

I při zapnuté funkci AUTO se dopo-
ručuje zapnout světla ručně během
jízdy v noci či v mlze nebo když vje-
dete do tmavých prostor, jako jsou
tunely nebo podzemní parkoviště.

• Nepřikrývejte snímač (1) na pří-
strojové desce ani nedopusťte,
aby se na něj něco vylilo.

• Nečistěte snímač pomocí čisti-
cího prostředku na okna, mohl
by zanechat tenký povlak, který
by rušil funkci snímače.

• Má-li Vaše vozidlo tónovaná skla
nebo jiný typ metalické vrstvy na
čelním okně, nemusí systém
automatického ovládání osvětle-
ní fungovat správně.

POZNÁMKA

OSVĚTLENÍ

OTLE045035

OTLE045279
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Poloha obrysových světel ( )
Obrysová světla, osvětlení registrační
značky a přístrojové desky jsou za -
pnu ta.

Poloha čelních světlometů ( )
Čelní světlomety, obrysová světla,
osvět le ní registrační značky a přístro-
jové desky jsou zapnuty.

Informace 
Abyste mohli zapnout čelní světlome-
ty, spínač zapalování musí být v polo-
ze ON.

Ovládání dálkových světel

Pokud chcete zapnout dálková světla,
zatlačte na páčku směrem od sebe.
Páčka se vrátí do původní polohy. 
Kontrolka dálkových světel se roz-
svítí při zapnutí dálkových světel.
Pokud chcete vypnout dálková svět-
la, zatlačte na páčku směrem od
sebe. Zapnou se tlumená světla.

i

OTLE045280 OTLE045283

OTL045255L

Nepoužívejte dálková světla,
pokud proti Vám jedou další
vozidla. Dálková světla by mohla
omezit výhled ostatních řidičů.

VÝSTRAHA 
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Chcete-li krátce bliknout dálkovými
světly, přitáhněte páčku k sobě
a uvolněte ji. Dálková světla budou
svítit, dokud budete držet páčku
u sebe.

Ukazatele směru a signalizace
změny jízdního pruhu

Pro signalizování odbočování zatlačte
pro zatáčení doleva páčku dolů a pro
zatáčení doprava nahoru do polohy
(A). Pro signalizování změny jízdního
pruhu přemístěte páčku ukazatelů
směru zlehka do polohy B a držte ji
v této poloze. Páčka se po uvolnění
a nebo po dokončení zatáčení vrátí
do polohy OFF.
Pokud se ukazatele nevypnou, nebli-
kají nebo blikají neobvykle, jedna ze
žárovek ukazatelů směru může být
přepálená a bude nutné ji vyměnit.

Funkce jednodotykové signalizace
změny směru 
Pokud chcete aktivovat funkci jedno-
dotykové změny směru, mírně páčku
ukazatelů směru posuňte a potom ji
uvolněte. Směrová světla bliknou
3krát, 5krát nebo 7krát.
Funkci jednodotykové změny směru
lze aktivovat/deaktivovat v režimu
Uživatelská nastavení na LCD dis-
pleji a rovněž tak zvolit počet bliknutí
(3, 5 nebo 7). Podrobnosti nalezne-
te v této kapitole v části „LCD dis-
plej“.

OTLE045281

OTLE045284
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Přední mlhová světla (jsou-li ve
výbavě)

Mlhová světla slouží ke zlepšení vidi-
telnosti v mlze, dešti, sněhu atd. Mlho-
vá světla se zapínají a vypínají spína-
čem vedle spínače světlometů.
1. Zapněte obrysová světla.
2. Otočte ovladačem světel (1) do

polohy předních světlometů.

3. Přední mlhová světla vypnete oto-
čením spínače světel do polohy
předních mlhových světel nebo
vypnutím obrysových světel.

Pokud jsou mlhová světla zapnu-
tá, spotřebovávají ve vozidle velké
množství elektrické energie. Mlho -
vá světla používejte pouze za
špatné viditelnosti.

Zadní mlhové světlo

Vozidlo s předními mlhovými světly
Zadní mlhové světlo se zapíná násle-
dujícím způsobem:
Umístěte spínač světel do polohy pro
obrysová světla, otočte spínač světel
(1) do polohy pro přední mlhová
světla a poté otočte spínač světel (1)
do polohy pro zadní mlhové světlo. 
Zadní mlhové světlo vypnete jedním
z následujících způsobů:
• Vypněte obrysová světla.
• Otočte ovladačem světel znovu do

polohy zadního mlhového světla.
• Když je spínač světel v poloze ob ry -

so vých světel a vypnete přední ml -
ho vá světla, vypne se také zadní
mlhové světlo.

POZNÁMKA

OTLE045157

OTL045278L
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Vozidlo bez předních mlhových
světel 
Zadní mlhové světlo se zapíná násle-
dujícím způsobem:
Přepněte spínač světel do polohy
obrysových světel a pak otočte spínač
světel (1) do polohy zadní mlhové
světlo.

Zadní mlhové světlo vypnete jedním
z následujících způsobů:
• Vypněte přední světlomety.
• Otočte ovladačem světel znovu do

polohy zadního mlhového světla.

Funkce ochrany akumulátoru
Účelem této funkce je zabránit vybití
akumulátoru. Systém automaticky
vypne obrysová světla, když řidič
vypne motor a otevře dveře na
straně řidiče.
Pomocí této funkce se automaticky
vypnou obrysová světla v případě, že
řidič zaparkuje u krajnice v noci.
Pokud je třeba nechat světla roz-
svícená i po vypnutí motoru, proveďte
následující:
1)Otevřete dveře řidiče.
2)Pomocí spínače světel na sloupku

řízení VYPNĚTE a znovu ZA PNĚ -
TE obrysová světla.

Funkce doběhu světlometů
(je-li ve výbavě)
Pokud umístěte spínač zapalování do
polohy ACC nebo OFF s rozsvícenými
čelními světly ON, čelní světlomety
(a/nebo obrysová světla) zůstanou
rozsvícená ještě po dobu cca 5 minut.
Pokud však při vypnutém motoru ote-
vřete a zavřete dveře u řidiče, čelní
světlomety (a/nebo obrysová světla)
zhasnou po zhruba 15 sekundách.
Světlomety (a obrysová světla) lze
zhasnout dvojím stisknutím tlačítka
zamykání na chytrém klíči nebo oto-
čením spínače světlometů do polohy
OFF nebo AUTO. Pokud však pře -
pne te spínač světel do polohy AUTO
a venku je tma, světlomety se nevy-
pnou.
Funkci doběhu osvětlení lze aktivo-
vat nebo deaktivovat v režimu Uži va -
tel ská nastavení na LCD displeji.
Podrobnosti naleznete v této kapi-
tole v části LCD displej“.

OTLE045285
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Pokud řidič vystoupí z vozidla
jinými dveřmi než dveřmi řidiče,
funkce spořiče akumulátoru ne -
fun gu je a funkce prodlevy osvětle-
ní se automaticky nevypne. Proto
dojde k vybití akumulátoru. V tom-
to případě se ujistěte, že jste
vypnuli světla před vystoupením
z vozidla.

Světla pro jízdu ve dne (jsou-li
ve výbavě)
Světla pro jízdu ve dne zvyšují bě -
hem dne viditelnost přední části
Vašeho vozidla pro ostatní účastníky
silničního provozu.
Systém světel pro jízdu ve dne
vypne příslušná světla, když: 
1. Světlomety nebo přední mlhová

svět la jsou v poloze ON. 
2. Spínač obrysových světel je v po -

lo ze ON.
3. Je vypnutý motor.

Nastavení sklonu světlometů 
(pokud je ve výbavě)

Manuální typ
Potřebujete-li nastavit sklon světlo-
metů v závislosti na počtu osob a
nákladu ve vozidle, otáčejte tímto
regulátorem.
Čím vyšší je číslo na regulátoru, tím
níže svítí světlomety. Vždy mějte
světlomety správně seřízené, jinak
byste oslňovali ostatní účastníky sil-
ničního provozu.

POZNÁMKA

OTLE045277
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3

Níže jsou uvedené příklady správné-
ho nastavení. V případě jiného způ-
sobu zatížení vozu nastavte regu-
látor do nejbližší odpovídající polohy
podle příkladů uvedených v tabulce.

Automatický typ
Automaticky upravuje sklon světlo-
metů podle počtu cestujících a hmot-
nosti nákladu v zavazadlovém pro-
storu.
Zajišťuje tak správný sklon světlome-
tů za různých jízdních podmínek.

Ostřikovače světlometů 
(jsou-li ve výbavě)

Za následujících podmínek se při ostři -
ko vá ní oken rozstříkne kapalina do
ostřikovačů také na přední světlomety:
1.Spínač zapalování je v poloze ON. 
2.Spínač světel je v poloze světlo-

metů (tlumená světla).

Informace 
• Pravidelně kontrolujte ostřikovače

světlometů a ověřte, že se kapalina
do ostřikovačů správně rozprašuje
na čočky světlometů.

• Ostřikovače světlometů lze použít
15 minut po jejich posledním použití.

i

Jestliže systém nepracuje správ  -
ně, přestože je vozidlo nakloně-
no dozadu kvůli cestujícím nebo
paprsek světlometů svítí hodně
nahoru nebo dolů, je potřeba ne -
chat systém zkontrolovat au to ri -
zo va ným opravcem HYUNDAI.
Nepokoušejte se opravit systém
sami.

VÝSTRAHA 

OTLE045278

Stav naložení Poloha
spínače

Pouze řidič 0

Řidič + spolujezdec vpředu 0

Plně obsazen cestujícími 
(včetně řidiče)

1

Plně obsazen cestujícími 
(včetně řidiče) + maximální
povolené  zatížení

2

Řidič + maximální povolené
zatížení 

3
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Uvítací osvětlení (je-li ve výbavě)
Uvítací osvětlení (je-li ve výbavě)

Osvětlení nástupního prostoru (je-li
ve výbavě)
Když jsou zavřené a zamknuté všech-
ny dveře (a dveře zavazadlového pro-
storu, rozsvítí se na cca 15 sekund
osvětlení nástupního prostoru, pokud
bude vykonáno následující.
• Když stisknete tlačítko odemknutí

dveří na dálkovém ovladači nebo
chytrém klíči.

• Stisknete tlačítko na vnější klice
dveří.

• Když přicházíte k vozidlu s chytrým
klíčem u sebe. (je-li ve výbavě)

Rovněž se automaticky vyklopí vně-
jší zrcátka, pokud je spínač sklápění
vnějších zpětných zrcátek v poloze
AUTO. 

Osvětlené kliky dveří (jsou-li ve
výbavě)
Když jsou zavřené a zamknuté všech-
ny dveře (a dveře zavazadlového pro-
storu, rozsvítí se na cca 15 sekund
osvětlení klik dveří, pokud bude vyko-
náno následující.
• Když stisknete tlačítko odemknutí

dveří na dálkovém ovladači nebo
chytrém klíči.

• Stisknete tlačítko na vnější klice
dveří.

• Když přicházíte k vozidlu s chytrým
klíčem u sebe. (je-li ve výbavě)

Čelní světlomety a obrysová světla
Když jsou rozsvícené čelní světlomety
(spínač světel v poloze čelní světlo-
mety nebo AUTO) a jsou zavřené
a zamknuté všechny dveře (a dveře
zavazadlového prostoru), rozsvítí se
na 15 sekund obrysová světla a čelní
světlomety, pokud bude vykonáno
následující.
• Když stisknete tlačítko odemknutí

dveří na dálkovém ovladači nebo
chytrém klíči.

Pokud v této době stisknete znovu tla-
čítko zamknutí nebo odemknutí dveří,
obrysová světla a světlomety se
vypnou ihned.

Funkci uvítacího osvětlení lze aktivo-
vat nebo deaktivovat v režimu uživa-
telského nastavení na displeji LCD.
Podrobnosti naleznete v této kapi-
tole v části „LCD displej“.

OTLE045076
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Osvětlení interiéru
Když je spínač osvětlení interiéru
v poloze DOOR a jsou zavřené a za -
mknu té všechny dveře (a dveře za -
va za dlo vé ho prostoru, rozsvítí se na
cca 30 sekund osvětlení interiéru,
pokud bude vykonáno následující.
• Když stisknete tlačítko odemknutí

dveří na dálkovém ovladači nebo
chytrém klíči.

• Stisknete tlačítko na vnější klice
dveří.

Pokud v této době stisknete znovu
tlačítko zamknutí nebo odemknutí
dveří, osvětlení interiéru zhasne
ihned.

Osvětlení interiéru

Nepoužívejte osvětlení interiéru
delší dobu, když je vypnutý motor,
jinak se vybije akumulátor.

Automatické zhasnutí osvětlení
interiéru
Osvětlení interiéru automaticky
zhasne zhruba 20 minut po vypnutí
motoru a po zavření dveří. Jsou-li
otevřené některé dveře, zhasne
osvětlení zhruba 40 minut po vypnutí
motoru. Pokud jsou dveře zamknuté
a vozidlo přejde do stavu aktivované-
ho alarmu, světla zhasnou o pět
sekund později.

POZNÁMKA

Nepoužívejte světla v interiéru při
jízdě ve tmě. Osvětlení interiéru
Vám může zhoršit výhled a způ-
sobit nehodu.

VÝSTRAHA 
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Osvětlení vpředu

(1) Přední světlo na čtení
(2) Osvětlení přední části interiéru
(3) Světlo v předních dveřích

Přední světlo na čtení 
Pro zapnutí světla na čtení stiskněte
jeho kryt (1). Pro vypnutí světla na
čtení znovu stiskněte jeho kryt. 

Osvětlení přední části interiéru 

• : 
(Typ A) Pro zapnutí osvětlení pro
přední/zadní sedadla stiskněte tla-
čítko.
(Typ B) Pro zapnutí osvětlení pro
přední/zadní sedadla stiskněte tla-
čítko. Pro vypnutí osvětlení interié-
ru znovu stiskněte tlačítko. 

• : 
(Typ A) Pro vypnutí osvětlení pro
přední/zadní sedadla stiskněte tlačít-
ko. 

Světlo v předních dveřích ( )

Po otevření dveří se automaticky na
cca 30 sekund rozsvítí osvětlení in te -
ri éru pro přední/zadní sedadla. 
Po odemknutí dveří dálkovým ovlada-
čem (chytrým klíčem) se na cca
15 sekund automaticky rozsvítí osvět-
lení interiéru pro přední/zadní se da -
dla. Osvětlení interiéru se ztlumí,
pokud je do 15 sekund stisknut spínač
zapalování do polohy ON. Osvětlení
interiéru zůstane rozsvícené až
20 minut, když jsou dveře otevřené
a spínač zapalování je v poloze ACC
nebo OFF. 

OTLE045079

OTL045080

n Typ A

n Typ B
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Zadní osvětlení

Nenechávejte příliš dlouho zapnu-
té spínače světel, když je vypnutý
motor.

Světlo pro osvětlení
zavazadlového  prostoru

Světlo v zavazadlovém prostoru se
rozsvítí při otevření dveří zavaza-
dlového prostoru.

Světlo ve dveřích zavazadlového
prostoru bude svítit po dobu, kdy
jsou dveře zavazadlového prostoru
otevřené. Pro zabránění zbytečné-
mu namáhání systému dveře zava-
zadlového prostoru po použití bez-
pečně zavřete.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OTL045081

OTL045082

n Typ A

n Typ B

OTL045083

Tlačítko osvětlení zadního prostoru
( ): 

Stisknutím tohoto tlačítka osvětlení
interiéru zapnete a vypnete.
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Osvětlení přihrádky před
spolujezdcem 

Světlo v přihrádce před spolujezd-
cem se rozsvítí při otevření této při -
hrád ky.
Nezavřete-li přihrádku před spolu-
jezdcem, světlo po 20 minutách
zhasne.

Pro zabránění zbytečnému na má -
há ní systému přihrádku před spo-
lujezdcem po použití bezpečně
zavřete.

Osvětlení kosmetického zrcátka

Pro zapnutí/vypnutí světla stiskněte
tlačítko.
• : Po stisknutí tohoto tlačítka

se světlo rozsvítí.
• : Po stisknutí tohoto tlačítka

světlo zhasne.

Vždy mějte tlačítko ve vypnuté po -
lo ze, když osvětlení kosmetického
zrcátka nepoužíváte. Pokud je slu-
neční clona sklopena bez vypnutí
osvětlení, může dojít k vybití aku-
mulátoru nebo poškození slune-
ční clony. 

Osvětlení nástupního prostoru
(je-li ve výbavě)

Uvítací světlo
Když jsou zavřené a zamknuté
všechny dveře (a dveře zavaza-
dlového prostoru, rozsvítí se na cca
15 sekund osvětlení nástupního pro-
storu, pokud budou dveře odemknu-
té chytrým klíčem nebo tlačítkem
vnější kliky dveří. 
Podrobnosti naleznete v této kapito-
le v části „Uvítací systém“.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OTL045084

OTL045085

OLF044259
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Osvětlení při odchodu
Když je spínač zapalování v poloze
OFF a dveře řidiče jsou otevřené,
rozsvítí se na 30 sekund osvětlení
nástupního prostoru. Zavřete-li do
30 sekund dveře řidiče, osvětlení ná -
stupního prostoru po 15 sekundách
zhasne. Pokud dveře u řidiče zavřete
a zamknete, osvětlení ná stup ní ho
prostoru ihned zhasne. 
Osvětlení nástupního prostoru při
odchodu se zapne pouze při prvním
otevření dveří po vypnutí motoru. 
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A: Řízení rychlosti stěračů
(vpředu )  
· /MIST – jedno setření
· O/OFF – vypnuto
· --- / INT – cyklické stírání 
AUTO* – automatické řízení

stěračů 
· 1 / LO– nízká rychlost stírání
· 2 / HI – vysoká rychlost stírání

B:Nastavení cyklického stírání 

C:Ostříknutí s krátkým setřením
(vpředu) 

D:Ovládání zadního stěrače*
· 2 / HI – vysoká rychlost stírání
· 1 / LO – nízká rychlost stírání 
· O/OFF – vypnuto

E: Ostříknutí s krátkým setřením
(vzadu)

*: pokud je ve výbavě

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE 
n Stěrač/ostřikovač předního okna n Stěrač/ostřikovač zadního okna

OTLE045159/OTLE045161/OTLE045507/OTLE045508

• Typ A

• Typ B

• Typ A

• Typ B
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Stěrače čelního okna 
Fungují následovně, pokud je spínač
zapalování v poloze ON.

/MIST: pro jednoduchý stírací cyk lus
přemístěte páku dolů ( )
nebo nahoru (MIST) a u vol -
ně te ji. Stěrače bu dou praco-
vat ne pře tr ži tě, pokud páčku
přidržíte v této poloze.

O / OFF: stěrače jsou vypnuté 
---/INT: stěrače stírají cyklicky ve stej -

ném intervalu. Tento režim
po u žijt e v mírném dešti nebo
v mlze. Pokud chcete nasta-
vit rychlost, otáčejte ovlada-
čem nastavení rychlosti.

1/LO: normální rychlost stírání 
2/HI: vysoká rychlost stírání

Informace 
Pokud je na čelním okně velký nános
sněhu nebo ledu, rozmrazujte čelní
okno před použitím stěračů po dobu
přibližně 10 minut nebo dokud se sníh
a/nebo led nerozpustí, abyste zajistili
jejich správnou funkci.
Pokud sníh a led před stíráním a ostřiko-
váním neodstraníte, může dojít k poško-
zení stěrače i ostřikovačů.

AUTO (automatické) ovládání
(pokud je ve výbavě)

Dešťový senzor umístěný v horní
čás ti skla čelního okna detekuje
intenzitu deště a řídí správný interval
cyklovače stěračů. Čím více prší, tím
rychleji stěrač pracuje. 
Když přestane pršet, stěrač se za sta ví.
Pokud chcete nastavit rychlost, otáčej-
te ovladačem nastavení rychlosti (1). 
Pokud je spínač stěračů v režimu
AUTO (automatické ovládání) se
spínačem zapalování v po lo ze ON,
stěrač se jednou aktivuje za účelem
provedení autodiagnostiky systému.
Pokud stěrač právě nepoužíváte,
nastavte stěrač do polohy „OFF“.

• Když myjete vozidlo, nastavte spí -
nač stěračů do polohy O (OFF),
abyste vypnuli automatickou funk -
ci stěračů. Stěrač se může spustit
a po ško dit, pokud je při mytí vo zi -
dla spínač nastaven do režimu
AUTO.

• Nedemontujte kryt senzoru v horní
části čelního skla na straně spolu-
jezdce. Mohlo by dojít k poškození
součástí systému, které by nemu-
selo být kryto zárukou na Vaše
vozidlo.

POZNÁMKA

i

OTLE045509

Senzor

Aby nedošlo ke zranění osob stě-
rači, když běží motor a ovladač
stěračů je v poloze AUTO, do dr -
žuj te následující pokyny:
• Nedotýkejte se horní hrany čel-

ního okna v místě dešťového
senzoru.

• Neotírejte horní část skla čel ní -
ho okna mokrým nebo vlhkým
hadrem.

• Netlačte na sklo čelního okna.

VÝSTRAHA 

n Typ A

n Typ B
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Ostřikovače čelního okna 

V poloze OFF (O) zatáhněte páčku
mírně směrem k Vám, čímž se kapali-
na do ostřikovačů rozpráší na před-
ním okně a stěrače projdou 1–3 cykly.
Rozstřik a stírání budou pokračovat,
dokud páčku neuvolníte. 

Když ostřikovače nefungují, je patrně
potřeba doplnit kapalinu do ostřiko-
vačů do nádržky.
Jestliže je vozidlo vybaveno ostřikova-
či světlometů, rozstříkne se kapalina
za následujících okolností při ostřiko-
vání čelního skla také na světlomety:
1. Spínač zapalování je v poloze ON. 
2. Spínač světel je v poloze světlo-

metů.

Když je venkovní teplota pod bo -
dem mrazu, VŽDY zahřejte čelní
okno rozmrazovačem, aby kapali-
na do ostřikovačů na čelním okně
nenamrzala. Mohla by Vám zhoršit
výhled a způsobit nehodu se záva-
žným zraněním osob nebo smrtí.

VÝSTRAHA 

• Abyste předešli možnému po -
ško zení čerpadla ostřikovačů,
nepoužívejte ostřikovače, když
je nádržka na kapalinu prázd-
ná. 

• Abyste předešli možnému
poškození stěračů nebo čel-
ního okna, nepoužívejte stěra-
če, když je čelní okno suché.

• Abyste předešli poškození
ramen stěračů a jejich součás-
tí, nepokoušejte se hýbat stě-
rači manuálně.

• Abyste předešli poškození stě -
ra čů a ostřikovače, po u ží vej te
v zimě nebo za chladného po -
ča sí nemrznoucí kapalinu.

POZOR

OTLE045163

OTLE045164

n Typ A

n Typ B
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Spínač stěrače a ostřikovačů
zadního okna (je-li ve výbavě)

Spínač stěrače a ostřikovače zad-
ního okna se nachází na konci
ovládací páky stěračů a ostřikovačů. 

Stírač a ostřikovač zadního okna se
zapíná otočením spínače do požado-
vané polohy.
2 / HI – vysoká rychlost stírání
1 / LO – nízká rychlost stírání 
O / OFF – vypnuto

Odtlačte páčku směrem od sebe,
spustíte tak ostřkovače zadního okna
a 1–3 cykly zadního stěrače. Rozstřik
a stírání budou pokračovat, dokud
páčku neuvolníte. (je-li ve výbavě)

OTLE045167

OTLE045165

n Typ A

n Typ B

OTLE045168

OTLE045166

n Typ A

n Typ B
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ASISTENČNÍ SYSTÉM ŘIDIČE

Zpětná kamera se aktivuje, když běží
motor a přesunete řadicí páku do
polohy R (zpátečka).
Jedná se o pomocný systém, který
během couvání zobrazuje okolí za
vozidlem prostřednictvím zrcátka
nebo navigačního displeje.

n Typ A
Zpětnou kameru je možné vypnout
stisknutím tlačítka ON/OFF v době,
kdy je zpětná kamera aktivovaná. Pro
opětovné zapnutí zpětné znovu stisk-
něte tlačítko ON/OFF se zapnutým
motorem a řadicí pákou v poloze R
(zpátečka).

Na kameru a její okolí nesměřujte
přímo proud vysokotlaké vody.
Působení vody pod vysokým tla-
kem může způsobit, že zařízení
nebude fungovat správně.

POZNÁMKA

Zpětná kamera není bez peč nost -
ní zařízení. Slouží pouze jako po -
můc ka řidiči, s jejíž pomocí může
identifikovat předměty v přímém
směru uprostřed za vozidlem.
Kamera NEPOKRÝVÁ celou ob -
last za vozidlem.

VÝSTRAHA

OTLE045010

OTLE045333

OTL045052

n Typ A

n Typ B

Zpětná kamera (je-li ve výbavě)
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Informace 
Vždy udržujte objektiv kamery čistý.
Pokud je objektiv znečištěn cizími
materiály, nemusí kamera fungovat
normálně.

Zadní parkovací asistent (je-li
ve výbavě)

Zadní parkovací asistent pomáhá řidiči
při couvání s vozidlem tím, že jej upo-
zorní zvukovým signálem v případě, že
je detekována překážka do vzdálenos-
ti 120 cm za vozidlem.
Jde o doplňkový systém, který je
schopný detekovat pouze předměty,
které se nacházejí v dosahu sníma-
čů. Nemůže odhalit předměty v mís-
tech, kde nejsou snímače nainstalo-
vané.

i

OTLE045334
Snímač

• VŽDY se rozhlédněte kolem vo -
zi dla a ujistěte se, že nejsou
v oko lí žádné předměty či pře-
kážky, než se s vozidlem rozje-
dete kterýmkoli směrem, aby
nedošlo ke srážce.

• Vždy věnujte zvýšenou pozor-
nost situaci, když s vozem jede-
te v blízkosti různých objektů,
obzvláště chodců a zejména
dětí.

• Mějte na paměti, že některé
před mě ty nemusí být na obra-
zovce viditelné nebo je sníma-
če nemusí odhalit, kvůli jejich
vzdálenosti, velikosti či materi-
álu. To vše může snižovat účin-
nost snímačů.

VÝSTRAHA

• Nikdy se při couvání nespolé-
hejte výhradně na zpětnou
kameru.

• VŽDY se rozhlédněte kolem
vozidla a ujistěte se, že nejsou
v okolí žádné předměty či pře-
kážky, než se s vozidlem rozje-
dete kterýmkoli směrem, aby
nedošlo ke srážce.

• Vždy věnujte zvýšenou po zor -
nost situaci, když s vozem je de -
te v blízkosti různých objektů,
obzvláště chodců a ze jmé na
dětí.

VÝSTRAHA 
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Ovládání zadního parkovacího
asistenta
Provozní podmínky
• Tento systém se aktivuje, když cou-

váte se spínačem zapalování
v poloze ON. Pokud však rychlost
vozidla překročí 5 km/h, systém
nemusí detekovat překážky.

• Pokud rychlost vozidla překročí
10 km/h, systém Vás nebude varo-
vat ani v případě, že jsou překážky
detekovány.

• Pokud jsou současně detekovány
více než dva objekty, bude nejprve
rozpoznán ten, který se nachází
nejblíže k vozidlu.

Typy výstražného zvuku a kontrolky

Typy výstražného zvuku Kontrolka

Když se ve vzdálenosti 120 cm až 60 cm od zadního nárazníku
nachází předmět: Bzučák vydává přerušované pípavé zvuky .

Když se ve vzdálenosti 60 cm až 30 cm od zadního nárazníku
nachází předmět: Bzučák vydává pípavé zvuky s vyšší frekvencí.

Když se ve vzdálenosti do 30 cm od zadního nárazníku nachází
předmět: 
Bzučák vydává trvalý zvuk. 

• Kontrola se může odlišovat od ilustrace v závislosti na objektech a sta-
vu snímačů. Pokud kontrolka bliká, doporučujeme Vám nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného opravce HYUNDAI.

• Pokud nezní slyšitelná zvuková výstraha nebo pokud bzučák zní přerušo-
vaně, když přeřadíte do polohy R (zpátečka), může to znamenat poruchu
parkovacího asistenta. Pokud tato situace nastane, doporučujeme Vám
nechat vůz co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA
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Pro vypnutí zadního
parkovacího  asistenta

Pro vypnutí zadního parkovacího asi-
stenta stiskněte tlačítko. Kontrolka na
tlačítku se rozsvítí (je-li ve výbavě). 

Podmínky, kdy parkovací
asistent  nefunguje
Zadní parkovací asistent nemusí
fungovat běžným způsobem, když:
• Následkem vlhkosti se na snímači

tvoří námraza.
• Snímač je pokrytý cizím ma te ri á lem,

jako např. sněhem nebo vo dou,
nebo je blokovaný kryt snímače.

Je možné, že zadní parkovací asis -
tent nebude fungovat správně za
těchto okolností:
• Jízda po nerovných površích, jako

jsou nezpevněné cesty, štěrk,
výmoly nebo svah. 

• Snímač je rušen objekty generují cí -
mi nadměrný hluk, jako jsou houka-
čky vozidel, hlasité motory mo to cyk -
lů nebo vzduchové brzdy ná klad ních
automobilů.

• Silný déšť nebo stříkající voda.
• Bezdrátové vysílače nebo mobilní

telefony poblíž snímače.
• Snímač je pokrytý sněhem.
• Bylo nainstalováno neoriginální vy -

ba ve ní nebo příslušenství nebo do -
šlo ke změně výšky nárazníků nebo
instalace snímače.

Detekční rozsah se může snížit za
následujících podmínek:
• Teplota venkovního vzduchu je

extrémně vysoká nebo nízká.
• Nedetekovatelné objekty menší než

1 m a užší než 14 cm v průměru.

OTLE045012

OTLE045011

n Typ A

n Typ B
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Může se stát, že snímač nerozpozná
následující objekty:
• Ostré nebo tenké objekty, jako

např. lana, řetězy nebo malé tyče.
• Objekty, které mají tendenci absor-

bovat frekvenci snímače, jako
např. tkaniny, houbovité materiály
nebo sníh.

Upozornění týkající se zadního
parkovacího asistenta
• Zadní parkovací asistent nemusí znít

stejně hlasitě v závislosti na rychlos-
ti a tvarech detekovaných objektů.

• Zadní parkovací asistent nemusí fun-
govat správně, pokud došlo k ú pra vě
nebo poškození výšky ná raz ní ku vo -
zi dla nebo instalace sní ma če. Správ -
nou funkci snímače může také naru-
šovat zařízení nebo příslušenství,
které není instalováno z výrobního
závodu.

• Snímač nemusí rozpoznat objekty
na vzdálenost menší než 30 cm od
snímače nebo může detekovat
nesprávnou vzdálenost. Buďte obe-
zřetní.

• Pokud je snímač zamrzlý nebo
potřísněný sněhem, nečistotami
nebo vodou, nemusí fungovat,
dokud nebudou skvrny odstraněny
pomocí měkké tkaniny. 

• Na snímač netlačte, nepoškrábejte
jej ani nevystavujte nárazům. Mohlo
by dojít k poškození snímače.

• Netlačte na snímač, neškrábejte
ho ani neotírejte tvrdými předměty,
mohl by se poškodit povrch sníma-
če. Mohlo by dojít k poškození
snímače.

• Na snímač a jejich okolí nesměřuj-
te přímo proud vysokotlaké vody.
Působení vody pod vysokým tla-
kem může způsobit, že zařízení
nebude fungovat správně.

Vaše záruka na nové vozidlo se
ne vzta hu je na nehody nebo po -
ško ze ní vozidla nebo zranění
ces tu jí cích z důvodu používání
zadního parkovacího asistenta.
Vždy jezděte bezpečně a obe-
zřetně.

VÝSTRAHA 
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Parkovací asistent (je-li ve
výbavě)

Parkovací asistent pomáhá řidiči při
couvání tím, že jej upozorní zvukovým
signálem v případě, že je de te ko vá na
překážka do vzdálenosti 100 cm před
vozidlem a 120 cm za vozidlem. 

Jde o doplňkový systém, který je
schop ný detekovat pouze předměty,
které se nacházejí v dosahu sníma-
čů. Nemůže odhalit předměty v mís-
tech, kde nejsou snímače nainstalo-
vané.

Činnost parkovacího asistenta

• VŽDY se rozhlédněte kolem
vozidla a ujistěte se, že nejsou
v okolí žádné předměty či pře-
kážky, než se s vozidlem rozje-
dete kterýmkoli směrem, aby
nedošlo ke srážce.

• Vždy věnujte zvýšenou pozor-
nost situaci, když s vozem jede-
te v blízkosti různých objektů,
obzvláště chodců a zejména
dětí.

• Mějte na paměti, že některé
předměty nemusí být na obra-
zovce viditelné nebo je sníma-
če nemusí odhalit, kvůli jejich
vzdálenosti, velikosti či materi-
álu. To vše může snižovat účin-
nost snímačů.

VÝSTRAHA

OTL045271

OTL045049

n Typ A

n Typ BOTLE045013

OTLE045334

n Čelní snímač

n Zadní snímač

Snímače

Snímač
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Provozní podmínky
• Systém se zapne po stisknutí tlačít-

ka parkovacího asistenta ve chvíli,
kdy běží motor.

• Tlačítko parkovacího asistenta se
automaticky zapne a aktivuje par-
kovacího asistenta, když posunete
řadicí páku do polohy R (zpá teč -
ka). Pokud však rychlost vozidla
překročí 10 km/h, systém nebude
va ro vat ani v případě detekce pře-
kážek, a pokud rychlost vozidla
pře kro čí 20 km/h, systém se auto-
maticky vypne. Po kud je vozidlo
vybaveno inteligentním parkovacím
asistentem SPAS, systém se auto-
maticky vypne, když rychlost vozid-
la překročí 30 km/h. Chcete-li sys-
tém za pnout, znovu stiskněte
tlačítko par ko va cí ho asistenta.

• Pokud jsou současně detekovány
více než dva objekty, bude nejprve
rozpoznán ten, který se nachází
nejblíže k vozidlu.

• Kontrolka se může odlišovat od ilustrace v závislosti na objektech
a stavu snímačů. Pokud kontrolka bliká, doporučujeme Vám nechat
systém zkontrolovat u autorizovaného opravce HYUNDAI.

• Pokud nezní slyšitelná zvuková výstraha nebo pokud bzučák zní pře-
rušovaně, když přeřadíte do polohy R (zpátečka), může to znamenat
poruchu parkovacího asistenta. Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme Vám nechat vůz co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA

Typy varovného zvuku a kontrolky

Vzdálenost od objektu 
Varovná kontrolka 

Varovný zvukPři jízdě
dopředu 

Při jízdě
dozadu 

100–61 cm Vpředu – Bzučák vydává
přerušované  pípavé zvuky

120–61 cm Vzadu – Bzučák vydává
přerušované  pípavé zvuky

60–31 cm
Vpředu Bzučák pípá často

Vzadu – Bzučák pípá často

30 cm
Vpředu Bzučák vydává plynulý

zvuk.

Vzadu – Bzučák vydává plynulý
zvuk.
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Podmínky, kdy parkovací
asistent  nefunguje
Parkovací asistent patrně nebude
fungovat správně za těchto pod-
mínek:
• Následkem vlhkosti se na snímači

tvoří námraza. 
• Snímač je pokrytý cizím ma te ri á lem,

jako např. sněhem nebo vodou,
nebo je blokovaný kryt sní ma če.

Je možné, že parkovací asistent
nebude fungovat správně za těchto
okolností:
• Jízda po nerovných površích, jako

jsou nezpevněné cesty, štěrk,
výmoly nebo svah. 

• Snímač je rušen objekty generu-
jícími nadměrný hluk, jako jsou
houkačky vozidel, hlasité motocyk-
lové motory nebo vzduchové brzdy
nákladních automobilů.

• Silný déšť nebo stříkající voda.
• Bezdrátové vysílače nebo mobilní

telefony poblíž snímače.
• Snímač je pokrytý sněhem.
• Bylo nainstalováno neoriginální vy ba -

ve ní nebo příslušenství nebo do šlo ke

změně výšky nárazníků nebo instala-
ce snímače.

Detekční rozsah se může snížit za
následujících podmínek:
• Teplota venkovního vzduchu je

extrémně vysoká nebo nízká.
• Nedetekovatelné objekty menší než

1 m a užší než 14 cm v průměru.

Může se stát, že snímač nerozpozná
následující objekty:
• Ostré nebo tenké objekty, jako

např. lana, řetězy nebo malé tyče.
• Objekty, které mají tendenci absor-

bovat frekvenci snímače, jako
např. tkaniny, houbovité materiály
nebo sníh.

Upozornění týkající se
parkovacího  asistenta
• Parkovací asistent nemusí znít stejně

hlasitě v závislosti na rychlosti a tva-
rech detekovaných objektů.

• Parkovací asistent nemusí fungovat
správně, pokud došlo k úpravě nebo
poškození výšky nárazníku vozidla
nebo instalace snímače. Správnou
funkci snímače může také narušovat
zařízení nebo příslušenství, které
není instalováno z výrobního závodu.

• Snímač nemusí rozpoznat objekty
na vzdálenost menší než 30 cm od
snímače nebo může detekovat
nesprávnou vzdálenost. Buďte
obezřetní.

• Pokud je snímač zamrzlý nebo po -
třís něný sněhem, nečistotami nebo
vodou, nemusí fungovat, dokud
ne bu dou skvrny odstraněny pomo-
cí měkké tkaniny. 

• Na snímač netlačte, nepoškrábejte
jej ani nevystavujte nárazům. Mohlo
by dojít k poškození snímače.

• Na snímače a jejich okolí nesměřujte
přímo proud vysokotlaké vody. Půso-
bení vody pod vysokým tlakem může
způsobit, že zařízení nebude fungo-
vat správně.

Vaše záruka na nové vozidlo se
nevztahuje na nehody nebo po -
ško ze ní vozidla nebo zranění
cestujících z důvodu používání
systému parkovacího asistenta.
Vždy jezděte bezpečně a obe-
zřetně.

VÝSTRAHA 
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Inteligentní parkovací asistent
(SPAS) (je-li ve výbavě)

Systém inteligentního parkovacího
asistenta pomáhá řidičům zaparko-
vat vozidlo pomocí snímačů, které
měří prostor při parkování, ovládá
volant, umožňuje poloautomatické
parkování a na LCD displeji zobrazu-
je pokyny pro parkování.
Navíc systém poskytuje podporu při
opouštění (paralelní výjezd) parkova-
cího místa.

Hlasitost parkovacího asistenta lze
nastavit v režimu Uživatelská nasta-
vení na LCD displeji. Podrobnosti
naleznete v této kapitole v části
„LCD displej“.

• Vozidlo nezastaví před chodci
nebo předměty, které se mohou
vyskytnout v dráze, řidič proto
musí manévr kontrolovat. 

• Používejte systém pouze na par-
kovištích a místech určených
pro parkování. 

• Systém nefunguje, jestliže před
parkovacím místem, kde chcete
zaparkovat, není zaparkované jiné
auto nebo jde o šikmé parkování.

• Po zaparkování pomocí tohoto
systému nemusí vozidlo stát
přes ně na místě, na které jste
chtěli zajet. Například prostor
mezi Vaším vozidlem a zdí nemu-
sí odpovídat vzdálenosti, kterou
si přejete.

• Je-li nutné zaparkovat ručně, vy -
pně te systém a zaparkujte vozid-
lo sami.

(Pokračování)

POZNÁMKA

OTL045054

OTL045055

OTL045056

n Paralelní parkování

n Parkování couváním

n Vyjíždění z paralelního parkovacího místa
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(Pokračování)
• Varovný zvuk předního a zadního

parkovacího asistenta se zapne,
když se aktivuje systém inteli-
gentního parkovacího asistenta.

• Jestliže po vyhledání parkova-
cího místa vypnete systém par-
kovacího asistenta přepnutím
ovládacího spínače do polohy
OFF, systém inteligentního par-
kovacího asistenta se vypne.

• Systém inteligentního parko-
vacího asistenta je nutné pova-
žovat pouze za doplňkovou
funkci. Řidič musí i nadále kon-
trolovat výhled dopředu a do -
za du. Funkce inteligentního
par kovacího asistenta může
být ovlivněna různými faktory
a okolnostmi, odpovědnost
proto spočívá vždy na řidiči.

• Systém nemusí fungovat nor-
málním způsobem, když je na
vozidle potřeba seřídit geo-
metrii kol. Doporučujeme Vám
nechat vozidlo zkontrolovat
u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• Pokud použijete pneumatiky

nebo kola odlišné velikosti, než
doporučuje prodejce HYUNDAI,
nemusí systém fungovat správ -
ně. Vždy používejte pneumatiky
a kola stejné velikosti. 

• Používáte-li dodatečný ráme-
ček na registrační značce,
může parkovací asistent gene-
rovat neobvyklý varovný zvuk.
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Provozní podmínky Systém pomůže zaparkovat vozidlo
vedle zaparkovaného vozidla nebo
za ním. Systém použijte pouze tehdy,
jsou-li splněny všechny následující
podmínky.
• Když je parkovací místo rovné
• Když je nutné paralelní nebo kolmé

parkování
• Když je tam zaparkované vozidlo
• Když je na parkovacím místě do -

sta tek prostoru pro pohyb vozidla

Podmínky, kdy parkovací
asistent  nefunguje
Nikdy nepoužívejte inteligentního
par ko va cí ho asistenta v následujících
situacích.
• Parkovací místo je zakřivené
• Při šikmém parkování
• Na svažitých silnicích
• Na nerovných silnicích
• Na kluzkých nebo nezpevněných

cestách
• Když je vozidlo naloženo nákladem

delším nebo širším, než jsou jeho
vlastní rozměry

• Když jsou na parkovišti zaparkova-
ná velká vozidla jako autobusy
nebo kamiony

• Když je na místě zaparkován mo to -
cykl nebo jízdní kolo

• Když silně sněží nebo prší
• Když je silný vítr
• Když prudce svítí slunce nebo je

velmi chladné počasí 
• Když je poblíž kruhový nebo tenký

pilíř, hydrant atd.
• Když je na místě překážka jako od -

pad ko vý koš, jízdní kolo, nákupní
vozík atd.

OTL045057

OTL045058

OTL045059

n Paralelní parkování

n Kolmé parkování

n Vyjíždění z paralelního parkovacího místa
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• Když jsou na vozidle nasazeny
sněhové řetězy nebo náhradní kolo

• Když je tlak vzduchu v pneumati-
kách ve srovnání s předepsaným
tlakem vyšší nebo nižší

• Když je k vozidlu připojen přívěs
• Když je kvůli nárazu do nárazníku

snímač na špatném místě
• Když je snímač pokrytý cizím ma te ri -

á lem jako např. sněhem nebo vodou
• Když se následkem vlhkosti na

snímači tvoří námraza
• Když je na snímačích umístěno

nějaké další příslušenství (napří-
klad držák registrační značky)

• Když jsou na vozidle kola nepovo-
lené velikosti 

• Je-li problém s geometrií kol
• Když se vozidlo výrazně naklání na

stranu
• Když systém ruší ultrazvukové sig-

nály z jiných vozidel, například
houkačka, zvuk motoru motocyklu,
hluk ze vzduchových brzd velkých
vozidel či parkovací systém jiných
vozidel.

Nepoužívejte systém in te li gent ní  -
ho parkovacího asistenta za ná -
sle du jí cích podmínek, protože by
mohlo dojít k nečekaným pohy-
bům vozidla a k vážné ne hodě.
1. Parkování ve svahu 

Při parkování ve svahu musí ři -
dič používat pedály akcelerace
a brzdy. Jestliže řidič neumí
správ ně zacházet s pedály ak -
ce le ra ce a brzdy, může dojít
k nehodě. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA 

OTL045060

(Pokračování)
2. Parkování na sněhu 

Sníh může narušit funkci sníma-
čů, případně se systém může při
parkování na kluzké vozovce
vypnout. Dále, jestliže řidič neu-
mí správně zacházet s pedály
akcelerace a brzdy, může dojít
k nehodě. 

(Pokračování)

OTL045061
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(Pokračování)
4. Šikmé parkování 

Systém je pomůckou pro paralel-
ní a kolmé parkování. Při šikmém
parkování nemůže pomoci. I když
by vozidlo mohlo na daném místě
zaparkovat, nepoužívejte k tomu
inteligentního parkovacího asi-
stenta. Systém se pokusí o para-
lelní nebo kolmé parkování.

(Pokračování)

OTL045063

(Pokračování)
3. Úzké parkovací místo 

Systém nemusí nalézt parkovací
místo, které je příliš úzké. I když
je systém funkční, buďte vždy
opatrní.

(Pokračování)

OSL040144

(Pokračování)
5. Parkování na nerovné vozovce

Při parkování na nerovné vozov-
ce musí řidič správně používat
pedály (akcelerace nebo brzdy).
V opačném případě se systém
může při uklouznutí vozidla vy -
pnout nebo může dojít k nehodě. 

(Pokračování)

OTL045064
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(Pokračování)
6. Parkování za nákladním vozem

Když parkujete za vozidlem, které
je vyšší než Vaše, může dojít k ne -
hodě. Například za au to busem,
ná klad ním vozidlem atd.
Nespoléhejte se výhradně na
systém inteligentního parkova-
cího asistenta.

(Pokračování)

OTL045065

(Pokračování)
8. Vyjíždění z parkovacího místa

blízko zdi

Když opouštíte parkovací místo,
jež je úzké a poblíž zdi, systém
nemusí správně fungovat. Když
vyjíždíte z parkovacího místa po -
dob né ho výše uvedenému obráz-
ku, musíte při výjezdu hlí dat, zda-
li nejsou v cestě překážky.

OSL040144

(Pokračování)
7. Překážka na parkovacím místě

Překážka jako pilíř může při hle-
dání parkovacího místa interfe-
rovat se systémem. I když je ur -
či té parkovací místo volné,
sy stém je nemusí detekovat. 

(Pokračování)

OTL045066
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Jak systém pracuje (režim
parkování )
1. Spusťte inteligentního parkovacího

asistenta
Řadicí páka musí být v poloze D
(jízda) nebo N (neutrál).

2. Volba režimu parkování
3. (Volitelně) Vyhledání parkovacího

místa (jeďte pomalu dopředu.)
4. Vyhledávání parkovacího místa je

hotové (automatické vyhledávání
pomocí snímačů)

5. Ovládání volantu
(1) Řaďte v souladu s pokyny na

LCD displeji.
(2) Jeďte pomalu, se sešlápnutým

brzdovým pedálem.
6 Parkování je hotovo
7. Je-li nutno, upravte polohu vozidla

ručně.

Pokud systém rozpoznal parkovací
místo před aktivací inteligentního par-
kovacího asistenta, můžete postupo-
vat od 4.kroku (vyhledání hotovo).

• Před zapnutím systému ověřte,
zda podmínky umožňují použití
systému.

• S ohledem na bezpečnost vždy
kromě jízdy sešlápněte brzdový
pedál.

1. Aktivace inteligentního
parkovacího  asistenta

• Stiskněte tlačítko inteligentního par-
kovacího asistenta (kontrolka v tla -
čít ku se rozsvítí).

• Inteligentní parkovací asistent se ak ti -
vu je (kontrolka v tlačítku se rozsvítí).
V případě, že dojde k detekci pře -
káž ky, zazní varovný zvuk. 

• Dalším stisknutím tlačítka in te li -
gent ní ho parkovacího asistenta na
více než 2 sekundy se systém vy -
pne.

• Systém inteligentního parkovacího
asistenta se automaticky vypne,
když dojde ke spuštění motoru.

POZNÁMKA

OTL045068
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2. Volba režimu parkování
• Zvolte paralelní nebo kolmý režim

stisknutím tlačítka inteligentního
parkovacího asistenta s řadicí
pákou v poloze D (jízda) nebo N
(neutrál) a sešlápnutou parkovací
brzdou.

• Pokud systém již rozpoznal parko-
vací místo před aktivací inteligent-
ního parkovacího asistenta, uvidíte
„Parking search” (hledání parko-
vání) nebo „Space found” (místo
nalezeno).

• Paralelní parkování po pravé stra -
ně je zvoleno automaticky po akti-
vaci inteligentního parkovacího asi-
stenta.

• Režim se změní z paralelního
(vpra vo ’ vlevo) na kolmý (vpravo
’ vlevo) po stisknutí tlačítka inteli-
gentního parkovacího asistenta.
(pro levostr. řízení)

• Režim se změní z paralelního (vle-
vo ’ vpravo) na kolmý (vlevo ’
vpravo) po stisknutí tlačítka inteli-
gentního parkovacího asistenta.
(pro pravostr. řízení)

• Při dalším stisknutí tlačítka se sys-
tém vypne. 

3. Vyhledání parkovacího místa
• Pomalu jeďte vpřed ve vzdálenosti

50–150 cm od zaparkovaných
vozidel. Boční snímače vyhledají
místo k zaparkování.

• Pokud je rychlost vyšší než
20 km/h, zobrazí se hlášení, abyste
snížili rychlost.

• Systém se vypne, je-li rychlost vo -
zi dla vyšší než 30 km/h.

OTLE045115OTLE045116

OTLE045114OTLE045113

OTLE045119OTLE045120

OTLE045118OTLE045117
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• Jestliže je na parkovišti hodně
dalších vozidel, zapněte vý straž -
ná světla.

• Je-li parkoviště malé, jeďte po -
ma lu, blíže k parkovacímu místu.

• Vyhledání parkovacího místa se
dokončí, když je nalezeno dosta-
tečně velké místo pro zaparko-
vání vozidla. 

• Při hledání parkovacího místa ne -
mu sí systém najít místo, jestliže
tam není zaparkované žádné jiné
vozidlo, parkovací místo se uvol-
ní až po projetí kolem nebo je
volné pouze před projetím kolem.

• Systém nemusí fungovat správně
za následujících okolností:
(1) Když jsou snímače zamrzlé
(2) Když jsou snímače zneči-

štěné
(3) Když silně sněží nebo prší
(4) Když je blízko sloup nebo

jiný objekt

Pomalu jeďte vpřed ve vzdálenosti
50–150 cm od zaparkovaných vozi-
del. Jestliže se nepohybujete v tom-
to rozmezí, systém nemusí být
schopen parkovací místo nalézt.

POZNÁMKA
POZNÁMKA

POZNÁMKA

ODH043411L

5500––115500   ccmm

Po vyhledání parkovací místa
zkontrolujte okolí sami a pokra-
čujte v práci s asistentem.
Při používání asistenta přede-
vším zkontrolujte vzdálenost
vnějšího zpětného zrcátka od
okolních předmětů, aby nedošlo
ke zbytečné nehodě.

POZOR
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4. Rozeznání parkovacího místa
Při nalezení parkovacího místa se
objeví prázdný obdélník jako na výše
uvedeném obrázku. Jeďte pomalu
dopředu. Poté se objeví zpráva „Shift
to R (zařaďte zpátečku).“ 

5. Dokončení vyhledávání 
Jakmile se během jízdy vpřed objeví
výše uvedená zpráva a ozve se zvu-
kové znamení, je nalezeno místo k za -
par ko vá ní. Zastavte vozidlo a za řaď te
zpátečku (R).

OTLE045122OTLE045123

OTLE045124OTLE045125

OTLE045126OTLE045127

OTLE045118OTLE045121

• Vždy jeďte pomalu, se sešláp-
nutým brzdovým pedálem.

• Pokud je parkovací místo příliš
malé, může se asistent během
automatického řízení vypnout.
Do příliš malého parkovacího
místa nezajíždějte.

POZOR
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6. Ovládání volantu
• Po zařazení zpátečky (R) se zobra-

zí výše uvedené hlášení. Volant se
bude ovládat automaticky. 

• Systém se vypne, jestliže pevně
uchopíte volant, když jej systém
automaticky ovládá. 

• Systém se vypne, je-li rychlost vo -
zi dla vyšší než 7 km/h.

Informace 
Na volant neinstalujte žádný kryt.
Může způsobit vypnutí systému. 

• Pokud nebudete postupovat
podle těchto instrukcí, nemusí
se Vám podařit vozidlo zaparko-
vat.
Jestliže však zazní varovný zvuk
systému parkovacího asistenta
(vzdálenost od objektu je do
30 cm: nepřerušovaný zvuk),
zkontrolujte okolí vozidla a jeďte
pomalu opačným směrem od
překážky.

• Pokud kvůli blízkosti nějakého
předmětu zazní varovný zvuk
parkovacího asistenta (vzdále-
nost od objektu do 30 cm: nepře-
rušovaný zvuk), vždy před další
jízdou zkontrolujte okolí vozidla.
Pokud se vozidlo příliš přiblíží
k předmětu, varovný zvuk neza-
zní.

Vypnutí parkovacího asistenta
během parkování: 
Stiskněte tlačítko inteligentního parko-
vacího asistenta a držte ho stisknuté,
dokud se systém nevypne.

POZNÁMKA

i

OTLE045129

Neprostrkujte ruce volantem ve
chvíli, kdy jej systém ovládá
automaticky.

VÝSTRAHA 

• Vždy jeďte pomalu, se sešláp-
nutým brzdovým pedálem. 

• Před jízdou vždy zkontrolujte,
zda li v okolí vozidla nejsou žád -
né předměty.

• Pokud se vozidlo nerozjede ani
po uvolnění brzdového pedálu,
zkontrolujte před se šláp nu tím
pedálu akcelerace okolí vozidla.
Nepřekračujte rychlost 7 km/h.

POZOR
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Řazení během automatického
ovládání volantu
Když se objeví výše uvedené hlášení
a zazní zvukové znamení, přeřaďte
a jeďte s vozidlem se sešlápnutým
pedálem brzdy. 

7. Dokončení činnosti inteligentního
parkovacího asistenta

Dokončete zaparkování vozidla pod-
le pokynů na LCD displeji. Je-li po tře -
ba, ovládejte volant ručně a do kon -
če te parkovací manévr. 

Brzdový pedál musí řidič během
parkování ovládat sám.

POZNÁMKA

OTLE045131OTLE045130

Při parkování vždy hlídejte chod-
ce a okolní vozidla.

Před uvolněním brzdového pe -
dá lu vždy zkontrolujte okolí
vozidla.

OTLE045200

POZOR

VÝSTRAHA 
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Dodatečné pokyny (hlášení)

Když je inteligentní parkovací asistent
v činnosti, může se bez ohledu na stav
manévru objevit na displeji hlášení.
Hlášení se zobrazují podle okolností.
Postupujte podle instrukcí, které se
Vám při parkování vozidla pomocí
inteligentního parkovacího asistenta
zobrazí.

• Systém se může v následujících
situacích vypnout. Zaparkujte
vozidlo ručně.
- Když se zaktivuje systém ABS

(protiblokovací systém brzd)
- Když je TCS (systém řízení trak-

ce) / ESC (elektronický stabiliza-
ční systém) vypnutý

• Když je rychlost vozidla během
hledání parkovacího místa vyšší
než 20 km/h a zobrazí se hlášení
„Reduce speed“ (sniž te rych-
lost).

• Za následující podmínky se sys-
tém neaktivuje
- Když je TCS/ESC vypnutý

Jak systém pracuje (režim
vyjíždění )
Režim vyjíždění funguje za následu-
jící podmínky:
• Když je rychlost vozidla poprvé od

na star to vá ní motoru nižší než 5 km/h.
• Po dokončení paralelního parko-

vání pomocí inteligentního parko-
vacího asistenta.

1. Aktivace inteligentního parkova-
cího asistenta
Řadicí páka musí být v poloze P
(parkování) nebo N (neutrál).

2. Zvolte režim vyjíždění
3. Zkontrolujte okolí
4. Ovládání volantu

(1) Řaďte v souladu s pokyny na
LCD displeji.

(2) Jeďte pomalu, se sešlápnutým
brzdovým pedálem.

5. Dokončení vyjetí
Je-li nutno, upravte polohu vozidla
ručně.

POZNÁMKA

OTLE045201OTLE045202

OTLE045203
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• Před zapnutím systému ověřte,
zda podmínky umožňují použití
systému.

• S ohledem na bezpečnost vždy
kromě jízdy sešlápněte brzdový
pedál.

1. Aktivace inteligentního
parkovacího  asistenta

• Stiskněte tlačítko inteligentního par -
ko va cí ho systému (kontrolka v tlačít-
ku se rozsvítí).

• Inteligentní parkovací asistent se ak   ti -
vu je (kontrolka v tlačítku se rozsvítí).
V případě, že dojde k detekci pře-
kážky, zazní varovný zvuk.

• Dalším stisknutím tlačítka inteligent-
ního parkovacího asistenta na více
než 2 sekundy se systém vypne.

• Inteligentní parkovací asis tent se
automaticky vypne, když se zapne
tlačítko start/stop motoru.

2. Zvolte režim vyjíždění
• Zvolte režim stisknutím tlačítka in -

te li gent ní ho parkovacího asistenta
s řadicí pákou v poloze P (parko-
vání) nebo N (neutrál) a sešlápnu-
tou parkovací brzdou.

• Paralelní parkování po levé straně
je zvoleno automaticky po aktivaci
inteligentního parkovacího asisten-
ta.

• Pro volbu paralelního parkování po
pravé straně znovu stiskněte tlačít-
ko inteligentního parkovacího asi-
stenta.

• Při dalším stisknutí tlačítka se sys-
tém vypne.

POZNÁMKA

OTL045068 OTLE045205OTLE045206
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3. Zkontrolujte okolí
Parkovací asistent zkontroluje prostor
a za vozidlem, aby bylo možné bez-
pečně vyjet z parkovacího místa. 

• Jestliže při kontrole okolí je
přední nebo zadní vozidlo (nebo
předmět) příliš blízko, nemusí
systém správně fungovat. 

• Systém nemusí fungovat správ -
ně za následujících okolností:
(1) Když jsou snímače zamrzlé
(2) Když jsou snímače zneči-

štěné
(3) Když silně sněží nebo prší
(4) Když je blízko sloup nebo

jiný objekt
• Pokud při vyjíždění z par ko va cí -

ho místa dojde k detekci před -
mě tu, který by mohl způsobit ne -
ho du, systém se může vypnout.

• Je-li místo příliš malé pro výjezd,
systém se může vypnout.

POZNÁMKA

OTLE045207OTLE045208

• Je-li kontrola okolí hotova,
zkon tro luj te okolí sami a po -
kra čuj te v práci s asistentem. 

• Režim výjezdu můžete aktivo-
vat neúmyslně, když je řadicí
páka v poloze P (parkování)
nebo N (neutrál) a stisknete tla-
čítko inteligentního parkova-
cího asistenta.

POZOR
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4. Ovládání volantu
• Zprávy, které se zobrazí, je-li řadicí

páka v poloze D (jízda) nebo R
(zpátečka), závisí na vzdálenosti
objektu vpředu a vzadu od sníma-
če.
Volant se bude ovládat automatic-
ky.

• Systém se vypne, jestliže pevně
uchopíte volant, když jej systém
automaticky ovládá.

• Systém se vypne, je-li rychlost
vozidla vyšší než 7 km/h.

Vypnutí parkovacího asistenta
během výjezdu:
Stiskněte tlačítko parkovacího asi-
stenta nebo inteligentního parkova-
cího asistenta.

Neprostrkujte ruce volantem ve
chvíli, kdy jej systém ovládá
automaticky.

VÝSTRAHA 

OTLE045131OTLE045130

OTLE045129

Vždy jeďte pomalu, se sešláp-
nutým brzdovým pedálem.

POZOR
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5. Dokončení vyjetí
Když je dokončena podpora řidič při
vyjíždění z parkovacího místa, zobra-
zí se výše uvedené hlášení. 
Otočte volantem ve směru, kterým
odjíždíte, a ručně ovládejte volant
během odjezdu z parkovacího místa. 

• Při vyjíždění z parkovacího mís-
ta otočte volant co nejvíce ve
směru, kterým vyjíždíte, a poté
pomalu odjeďte.

• Pokud kvůli blízkosti nějakého
předmětu zazní varovný zvuk
parkovacího asistenta (vzdále-
nost od objektu do 30 cm: nepře-
rušovaný zvuk), vždy před další
jízdou zkontrolujte okolí vozidla.
Pokud se vozidlo příliš přiblíží
k předmětu, varovný zvuk neza-
zní.

• Systém se vypne z bezpečnost-
ních důvodu, pokud je vozidlo
zaparkováno na velmi malém
místě blízko zdi. 

Dodatečné pokyny (hlášení)

Když je inteligentní parkovací asistent

v činnosti, může se bez ohledu na
stávající pokyn zobrazit na displeji
hlášení.
Zprávy se objevují podle okolností.
Postupujte podle instrukcí, které se
Vám při parkování vozidla pomocí
inteligentního parkovacího asistenta
zobrazí.

POZNÁMKA

OTLE045209

OTLE045203OTLE045202
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• Systém se může v následujících
situacích vypnout. Zaparkujte
vozidlo ručně.
- Když se zaktivuje systém ABS

(protiblokovací systém brzd)
- Když je TCS (systém řízení trakce)/

ESC (elektronický stabilizační sys-
tém) vypnutý

• Za následující podmínky se sys-
tém neaktivuje
- Když je TCS/ESC vypnutý

Porucha systému

• Je-li v systému problém, objeví se
po zapnutí výše uvedená zpráva.
Rovněž se nerozsvítí kontrolka
v tlačítku a 3krát zazní zvukové
znamení.

• Pokud je problém pouze s inteli-
gentním parkovacím asistentem,
bude parkovací asistent funkční za
2 sekundy.

Pokud zaznamenáte jakýkoliv pro-
blém, doporučujeme Vám nechat
tento systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Systém nemusí fungovat správně
a zobrazovat nesprávná hlášení,
pokud jsou snímače rušeny sníma-
či jiného vozidla nebo hlukem nebo
je to na vozovce, která interferuje
s přijímanými signály.

Na snímače a jejich okolí nesměřuj-
te přímo proud vysokotlaké vody.
Působení vody pod vysokým tla-
kem může způsobit, že zařízení
nebude fungovat správně.

POZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

OTLE045204
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ODSTRANĚNÍ NÁMRAZY

Abyste předešli poškození vodičů
přilepených na vnitřní straně zad-
ního okna, nikdy nepoužívejte na
čištění okna ostré předměty nebo
čisticí prostředky obsahující bru-
sivo.

Informace 
Je-li třeba odstranit námrazu nebo
zamlžení z čelního skla, postupujte
podle pokynů uvedených v pasáži
„Odmrazování a odmlžování čelního
okna“ v této kapitole.

Vyhřívání zadního okna

Zadní okno je vyhřívané za účelem
odstranění námrazy, zamlžení a ten -
ké vrstvy ledu z vnitřní a vnější plo-
chy zadního okna, když běží motor.

• Pokud chcete aktivovat vyhřívání
zadního okna, stiskněte tlačítko
vyhřívání zadního okna na panelu
spínačů uprostřed palubní desky.
Kontrolka v tlačítku vyhřívání zadního
okna se rozsvítí, když je vyhřívání
zapnuté.

• Pokud chcete vyhřívání zadního
okna vypnout, stiskněte znovu tla-
čítko vyhřívání zadního okna.

Informace 
• Pokud je na zadním okně silná vrst-

va sněhu, omeťte ji před zapnutím
vyhřívání zadního okna.

• Když je tlačítko spouštění motoru
v poloze OFF, odmrazování zadního
okna se automaticky po 20 minutách
vypne.

i

i

POZNÁMKA

OTLE045169

OTLE045170

n Manuální klimatizace

n Automatická klimatizace

• Typ B

• Typ B

• Typ A

• Typ A
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Vyhřívání vnějších zpětných
zrcátek (je-li ve výbavě)
Pokud je Váš vůz vybaven vy hří vá -
ním vnějších zpětných zrcátek, bude
vyhřívání v provozu při zapnutém
vyhřívání zadního okna.

Odmrazovač předních stěračů
(je-li ve výbavě)
Je-li Vaše vozidlo vybaveno odmra-
zovači předních stěračů, spustí se ve
stejnou chvíli, kdy zapnete odmrazo-
vač zadního okna.
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MANUÁLNÍ KLIMATIZACE (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTLE045172/OTLE045172

1. Ovládač nastavení otáček ventilátoru

2. Ovladač teploty

3. Tlačítka volby režimu

4. Tlačítko vyhřívání čelního okna

5. Tlačítko vyhřívání zadního okna

6. Tlačítko nastavení přívodu vzduchu 

7. Tlačítko A/C (klimatizace)*

*: pokud je ve výbavě

n Typ A

n Typ B
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Topení a klimatizace
1. Nastartujte motor.
2. Zvolte polohu pro požadovaný

režim.
Pro zvýšení efektivity topení a chla -
ze ní:
- Topení: 
- Chlazení: 

3. Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladač přívodu vzduchu
do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

5. Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

6. Pokud chcete používat klimatizaci,
zapněte ji.

Výběr režimu

(je-li ve výbavě)(je-li ve výbavě)

n Typ A

OTLE045173/OTLE045039

Tlačítko výběru režimu nastavuje směr proudění vzduchu systému větrání. 
Vzduch je možné směrovat na podlahu, otvory v palubní desce nebo otvo-
ry před čelním oknem. 
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Úroveň odmrazování (A, D)

Většina vzduchu proudí na čelní okno.

Tvář (B, D, F)

Vzduch proudí na horní polovinu těla
a do tváře. Navíc u každého otvoru je
možné nastavit směr proudění vzdu-
chu z příslušného otvoru.

Úroveň podlahy 
(A, C, D, E, F)

Většina vzduchu proudí na podlahu. 

Můžete rovněž zvolit 2–3 režimy
zároveň.
- režim hlava ( ) + podlaha ( )
- režim hlava ( ) + odmrazování

( )
- režim podlaha ( ) + odmrazování

( )
- režim hlava ( ) + podlaha ( ) +

odmrazování ( )

MAX úroveň A/C (B, D, F) 
(je-li ve výbavě)
Pro aktivaci MAX A/C otočte ovladač
volby režimu zcela doleva. Vzduch
proudí na horní polovinu těla a do
tváře.
V tomto režimu se poloha klimatiza-
ce a recirkulovaného vzduchu zvolí
automaticky.

Větrací otvory v přístrojové desce 
Větrací otvory je možné samostatně
otevřít nebo zavřít pomocí ovláda-
cích koleček. 
Také můžete nastavit směr proudění
vzduchu z těchto větracích otvorů
pomocí páčky, viz obrázek.

OTLE045041 OTL045086
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Ovládání teploty (je-li ve výbavě)

Ovladač nastavení teploty Vám umo-
žňuje nastavit teplotu vzduchu, který
proudí z větracího systému. Pokud
chcete změnit teplotu vzduchu v pro-
storu pro cestující, otočte ovladač
doprava, když požadujete teplejší
vzduch, nebo doleva, když požadujete
studenější vzduch.

Ovladač přívodu vzduchu 

Používá se pro výběr přívodu vzdu-
chu zvenku (čerstvý) nebo vnitřní cir-
kulaci.
Pokud chcete změnit přívod vzdu-
chu, stiskněte ovladač.

Poloha pro vnitřní cirkulaci
vzduchu  

Je-li zvolena poloha pro
vnitřní cirkulaci vzduchu,
v interiéru vozidla cirkulu-
je stále stejný vzduch,
který je podle zvolené
funkce buď ohříván, nebo
ochlazován.

Poloha pro vnější (čerstvý) vzduch 
Je-li zvolena poloha pro
vnější (čerstvý) vzduch,
do vozidla vstupuje
vzduch zvenku a je pod-
le zvolené funkce ohří -
ván nebo ochlazován.

OTLE045042

OTLE045179

OTLE045212

n Typ A

n Typ B n Typ A

n Typ B
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Informace 
Je třeba mít na paměti, že delší provoz
topení v poloze pro recirkulaci vzdu-
chu (bez zvolené klimatizace) bude mít
za následek zamlžení čelního a bočních
oken a vzduch v prostoru pro cestující
bude vydýchaný.
Navíc je možné, že při dlouhodobém
zapnutí klimatizace se zvoleným reži-
mem vnitřní cirkulace dojde k příli-
šnému vysušení vzduchu v prostoru
pro cestující. 

Ovladač otáček ventilátoru

Abyste mohli používat ventilátor,
spínač zapalování musí být v poloze
ON.
Ovladač otáček ventilátoru Vám
umožňuje nastavit otáčky ventiláto-
ru, a tím proudění vzduchu z větra-
cího systému. Pokud chcete změnit
otáčky ventilátoru, otočte ovladač
doprava, když chcete otáčky zvýšit,
nebo doleva, když chcete otáčky
snížit.

i

• Nepřetržitý provoz klimatizace
v režimu vnitřní cirkulace mů -
že způsobit zvýšení vlhkosti
v interiéru vozidla, takže může
dojít k zamlžení skla a snížení
viditelnosti.

• Nespěte ve vozidle, když je
spuštěná klimatizace nebo
topení. Může dojít k vážnému
poškození zdraví nebo usmr-
cení v důsledku poklesu hla-
diny kyslíku a/nebo tělesné
teploty.

• Nepřetržitý provoz klimatizace
v režimu vnitřní cirkulace mů -
že způsobit ospalost a ztrátu
kontroly nad vozidlem. Vždy
bě hem jízdy nastavte přívod
vzduchu na vnější (čerstvý)
vzduch, když je to možné.

VÝSTRAHA 

OTLE045210
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Pro vypnutí ventilátoru
Pro vypnutí ventilátoru otočte ovla-
dač otáček ventilátoru do polohy „0“.

Ovládání otáček ventilátoru se
spínačem zapalování v poloze ON
může způsobit vybití akumulátoru.
Otáčky ventilátoru ovládejte při
běžícím motoru.

Tlačítko A/C (klimatizace)
(je-li ve výbavě)

Pokud chcete klimatizaci zapnout,
stiskněte tlačítko A/C (kontrolka se
rozsvítí). Opětovným stisknutím tlačít-
ka klimatizaci vypnete.

Ovládání systému
Ventilace
1. Zvolte režim.
2. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

3. Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

Topení
1. Zvolte režim .
2. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

3. Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

5. Pokud je požadováno topení s vy -
sou še ním, zapněte klimatizaci
(pokud je ve výbavě).

Pokud se čelní okno mlží, zvolte režim
nebo .

POZNÁMKA

OTLE045211

OTLE045290
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Užitečné rady
• Chcete-li zabránit pronikání prachu

nebo nepříjemného dýmu do inter-
iéru vozidla skrze systém větrání,
dočasně nastavte přepínač zdroje
přívodu vzduchu do polohy „vnitřní
cirkulace“. Jakmile opustíte oblast
se znečistěným vzduchem, neza-
pomeňte opět nastavit regulátor do
polohy pro čerstvý vzduch. To po -
mů že řidiči udržet pozornost a po -
ho dlí ve vozidle.

• Vzduch je do systému topení/venti-
lace přiváděn mřížkou, která se na -
chá zí před čelním oknem. Dbejte
na to, aby tato mřížka nebyla zane-
sena listím, sněhem nebo jinými
nečistotami.

• Abyste předešli zamlžení čelního
okna, nastavte ovládací prvek pří -
vo du vzduchu do polohy čerstvého
vzduchu, zapněte klimatizaci, rych-
lost ventilátoru a teplotu nastavte
na požadovanou hodnotu.

Klimatizace
Klimatizační systémy HYUNDAI jsou
plněny chladivem R-134a nebo
R-1234yf.
1. Nastartujte motor. Stiskněte tlačít-

ko klimatizace.
2. Nastavte režim.
3. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku nebo recirkulace.

4. Nastavte otáčky ventilátoru a tep-
lotu za účelem udržení maximál-
ního komfortu.

Informace 
Vaše vozidlo je plněné médiem R-134a
nebo R-1234yf, podle zákonů ve Vaší
zemi, platných v době výroby. In for -
ma ce, jaké chladivo je ve Vašem vo zi -
dle, naleznete na štítku v motorovém
prostoru. Podrobnosti o umístění štít-
ku klimatizace naleznete v kapitole 8.

• Systém chlazení mohou opravo-
vat pouze školení a certifikovaní
technici, kteří zajistí jeho správ-
ný a bezpečný provoz.

• Systém chlazení je potřeba spra-
vovat v dobře větraném prostoru.

• Výparník (cívka chlazení) se ni kdy
nesmí nahrazovat dílem vy jmu -
tým z ojetého nebo poškozeného
vozidla. Nové výparníky MAC musí
mít certifikaci (a štítek) potvrzu-
jící, že vyhovují normě SAE J2842.

i

POZNÁMKA

Praktická výbava Vašeho vozidla
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Informace 
• Když používáte klimatizaci, bedlivě

sledujte teploměr, pokud jedete do
kopce nebo v husté dopravě a teploty
venku jsou vysoké. Provoz klimatiza-
ce může způsobit přehřátí motoru.
Dál používejte ventilátor, ale vy  pně te
klimatizaci, pokud tep lo měr indikuje
přehřátí motoru.

• Pokud otevřete za vlhkého počasí
klimatizaci, může dojít ke konden-
zaci vody ve vozidle. Protože větší
kapky vody mohou způsobit poško-
zení elektrických zařízení, klimati-
zace by měla být používána pouze
při zavřených oknech.

Rady pro provoz klimatizace
• Pokud bylo vozidlo zaparkované

na přímém slunci za horkého poča-
sí, na krátkou dobu otevřete okna,
aby horký vzduch zevnitř mohl
uniknout.

• Pokud chcete omezit zamlžení
oken zevnitř za deštivého nebo vlh-
kého počasí, snižte vlhkost ve
vozidle zapnutím klimatizace.

• Během provozu klimatizace můžete
občas zaregistrovat drobné změ ny
otáček motoru z důvodu za pí nání
a vypínání kompresoru klimatizace.
Jde o normální projev funkce systé-
mu.

• Použijte klimatizaci alespoň jednou
měsíčně po dobu několika minut,
abyste zajistili maximální výkon-
nost systému.

• Při používání klimatizace můžete
zaregistrovat na zemi pod vozidlem
na straně spolujezdce kapající čis-
tou vodu (nebo dokonce kaluž).
Jde o normální projev funkce sys-
tému.

• Provozování klimatizace v režimu
recirkulace zajišťuje maximální
chla ze ní, nicméně trvalý provoz
v tomto režimu může mít za násle-
dek vydýchání vzduchu ve vozidle.

• Během ochlazování můžete občas
zaregistrovat v proudícím vzduchu
páru, protože nasáván je vlhký
vzduch, který je rychle ochlazován.
Jde o normální projev funkce sys-
tému.

i

3
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Údržba systému
Vzduchový filtr klimatizace 

Vzduchový filtr klimatizace instalovaný
za přihrádkou před spolujezdcem filtru-
je prach a ostatní znečišťující látky,
které vstupují do vozidla zvenku přes
systém topení a klimatizace. Pokud se
prach a ostatní znečišťující látky usazu-
jí ve filtru po delší dobu, množství prou-
dícího vzduchu z větracích otvorů se
může snížit, což může mít za následek
mlžení vnitřní strany čelního okna,
i když je zvolen přívod vzduchu zvenku
(čerstvého). Pokud se to stane, do po -
ručujeme, aby výměnu vzduchového
filtru klimatizace provedl au to ri zo va ný
opravce HYUNDAI.

Informace 
• Vyměňte filtr v souladu s plánem

údržby.
Pokud je vůz provozován za ztíže-
ných podmínek, jako na prašných
cestách nebo na cestách s nezpevně-
ným povrchem, je nutné výměnu
vzduchového filtru regulace pro-
středí provádět častěji.

• Pokud dojde k omezení proudění
vzduchu náhle, doporučujeme Vám,
abyste nechali tento systém zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Je důležité, aby byl použit správný
typ a množství oleje a chladiva.
Jinak může dojít k poškození kom-
presoru a abnormálnímu chodu
systému.

POZNÁMKA

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

1LDA5047

Vzduch zvenku

Recirkulovaný
vzduch

Vzduchový filtr
klimatizace

Ventilátor

Jádro
výparníku

Jádro výmě-
níku tepla

Doporučujeme Vám svěřit ser-
vis klimatizace autorizovanému
opravci HYUNDAI. 
Nesprávný servis může mít za
následek vážné zranění osoby,
která servis provádí.

VÝSTRAHA 

TLe Eng 3b cz:TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  3.8.2015  9:00  Page 162



3-163

Praktická výbava Vašeho vozidla

Štítek chladiva klimatizace

Štítek týkající se chladiva v klimatiza-
ci se může od obrázku lišit.

Symboly a specifikace týkající se
chladiva klimatizace znamenají
následující:

1. Klasifikace chladiva
2. Množství chladiva
3. Klasifikace maziva kompresoru

Informace, jaké chladivo je ve Vašem
vozidle, naleznete na štítku v moto-
rovém prostoru.
Podrobnosti o umístění štítku klimati-
zace naleznete v kapitole 8.

Kontrola množství chladiva
v klimatizaci a maziva
v kompresoru 
Pokud je množství chladiva malé,
výkonnost klimatizace může být
omezená. Také jeho příliš velké mno-
žství může mít na systém klimatizace
nepříznivý vliv.
Pokud tedy zjistíte abnormální funkci,
doporučujeme Vám, abyste nechali
tento systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

3

Vozidla vybavená chladivem R-134a

Protože toto chladivo
má velmi vysoký pro-
vozní tlak, smí systém
klimatizace spravovat

pouze vy ško le ní a certifikovaní
technici. Je důležité, aby byl pou-
žit správný typ a množství oleje
a chladiva.
V opačném případě hrozí poško-
zení vozidla nebo zranění osob.

VÝSTRAHA 

ODH044365R

ODH043366

n Příklad

• Typ B

• Typ A
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Doporučujeme Vám svěřit servis kli-
matizace autorizovanému opravci
HYUNDAI.

Vozidla vybavená chladivem
R-1234yf

Protože toto chladivo
je mírně hořlavé a má
velmi vysoký provozní
tlak, smí systém klima-
tizace spravovat pouze
vyškolení a certifikova-
ní technici. Je důležité,
aby byl použit správný

typ a množství oleje a chladiva. 
V opačném případě hrozí po -
ško  zení vozidla nebo zranění
osob.

VÝSTRAHA
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3

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE (POKUD JE VE VÝBAVĚ)

OTLE045213/OTLE045214

1. Ovladač pro nastavení teploty pro stra-
nu řidiče

2. Ovladač pro nastavení teploty pro stra-
nu spolujezdce

3. Tlačítko AUTO (automatické řízení

4. Tlačítko synchronizace klimatizačních
okruhů (SYNC) 

5. Tlačítko VYPNUTÍ

6. Tlačítko klimatizace

7. Ovladač otáček ventilátoru

8. Tlačítko volby režimu

9. Tlačítko vyhřívání čelního okna

10. Tlačítko vyhřívání zadního okna

11. Tlačítko nastavení přívodu vzduchu

12. Informační displej ovládání klimatizace

n Typ A

n Typ B
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Automatické topení
a klimatizace 

1. Stiskněte tlačítko AUTO.
Dle nastavené teploty budou auto-
maticky řízeny režimy, otáčky venti-
látoru, přívod vzduchu a klimatizace.

2. Otočte ovladač teploty na požado-
vanou hodnotu.

Informace 
• Chcete-li automatický provoz vy -

pnout, použijte některý z následu-
jících ovladačů:
- Tlačítko volby režimu
(Pro zrušení funkce vyhřívání čelního
okna stiskněte ještě jednou toto tlačít-
ko. Na informačním displeji se ještě
jednou zobrazí značka „AUTO“.)
- Ovladač otáček ventilátoru
Zvolená funkce bude řízena ručně,
zatímco ostatní funkce automaticky.

• Pro Váš komfort použijte tlačítko
AUTO a teplotu nastavte na 23 °C. 

i

OTLE045287

OTL045287R
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3

Informace 
Nikdy nedávejte nic poblíž snímače,
aby měl systém lepší kontrolu nad
vytápěním i chlazením.

Manuální topení a klimatizace
Systém topení a klimatizace lze ovládat
ručně stisknutím jiných tlačítek než tla-
čítka AUTO. V tomto případě pracuje
systém dle zvoleného příkazu nebo tla-
čítek. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka
kromě tlačítka AUTO během používání
automatického provozu, budou nezvo-
lené funkce řízeny automaticky.
1.Nastartujte motor.
2.Zvolte polohu pro požadovaný režim.

Pro zvýšení efektivity topení a chla-
zení:
- Topení
- Chlazení

3.Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4.Nastavte ovladač přívodu vzduchu
do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

5.Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

6.Pokud chcete používat klimatizaci,
zapněte ji.

Pokud chcete znovu zvolit plně auto-
matický režim, stiskněte tlačítko
„AUTO“.

i
OTLE045246
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Výběr režimu
Úroveň odmrazování (A, D)

Většina vzduchu proudí na čelní
okno.

Tvář (B, D, F)

Vzduch proudí na horní polovinu těla
a do tváře. Navíc u každého otvoru je
možné nastavit směr proudění vzdu-
chu z příslušného otvoru.

Úroveň podlahy (A, C, D, E,
F)

Většina vzduchu proudí na podlahu. 

Můžete rovněž zvolit 2–3 režimy
zároveň.
- režim hlava ( ) + podlaha ( )
- režim hlava ( ) + odmrazování

( )
- režim podlaha ( ) + odmrazování

( )
- režim hlava ( ) + podlaha ( )

+ odmrazování ( )

(je-li ve výbavě)(je-li ve výbavě)

OTL045249/OTLE045226

Tlačítko výběru režimu nastavuje směr proudění vzduchu systému větrání. 
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Odmrazování (A)
Většina vzduchu je směřována na čel-
ní okno a malé množství k odmrazení
bočních oken.

Větrací otvory v přístrojové desce
Větrací otvory je možné samostatně
otevřít nebo zavřít pomocí ovládacích
koleček. Chcete-li otvor zavřít, otáčejte
kolečkem doleva (vzadu: dolů) až do
dorazu. Chcete-li otvor otevřít, otá čej te
kolečkem doprava (vzadu: nahoru) do
požadované polohy.
Také můžete nastavit směr proudění
vzduchu z těchto větracích otvorů po -
mo cí páčky, viz obrázek.

Ovladač teploty

Otočte ovladač teploty na požadova-
nou hodnotu.

OTLE045216

OTL045086

OTL045087

n Vpředu

n Vzadu

OTL045287R

TLe Eng 3b cz:TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  3.8.2015  9:01  Page 169



3-170

Praktická výbava Vašeho vozidla

Stejné nastavení teploty na straně
řidiče i spolujezdce
• Stiskněte tlačítko „SYNC“. Teplota

na straně řidiče i spolujezdce se
nastaví totožně.
Teplota na straně spolujezdce bu -
de nastavena na stejnou teplotu
jako teplota na straně řidiče.

• Otáčejte ovladačem teploty na
straně řidiče. Teploty na straně řidi-
če i spolujezdce se nastaví stejně.

Individuální nastavení teploty na
straně řidiče a spolujezdce
• Stiskněte znovu tlačítko “SYNC” .

Teplota na straně řidiče i spolu-
jezdce se nyní nastavuje samo-
statně. Prosvětlení tlačítka zhasne.

• Pomocí ovladače teploty pro stra-
nu řidiče nastavte teplotu pro stra-
nu řidiče.

• Pomocí ovladače teploty pro stra-
nu spolujezdce nastavte teplotu
pro stranu spolujezdce.

Konverze teploty
Pokud se akumulátor vybije nebo byl
odpojen, teplota bude zobrazována
ve stupních Celsia.
To je normální. Přepínat mezi stupni
Celsia a stupni Fahrenheita můžete
následovně:
- Automatická klimatizace

Držte stisknuté tlačítko OFF a stisk-
něte a držte 3 sekundy nebo déle tla-
čítko AUTO. Na displeji se přepne ze
stupňů Celsia na stupně Fahrenhei-
ta, nebo ze stupňů Fahrenheita na
stupně Celsia.

- Režim „Uživatelská nastavení“ na
přístrojové desce: Jednotky teploty
se mění v menu “Other Features -
Temperature unit”

OTLE045218
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Ovladač přívodu vzduchu

Používá se pro výběr přívodu vzdu-
chu zvenku (čerstvý) nebo vnitřní cir-
kulaci.
Pokud chcete změnit přívod vzdu-
chu, stiskněte ovladač.

Poloha pro vnitřní cirkulaci vzduchu
Je-li zvolena poloha pro
vnitřní cirkulaci vzduchu,
v interiéru vozidla cirkuluje
stále stejný vzduch, který
je podle zvolené funkce
buď ohříván, nebo ochla-
zován.

Poloha pro vnější (čerstvý) vzduch 
Je-li zvolena poloha pro
vnější (čerstvý) vzduch,
do vozidla vstupuje
vzduch zvenku a je pod-
le zvolené funkce
ohříván nebo ochlazo-
ván.

Informace 
Delší provoz topení v poloze pro vni-
třní cirkulaci vzduchu (bez zvolené
kli ma ti za ce) může mít za následek
zamlžení čelního a bočních oken
a vzduch v prostoru pro cestující může
být vydýchaný.
Navíc je možné, že při dlouhodobém
zapnutí klimatizace se zvoleným reži-
mem recirkulace dojde k přílišnému
vysušení vzduchu v prostoru pro ces-
tující.

ii

OTLE045219

OTLE045220

n Typ A

n Typ B
n Typ A

n Typ B
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Ovladač otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru lze nastavit na
požadovanou úroveň stisknutím
ovla da če otáček ventilátoru. 
Čím vyšší otáčky, tím více vzduchu je
distribuováno.
Stisknutím tlačítka OFF ventilátor
vypnete.

Ovládání otáček ventilátoru se
spínačem zapalování v poloze ON
může způsobit vybití akumulátoru.
Otáčky ventilátoru ovládejte při
běžícím motoru.

Klimatizace

Pokud chcete klimatizaci zapnout,
stiskněte tlačítko A/C (kontrolka se
rozsvítí). 
Opětovným stisknutím tlačítka klima-
tizaci vypnete.

POZNÁMKA

• Nepřetržitý provoz klimatizace
v režimu vnitřní cirkulace mů -
že způsobit zvýšení vlhkosti
v interiéru vozidla, takže může
dojít k zamlžení okna a sníže-
ní viditelnosti.

• Nespěte ve vozidle, pokud je
spuštěná klimatizace nebo
topení. Může dojít k vážnému
poškození zdraví nebo smrti
v důsledku poklesu hladiny
kyslíku a/nebo tělesné teploty.

• Nepřetržitý provoz klimatizace
v režimu vnitřní cirkulace může
způsobit ospalost a ztrátu kon-
troly nad vozidlem. Během jíz-
dy nastavte přívod vzduchu na
venkovní (čerstvý) vzduch
vždy, když je to možné.

VÝSTRAHA

OTLE045291 OTLE045292
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Režim OFF

Stisknutím tlačítka OFF předního
ven ti lá to ru vypnete systém přední
klimatizace. Nicméně můžete stále
ovládat tlačítka režimu a sání vzdu-
chu, pokud je spínač zapalování
v po lo ze ON.

Ovládání systému
Ventilace
1. Zvolte režim .
2. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

3. Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

Topení
1. Zvolte režim .
2. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku (čerstvého).

3. Nastavte ovladač teploty vzduchu
na požadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladač otáček ventiláto-
ru na požadovanou hodnotu.

5. Pokud chcete používat topení bez
vlhkosti, zapněte klimatizaci.

• Pokud se čelní okno mlží, zvolte
režim nebo .

Užitečné rady
• Chcete-li zabránit pronikání prachu

nebo nepříjemného dýmu do inter-
iéru vozidla skrze systém větrání,
dočasně nastavte ovladač zdroje
přívodu vzduchu do polohy „vnitřní
cirkulace“. Jakmile opustíte oblast
se znečistěným vzduchem, neza-
pomeňte opět nastavit ovladač do
polohy pro čerstvý vzduch. To po -
mů že řidiči udržet pozornost a po -
ho d lí ve vozidle.

• Vzduch je do systému topení/venti-
lace přiváděn mřížkou, která se na -
chá zí před čelním oknem. Dbejte
na to, aby tato mřížka nebyla zane-
sena listím, sněhem nebo jinými
nečistotami.

• Abyste předešli zamlžení čelního
okna, nastavte ovladač přívodu
vzdu chu do polohy čerstvého vzdu -
chu, zapněte klimatizaci, otáčky
ventilátoru a teplotu nastavte na
požadovanou hodnotu.

OTLE045223
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Klimatizace
Klimatizační systémy HYUNDAI jsou
plněny chladivem R-134a nebo R-
1234yf.
1. Nastartujte motor. Stiskněte tlačít-

ko klimatizace.
2. Nastavte režim.
3. Nastavte ovladač přívodu vzduchu

do režimu přívodu čerstvého vzdu-
chu zvenku nebo vnitřní cirkulace.

4. Nastavte otáčky ventilátoru a tep-
lotu za účelem udržení maximál-
ního komfortu.

Informace 
Vaše vozidlo je plněné médiem R-134a
nebo R-1234yf, podle zákonů ve Vaší
zemi, platných v době výroby. Infor-
mace, jaké chladivo je ve Vašem vo zi -
dle, naleznete na štítku v motorovém
prostoru. Podrobnosti o umístění štít-
ku klimatizace naleznete v kapitole 8.

• Systém chlazení mohou opravo-
vat pouze školení a certifikovaní
technici, kteří zajistí jeho správ-
ný a bezpečný provoz.

• Systém chlazení je potřeba spra-
vovat v dobře větraném prosto-
ru.

• Výparník (cívka chlazení) se
nikdy nesmí nahrazovat dílem
vyjmutým z ojetého nebo poško-
zeného vozidla. Nové výparníky
MAC musí mít certifikaci (a štítek)
potvrzující, že vyhovují normě
SAE J2842.

Informace 
• Když používáte klimatizaci, bedlivě

sledujte teploměr, pokud jedete do
kopce nebo v husté dopravě a teplo-
ty venku jsou vysoké. Provoz klima-
tizace může způsobit přehřátí moto-
ru. Dál používejte ventilátor, ale
vypněte klimatizaci, pokud teplo -
měr indikuje přehřátí motoru.

• Pokud otevřete za vlhkého počasí kli-
matizaci, může dojít ke kondenzaci
vody ve vozidle. Protože větší kapky
vody mohou způsobit poškození
elektrických zařízení, klimatizace by
měla být používána pouze při zavře-
ných oknech.i

iPOZNÁMKA
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Rady pro provoz klimatizace
• Pokud bylo vozidlo zaparkované

na přímém slunci za horkého poča-
sí, na krátkou dobu otevřete okna,
aby horký vzduch zevnitř mohl
uniknout.

• Za deštivých nebo vlhkých dnů sní -
ží te vlhkost uvnitř vozidla pomocí
klimatizace.

• Během provozu klimatizace může-
te občas zaregistrovat drobné
změny otáček motoru z důvodu
zapínání a vypínání kompresoru
klimatizace. Jde o normální projev
funkce systému.

• Použijte klimatizaci alespoň jednou
měsíčně po dobu několika minut,
abyste zajistili maximální výkon-
nost systému.

• Při používání klimatizace můžete
zaregistrovat na zemi pod vozidlem
na straně spolujezdce kapající čis-
tou vodu (nebo dokonce kaluž).
Jde o normální projev funkce sys-
tému.

• Provozování klimatizace v režimu
vnitřní cirkulace zajišťuje maximální
chlazení, nicméně trvalý provoz
v tomto režimu může mít za násle-
dek vydýchání vzduchu ve vozidle.

• Během ochlazování můžete občas
zaregistrovat v proudícím vzduchu
páru, protože nasáván je vlhký
vzduch, který je rychle ochlazován.
Jde o normální projev funkce sys-
tému.

Údržba systému
Vzduchový filtr klimatizace 

Vzduchový filtr klimatizace instalovaný
za přihrádkou před spolujezdcem filt-
ruje prach a ostatní znečišťující látky,
které vstupují do vozidla zvenku přes
systém topení a klimatizace. Pokud se
prach a ostatní znečišťující látky usa-
zují ve filtru po delší dobu, množství
proudícího vzduchu z větracích otvorů
se může snížit, což může mít za násle-
dek mlžení vnitřní strany čelního okna,
i když je zvolen přívod vzduchu zven-
ku (čerstvého). Pokud se to stane,
doporučujeme, aby výměnu vzdu-
chového filtru klimatizace provedl
autorizovaný opravce HYUNDAI.

1LDA5047

Vzduch zvenku

Recirkulovaný
vzduch

Vzduchový filtr
klimatizace

Ventilátor

Jádro
výparníku

Jádro výmě-
níku tepla
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Informace 
• Vyměňte filtr v souladu s plánem

údržby.
Pokud je vůz provozován za ztíže-
ných podmínek, jako na prašných
cestách nebo na cestách s nezpevně-
ným povrchem, je nutné výměnu
vzduchového filtru regulace pro-
středí provádět častěji.

• Pokud dojde k omezení proudění
vzduchu náhle, doporučujeme Vám,
abyste nechali tento systém zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Štítek chladiva klimatizace
Štítek týkající se chladiva v klimatiza-
ci se může od obrázku lišit.

Symboly a specifikace týkající se
chla di va klimatizace znamenají ná -
sle du jící:

1. Klasifikace chladiva
2. Množství chladiva
3. Klasifikace maziva kompresoru

Informace, jaké chladivo je ve Vašem
vozidle, naleznete na štítku v moto-
rovém prostoru.
Podrobnosti o umístění štítku klimati-
zace naleznete v kapitole 8.

i

Praktická výbava Vašeho vozidla

ODH044365R

ODH043366

n Příklad

• Typ B

• Typ A
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Kontrola množství chladiva
v klimatizaci a maziva
v kompresoru 
Pokud je množství chladiva malé,
výkonnost klimatizace může být
omezená. Také jeho příliš velké mno-
žství může mít na systém klimatizace
nepříznivý vliv.
Pokud tedy zjistíte abnormální funkci,
doporučujeme Vám, abyste nechali
tento systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Doporučujeme Vám svěřit servis kli-
matizace autorizovanému opravci
HYUNDAI.

3

Vozidla vybavená chladivem R-134a

Protože toto chladivo
má velmi vysoký pro-
vozní tlak, smí systém
klimatizace spravovat

pouze vyškolení a certifikovaní
technici. Je důležité, aby byl pou-
žit správný typ a množství oleje
a chladiva. 
V opačném případě hrozí poško-
zení vozidla nebo zranění osob.

VÝSTRAHA 

Vozidla vybavená chladivem
R-1234yf

Protože toto chladivo
je mírně hořlavé a má
velmi vysoký provozní
tlak, smí systém klima-
tizace spravovat pouze
vyškolení a certifikova-
ní technici. Je důležité,
aby byl použit správný
typ a množství oleje

a chladiva. 

V opačném případě hrozí po ško -
ze ní vozidla nebo zranění osob.

VÝSTRAHA 
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• Pokud je žádoucí maximální od -
mra ze ní, nastavte ovladač teploty
až úplně doprava a potom nastav-
te otáčky ventilátoru na maximum.

• Pokud je během odmrazování nebo
odmlžování žádoucí proudění horké-
ho vzduchu na podlahu, nastavte
režim podlaha-odmrazení.

• Před jízdou odstraňte veškerý sníh
a led z čelního okna, zadního okna,
vnějších zpětných zrcátek a všech
bočních oken.

• Odstraňte veškerý sníh a led z ka po -
ty a sacích otvorů vzduchu v mřížce
kapoty, abyste zlepšili účinnost to -
pe ní a odmrazování a omezili prav-
děpodobnost zamlžení vnitřní strany
čelního okna. 

Manuální klimatizace
Odmlžení vnitřní strany čelního
okna

1. Zvolte si otáčky ventilátoru s výjim-
kou polohy „0“.

2. Nastavte požadovanou teplotu.
3. Zvolte polohu nebo .
4. Režim přívodu venkovního (čerstvé-

ho) vzduchu se zvolí automaticky.
Navíc bude automaticky řízena kli-
matizace (je-li ve výbavě), pokud je
zvolen režim v poloze .

Pokud se režim nasávání vzduchu
zvenku (čerstvého) a klimatizace
nezvolí automaticky, stiskněte odpo-
vídající tlačítko manuálně.

ODMLŽENÍ A ODMRAZENÍ ČELNÍHO OKNA

Vyhřívání čelního skla

Při extrémně vlhkém počasí ne -
po u ží vej te polohu nebo .
Rozdíl mezi teplotou venku a te -
p lo tou čelního okna může způso-
bit zamlžení vnější strany čelního
okna, a tedy zhoršení vi di tel nos ti.
V tomto případě nastavte ovla-
dač výběru režimu nebo tlačítko

do polohy a ovladač nebo tla-
čítko nastavení otáček ventiláto-
ru na nejnižší otáčky.

VÝSTRAHA

OTL045225R

nTyp A

n Typ B
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3

Odmrazení vnější strany čelního
okna 

1. Nastavte maximální otáčky venti-
látoru (úplně doprava).

2. Nastavte ovládací prvek teploty
vzduchu na maximální hodnotu.

3. Zvolte polohu .
4. Režim nasávání vzduchu zvenku

(čerstvého) a klimatizace (pokud je
ve výbavě) se zvolí automaticky. 

Automatická klimatizace
Odmlžení vnitřní strany čelního
okna 

1. Nastavte požadovanou rychlost
ven ti lá to ru.

2. Nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte tlačítko pro odstranění

ná mra zy ( ).
4. Klimatizace se zapne podle vnější

teploty, automaticky bude zvolen
přívod vzduchu zvenku (čerstvé-
ho) a vyšší rychlost ventilátoru.

Pokud se režim nasávání vzduchu
zvenku (čerstvého) a vyšší rychlost
ventilátoru nezvolí automaticky, na -
stav te odpovídající tlačítko nebo
knof lík manuálně.
Je-li zvolena poloha , nižší rych-
lost ventilátoru se nastaví na vyšší
rychlost.

OTL045226R

OTL045227

nTyp A

n Typ B nTyp A

n Typ B
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Odmrazení vnější strany čelního
okna 

1. Nastavte maximální otáčky venti-
látoru.

2. Nastavte ovládací prvek teploty
vzduchu na maximální hodnotu (HI).

3. Stiskněte tlačítko pro odstranění
ná mra zy ( ).

4. Klimatizace se zapne podle vnější
teploty a bude automaticky zvolen
přívod vzduchu zvenku (čerstvého).

Je-li zvolena poloha , nižší otáč -
ky ventilátoru se nastaví na vyšší.

Funkce odmlžování (je-li ve
výbavě)
Z důvodu redukce možnosti zamlžení
vnitřní strany čelního okna jsou sání
vzduchu nebo klimatizace řízeny
automaticky podle určitých podmínek,
jako jsou polohy nebo . Pokud
chcete vypnout nebo za pnout funkci
odmlžování, proveďte následující.

Manuální klimatizace
1. Otočte spínač zapalování do polo-

hy ON.
2. Stiskněte tlačítko pro odstranění

námrazy ( ).
3. Během 3 sekund stiskněte tlačítko

nastavení přívodu vzduchu mini-
málně 5krát.

Kontrolka na tlačítko nastavení přívo-
du vzduchu blikne 3krát s intervalem
0,5 sekundy. To indikuje, že funkce
odmlžování je vypnuta nebo se vráti-
la do naprogramovaného stavu. 

Pokud dojde k vybití nebo odpojení
akumulátoru, resetuje se do stavu
funkce odmlžování.

Automatická klimatizace
1. Otočte spínač zapalování do polo-

hy ON.
2. Stiskněte tlačítko pro odstranění

námrazy ( ).
3. Současně s tlačítkem klimatizace

(A/C) stiskněte minimálně 5krát do
3 sekund tlačítko přívodu vzduchu.

Informační obrazovka klimatizace
blikne 3krát v intervalu 0,5 s. To indi-
kuje, že funkce odmlžování je vypnu-
ta nebo se vrátila do naprogramo-
vaného stavu. 

Pokud dojde k vybití nebo odpojení
akumulátoru, resetuje se do stavu
funkce odmlžování.

OTL045228

nTyp A

n Typ B
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3

Systém automatického odmlžo -
vání  (pouze pro automatickou 
klimatizaci, je-li ve výbavě)

Automatické odmlžování snižuje mož -
nost vnitřního zamlžování oken a au -
to ma tic ky snímá vlhkost na okně.
Systém automatického odmlžování
funguje při zapnutém topení nebo
klimatizování.

Informace 
Automatické odmlžování nemusí
správ ně fungovat, jestliže je vnější
teplota pod -10 °C.

Při zapnutém systém
automatického odmlžo-
vání svítí indikátor. 

Pokud je ve vozidle detekována vyšší
úroveň vlhkosti, bude systém auto-
matického odmlžování fungovat ná -
sle du jí cím způsobem:

Krok 1: Poloha pro přívod venkov-
ního vzduchu

Krok 2: Obsluha klimatizace
Krok 3: Přívod vzduchu k čelnímu

oknu
Krok 4: Zvýšení množství vzduchu

přiváděného k čelnímu oknu

Pokud je klimatizace vypnutá nebo je
ručně zvolena poloha vnitřní cirkulace
vzduchu při zapnutém systému auto-
matického odmlžování, blikne 3krát
indikátor systému automatické klima-
tizace, aby signalizoval vypnutí manu-
álního ovládání.

Pro vypnutí nebo resetování systému
automatického odmlžování
Stiskněte tlačítko vyhřívání předního
okna na 3 sekundy se spínačem
zapalování v poloze ON. Když je sys-
tém automatického odmlžování vy -
pnu tý, blikne 3krát symbol ADS OFF
a na informační obrazovce klimatiza-
ce se zobrazí ADS OFF.
Když je systém automatického
odmlžování resetován, blikne symbol
ADS OFF 6krát bez signálu.

Informace 
• Když se při automatickém odmlžo-

vání a zapnuté klimatizaci pokusíte
klimatizaci vypnout, blikne indikátor
3krát a klimatizace se nevypne.

• Kvůli účinnosti nevolte při zapnu-
tém systému automatického od ml -
žo vá ní polohy vnitřní cirkulace
vzduchu.

Nedemontujte kryt senzoru v horní
části čelního skla na straně řidiče. 
Mohlo by dojít k poškození sou-
částí systému, které by nemuselo
být kryto zárukou na Vaše vozidlo.

i

i
POZNÁMKA

OTLE045332
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DALŠÍ FUNKCE KLIMATIZACE
Ionizátor (je-li ve výbavě)
Když je spínač zapalování v poloze
ON, funkce čistého vzduchu se
zapne automaticky.
Když je spínač zapalování v poloze
ON, funkce čistého vzduchu se
zapne automaticky.

Automatická ventilace (je-li ve
výbavě)
Když je spínač zapalování v poloze
ON nebo když běží motor a nízká te -
p lo ta je při vnitřní cirkulaci vzduchu
zvolena déle než 30 minut, poloha
přívodu vzduchu se automaticky
změ ní na polohu venkovního (čer-
stvého) vzduchu. 

Pro vypnutí nebo zapnutí
automatické  ventilace

Když je zapnutá klimatizace, zvolte
režim Face Level a stiskněte na
tři sekundy spínač vnitřní cirkulace
vzduchu.
Když je automatická ventilace zapnu-
tá, blikne kontrolka ovladač přívodu
vzduchu (poloha vnitřní cirkulace
vzduchu) 6krát. Při vypnutí blikne kon-
trolka ovladač přívodu vzduchu (polo-
ha vnitřní cirkulace vzduchu) 3krát.

Vnitřní cirkulace vzduchu
a střešní okno (je-li ve výbavě)
Když je zapnuté topení nebo klimati-
zace a je otevřené střešní okno, bu -
de automaticky zvolena poloha ven-
kovního (čerstvého) vzduchu. Pokud
stiskněte tlačítko vnitřní cirkulace
vzduchu, poloha vnitřní cirkulace
vzduchu bude sice zvolena, ale po
3 minutách se vrátí zpět do polohy
venkovního (čerstvého) vzduchu. 
Když je střešní okno zavřené, poloha
přívodu vzduchu se vrátí do původně
zvolené polohy. 
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3

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Abyste předešli možnému odcize-
ní, nenechávejte cenné věci v úlo-
žných prostorách.

Úložný prostor ve středové
konzole

Otevření:
Stiskněte tlačítko (1).

Posuvná loketní opěrka (je-li
ve výbavě)

Pro posunutí loketní opěrky dopředu:
Uchopte přední část loketní opěrky
(1), poté ji zatáhněte dopředu.

Pro posunutí loketní opěrky dozadu:
Zatlačte loketní opěrku dozadu.

POZNÁMKA

Ve vozidle nikdy neskladujte
zapalovače, tlakové nádoby na
propan-butan nebo jiné hoř la -
vé/výbušné materiály. Tyto polo-
žky se mohou vznítit, pokud je
vozidlo vystavené vysokým tep-
lotám po delší dobu.

VÝSTRAHA 

Během jízdy mějte kryty úlo-
žných prostorů VŽDY bezpečně
uzavřené. Předměty ve vozidle
se pohybují stejně rychle jako
vozidlo. Když musíte rychle
zastavit či zatočit nebo dojde-li
k nehodě, předměty mohou
z úlož ných prostorů vylétnout
a způsobit poranění, když za -
sáh nou řidiče nebo cestující.

VÝSTRAHA 

OTL045089 OTLE045296

Při posunování loketní opěrky
dozadu ji nedržte za její přední
část (1). Hrozí přiskřípnutí prstů.

POZOR
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Přihrádka před spolujezdcem

Pokud chcete přihrádku před spolu-
jezdcem otevřít, zatáhněte za rukojeť
a přihrádka se automaticky otevře. Po
použití přihrádku před spolujezdcem
zavřete.

Chlazená přihrádka (je-li ve
výbavě)

V přihrádce před spolujezdcem lze
chla dit plechovky s nápoji i jiné před -
mě ty.
1. Zapněte klimatizaci.
2. Nastavte ovladač (1) z výdechu

v přihrádce před spolujezdcem do
otevřené polohy.

3. Pokud chladicí přihrádku nepou-
žíváte, nastavte ovladač (1) do
zavřené polohy.

Pokud nějaké předměty blokují vý -
dech, snižuje se účinnost chlazení
v chladicí přihrádce.

Držák brýlí (je-li ve výbavě)

Otevření:
Stiskněte kryt a držák se pomalu
otevře. Umístěte sluneční brýle do
dvířek odkládacího prostoru čočkami
směrem ven.

POZNÁMKA

Přihrádka před spolujezdcem
musí být vždy zavřená, pokud ji
právě nepoužíváte.
Otevřená přihrádka před spolu-
jezdcem může spolujezdci způ-
sobit vážné poranění při nehodě,
i když má zapnutý bez peč nost ní
pás.

VÝSTRAHA 

OTL045090

OTL045259

OTL045091
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Zavření:
Zatlačte držák zpět.
Ubezpečte se, že držák je za jízdy
zavřený.

• Do držáku na brýle neukládej-
te jiné předměty kromě slune-
čních brýlí. Takové předměty
by mohly být vymrštěny z dr -
žá ku v případě náhlého brzdě-
ní nebo nehody s následkem
možného zranění cestujících
ve vozidle.

• Držák na brýle neotvírejte za
jízdy. Zpětné zrcátko ve vozid-
le může být zacloněno otevře-
ným držákem na sluneční
brýle.

• Nevkládejte brýle do držáku
vel kou silou. Při násilném ote-
vírání držáku, v němž se za -
sek ly sluneční brýle, může do -
jít ke zranění.

VÝSTRAHA 
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PRVKY V INTERIÉRU 
Popelník (pokud je ve výbavě)

Chcete-li popelník použít, otevřete
kryt.

Čištění popelníku: 
Plastová nádoba se vyjme zvednutím
nahoru po otočení krytu proti směru
otáčení hodinových ručiček a vytaže-
ním ven.

Držák nápojů
Vpředu

Do držáků nápojů je možné vložit po -
hárky nebo malé plechovky s ná po ji. 
Pro vozidla s pravostranným řízením
je zobrazení zrcadlově obrácené. 

OTL045093

Pokud vložíte hořící cigaretu
nebo zápalku do popelníku, kde
jsou hořlavé materiály, může
dojít k požáru.

VÝSTRAHA 

OTL045095

OTL045094

n Typ A

n Typ B
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Vzadu

Pro použití držáku nápojů zatlačte
loketní opěrku dolů.

• Za jízdy mějte nápoje uzavřené,
aby se nemohly vylít. Když se
tekutina vylije, může vniknout
do elektrických/elektronických
systémů vozidla a poškodit elek-
trická/elektronická zařízení.

• Při čištění rozlité tekutiny nesušte
držák při vysoké teplotě. Může
dojít k poškození držáku.

POZNÁMKA

• Používáte-li držák nápojů, vy -
hý bej te se prudkým rozjez-
dům a brzdění, aby se nápoj
nevylil. Pokud se horká tekuti-
na vylije, můžete se popálit.
Popálený řidič může ztratit
kontrolu nad vozidlem a způ-
sobit nehodu.

• Nedávejte do držáku za jízdy
nepřikryté nebo nezabezpe-
čené šálky, láhve, plechovky
atd. s horkými nápoji. V přípa-
dě prudkého zastavení nebo
nehody mohou způsobit
zranění.

• Do držáků vkládejte pouze
měkké šálky. Tvrdé předměty
Vás mohou v případě nehody
zranit.

VÝSTRAHA 

Nevystavujte plechovky nebo
láhve přímému slunečnímu svi-
tu a nedávejte je do vozidla, ve
kterém je vysoká teplota. Mo -
hou explodovat.

VÝSTRAHA 

OTL045096
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Sluneční clona

Pokud chcete sluneční clonu použít,
stáhněte ji dolů.
Pokud chcete sluneční clonu použít pro
boční okno, stáhněte ji dolů, uvolněte
ze spony (1) a otočte do strany (2).
Pokud chcete použít kosmetické
zrcátko, stáhněte clonu dolů a posu-
ňte kryt zrcátka (3).
Nastavte sluneční clonu podle potře-
by dopředu nebo dozadu (4). Držák (5
a 6) slouží k uchycení malých lístků.

Informace 
Bezpečně zavřete kryt kosmetického
zr cát ka a po použití otočte sluneční
clonu do její původní polohy.

• Nedávejte do držáku lístků více
lístků zároveň. Držák se může
poškodit. 

• Do držáku lístků na vnější straně
sluneční clony nevkládejte pla-
stové karty, například kreditní
karty. Plastová karta se zde může
poškodit.

Zásuvka (je-li ve výbavě)

Elektrická zásuvka je určena pro
napájení mobilních telefonů a jiných
zařízení určených pro provoz na na -
pá jení z elektrického systému vo zi -
dla. Příkon zařízení nesmí pře kro čit
180 W při běžícím motoru.

i

POZNÁMKA

Z důvodu Vaší bezpečnosti si
nezakrývejte výhled při používání
sluneční clony.

VÝSTRAHA 

OTL045272

n Vpředu

n Vzadu
OTL045098

OTLE045097
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3

Aby nedošlo k poškození zásuvek:
• Zásuvku používejte pouze u bě ží -

cí ho motoru a po použití vyjměte
zástrčku příslušenství. Používání
příslušenství po delší dobu při
vypnutém motoru by mohlo mít za
následek vybití akumulátoru.

• Používejte pouze 12V elektrické
příslušenství s příkonem do
180 W.

• Pokud používáte elektrickou zá -
suv ku, nastavte klimatizaci nebo
topení na nejnižší provozní úro-
veň.

• Pokud zásuvku nepoužíváte, za -
vře te krytku zásuvky.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Některá elektrická zařízení mo hou

způsobit rušení elektroniky při
připojení do elektrické zásuvky ve
vozidle. Tato zařízení mo hou způ-
sobovat nadměrné rušení zvuku
a závady v jiných elek tro nic kých
systémech nebo zařízeních pou-
žívaných ve Vašem vozidle.

• Zástrčku zasuňte co nejdále. Při
nesprávném kontaktu se může
zástrčka přehřát a přepálit se
pojistka.

• Do zásuvky zapojujte pouze tako-
vá zařízení s vlastní baterií, která
mají ochranu proti zpětnému prou-
du. Proud z baterie zařízení může
téci do elektrických/elektronických
systémů vozidla a narušit jejich
provoz.

POZNÁMKA

Předcházejte zásahu elektrickým
proudem. Nevkládejte do elek-
trické zásuvky prst nebo jiné cizí
předměty (špendlík atd.) a nedo-
týkejte se jí mokrou rukou.

VÝSTRAHA 
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Zapalovač cigaret (pokud je ve
výbavě)

Zapalovač cigaret funguje pouze
v pří pa dě, že je spínací skříňka
v poloze ACC nebo ON.
Zasuňte zapalovač zcela do zásuv-
ky. Jakmile je dostatečně nažhaven,
zapalovač mírně povyskočí.
Doporučujeme Vám, abyste používa-
li díly pro výměnu od autorizovaného
opravce HYUNDAI.

V zásuvce zapalovače cigaret je
možno používat pouze originální
zapalovač HYUNDAI. Používáním
elektrického příslušenství (holicí
strojky, příruční vysoušeče vlasů,
varné konvice atd.) může dojít
k poškození zásuvky nebo závadě
na elektrickém rozvodu.

Hodiny

POZNÁMKAOTLE045014

• Nepřidržujte zapalovač za su -
nu tý poté, co je již zahřátý,
protože by se mohl přehřát.

• Pokud zapalovač nevyskočí
během 30 sekund, vyjměte jej,
aby nedošlo k jeho přehřátí.

• Do zásuvky zapalovače ne -
vklá dej te cizí předměty. Může
dojít k poškození zapalovače.

VÝSTRAHA 

Hodiny nenastavujte během jíz-
dy. Můžete ztratit kontrolu nad
řízením a zapříčinit vážné zraně-
ní nebo nehodu.

VÝSTRAHA 
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Audiosystém

Hodiny musíte nastavit, pokud dojde
k odpojení akumulátoru nebo vyjmu-
tí příslušné pojistky.

Nastavení času: 
Spínač zapalování musí být v poloze
ACC nebo ON.

• H (hodiny)
Stisknutím tlačítka „H“ zvýšíte zobra-
zený čas o jednu hodinu.

• M (minuty)
Stisknutím tlačítka „M“ zvýšíte zobra-
zený čas o jednu minutu.

• Změna režimu zobrazení
Chcete-li změnit 12hodinový formát
na 24hodinový formát, stiskněte sou-
časně na více než 4 sekundy tlačítka
„H“ a „M“. 
Pokud se např. při 10:15 p.m. stiskne
tlačítko „H“ a „M“ změní se zobrazení
displeje na 22:15

Se systémem AVN (je-li ve
výbavě)

Hodiny můžete nastavit pomocí sys-
tému AVN.

OTL045260

OTL045261

TLe Eng 3b cz:TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  3.8.2015  9:01  Page 191



3-192

Praktická výbava Vašeho vozidla

GPS Time ON
Hodiny jsou automaticky aktualizo-
vány pomocí systému AVN.

GPS Time OFF
Hodiny lze nastavit ručně.
1. Zvolte „System settings“ (nastave-

ní systému) na obrazovce „INFO/
Setup“.

2. Zvolte „Clock“ (hodiny).
3. Zvolte „Date/Time settings“ (nasta-

vení data/času).
4. Nastavte datum a hodiny kliknutím

na (s/t) obrazovce. 

Více podrobností viz samostatný
návod, který byl dodán s Vaším
vozidlem.

Háček na šaty (je-li ve výbavě)

Chcete-li si pověsit oděvy, vytáhněte
háček dolů. (Typ A)
Tyto háčky nejsou určeny k pověšení
velkých nebo těžkých předmětů.

OTL045270

n Typ A

n Typ B
OTL045099

Nevěšte na věšák jiné předměty
než oděvy. V případě nehody mo -
hou způsobit poškození vozidla
nebo zranění osob.

VÝSTRAHA 

TLe Eng 3b cz:TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  3.8.2015  9:01  Page 192



3-193

Praktická výbava Vašeho vozidla

3

Ukotvení rohožek (je-li ve
výbavě)

VŽDY používejte podlahové ukotvení
a připevněte k němu rohožky. Kotvy
na podlaze vpředu udrží podlahové
rohožky na místě.

Síť na zavazadla (držák)

Abyste zajistili předměty v zavaza-
dlovém prostoru, můžete použít čtyři
držáky umístěné v zavazadlovém
pro  sto ru a upevnit do nich síť na
zavazadla.
Potřebujete-li síť na zavazadla, dopo-
ručujeme Vám kontaktovat autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Vozidla vybavená systémem uchy-
cení zavazadel mohou používat
k uchycení sítě na zavazadla třme-
ny tohoto systému.

POZNÁMKA

OTL045232

OTL045231

Pokud instalujete JAKÉKOLIV
rohožky do vozidla, je nutné
dodržovat následující.
• Zajistěte, aby rohožky byly na

podlaze řádně zajištěny pro-
střednictvím ukotvení.

• Nepoužívejte ŽÁDNÉ rohožky,
které není možné řádně upev-
nit k ukotvení ve vozidle.

• Nevrstvěte rohožky na sobě
(např. univerzální pryžovou
rohožku na kobercové roho-
žce). Na každé místo lze insta-
lovat pouze jednu rohožku.

DŮLEŽITÉ – Vaše vozidlo bylo
vyrobeno s bočními ukotveními
rohožky na straně řidiče, jejichž
účelem je přidržet rohožku bez-
pečně na místě. Aby se předešlo
narušení obsluhy pedálů, spole-
čnost HYUNDAI doporučuje, aby
byly instalovány pouze rohožky
HYUNDAI, které jsou navrženy
pro Vaše vozidlo.

VÝSTRAHA 

TLe Eng 3b cz:TLe Eng 3.-1090(4.0.qxd  3.8.2015  9:01  Page 193



3-194

Praktická výbava Vašeho vozidla

Kryt zavazadlového prostoru
(je-li ve výbavě) 

Kryt zavazadlového prostoru pou-
žívejte k zakrytí předmětů uložených
v zavazadlovém prostoru. 

Nepokládejte na vytažený kryt
zavazadlového prostoru žádná
zavazadla, může dojít k jeho
poškození.

POZNÁMKA

NEPŘEPÍNEJTE zavazadlovou
síť, aby nedošlo k poranění očí.
VŽDY dbejte, aby Váš obličej
i tělo byly v případě uvolnění
úchytu sítě mimo dráhu jejího
odpružení. NEPOUŽÍVEJTE za -
va za d lo vou síť, když popruh jeví
viditelné známky opotřebení
nebo poškození.

VÝSTRAHA 

Abyste předešli poškození ná kla -
du nebo vozidla, věnujte zvý še -
nou pozornost převážení křeh -
kých nebo objemných před mětů
v zavazadlovém prostoru.

POZOR

OTL045233

• Na kryt zavazadlového prosto-
ru nepokládejte žádné před -
mě ty. V případě nehody nebo
při brzdění by tyto předměty
mohly být vrženy do prostoru
v interiéru vozu a mohly by
zranit cestující.

• Nikdy nenechte nikoho cesto-
vat v zavazadlovém prostoru.
Ten je určený pouze pro zava-
zadla.

• Udržujte vyvážení vozidla a těž -
ké předměty nakládejte co nej-
více dopředu.

VÝSTRAHA 
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Použití krytu zavazadlového
prostoru 

1. Zatáhněte kryt zavazadlového pro-
storu dozadu pomocí madla (1).

2. Vložte vodicí čepy do drážky (2). 

Kryt zavazadlového prostoru vyta-
hujte pomocí madla uprostřed,
aby vodicí čepy nemohly vypad-
nout z drážky. 

Když se kryt zavazadlového
prostoru  nepoužívá:
1. Zatáhněte kryt dozadu a nahoru

a uvolněte ho z drážek.
2. Kryt zavazadlového prostoru se

automaticky zatáhne. 

Kryt zavazadlového prostoru se
nemusí automaticky zatáhnout,
nebyl-li zcela vytažen. Nejprve
kryt zcela vytáhněte a pak jej
nechte zatáhnout. 

Demontáž krytu zavazadlového
prostoru

1. Zatlačte na vodicí čep.
2. Během tisknutí čepu vytáhněte

bezpečnostní kryt zavazadlového
prostoru ven.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OTL045235OTL045234
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3. Otevřete podlahu zavazadlového
prostoru a kryt uložte v podlaze.

Pro demontáž krytu zavaza-
dlového prostoru z úložného 
prostoru pod podlahou

1. Vyjměte kryt nahoru.

2. Zatlačte na vodicí čep.

OTLE055152

OTLE055153OTL045236
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3. Během tisknutí čepu vytáhněte
kryt zavazadlového prostoru ven.

Úložný prostor pod podlahou
zavazadlového prostoru (je-li
ve výbavě)

Pod podlahu zavazadlového prosto-
ru můžete umístit lékárničku, výstra-
žný trojúhelník, nářadí atd.
• Uchopte madlo na krytu a zvedně-

te jej.

OTL045274

OTLE055154
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Střešní nosič (je-li ve výbavě)

Pokud má vozidlo střešní nosič, mů -
že te uložit náklad na střechu vozidla.

Je-li vozidlo vybaveno střešním
oknem, musíte umístit náklad na
střešní nosič tak, aby nepřekážel
pohybu střešního okna.

• Při převážení nákladu na střešním
nosiči přijměte taková opatření,
aby nedošlo k poškození střechy
vozidla.

• Při převážení velkých předmětů
na střešním nosiči se ujistěte, že
nepřesahují celou délku a šířku
střechy.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA

OTL045502L
• V následujících technických

údajích je uvedeno maximální
zatížení střešních nosičů. Roz -
děl te náklad na střešním nosi-
či co nejrovnoměrněji a pev ně
jej zajistěte. 

Zatížení střešních nosičů nad
specifikovaný hmotnostní li -
mit může způsobit poškození
vozidla. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• Těžiště vozidla se při naložení

zavazadel na střešní nosič zvý -
ší. Vyvarujte se prudkých roz -
jez dů, brzdění, náhlých ma  név -
rů nebo jízdy vysokou rychlostí,
protože by mohlo dojít ke ztrátě
kontroly nad vozidlem nebo
k jeho převrácení a k ne ho dě.

• Při přepravě nákladu na stře-
šním nosiči vždy jezděte po ma -
lu a zatáčky projíždějte opatrně.
Náhlé poryvy větru, způsobené
počasím nebo před jíž dě jí cí mi
vozidly, mohou působit na ná -
klad uložený na střešním nosiči
náhlým vztlakem. To platí zejmé-
na, když převážíte velké ploché
před mě ty, jako jsou dřevěná
prk na nebo matrace. Může v dů -
sledku toho dojít k pádu nákla-
du ze střešního nosiče a tím
k po škození Vašeho vozidla
nebo vozidel ve Vaší blízkosti.

• Abyste zabránili poškození
nebo ztrátě nákladu ze stře-
šního nosiče během jízdy, kon-
trolujte před vyjetím i častokrát
během jízdy bezpečné upevně-
ní nákladu.

VÝSTRAHA 

STŘEŠNÍ 100 kg
NOSIČ ROVNOMĚRNĚ ROZDĚLENO
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Informace 
• Pokud si na vůz nainstalujete vlastní

výbojkové světlomety typu HID,
může docházet k rušení audiozaříze-
ní a elektroniky.

• Zabraňte kontaktu částí interiéru
s chemickými látkami jako parfémy,
kosmetické oleje, opalovací krémy,
čističe ruku a osvěžovače vzduchu,
mohou způsobit poškození nebo od-
barvení.

AUX, USB a iPod®

Vstup AUX můžete využít k připojení
audiozařízení a vstup USB pro připoje-
ní zařízení USB nebo iPod®.

Informace 
Pokud je přenosné audiozařízení při-
pojeno do elektrické zásuvky, může
být přehrávání rušeno. Pokud k tomu
dojde, použijte napájecí zdroj pře-
nosného audiozařízení. 

h iPod® je registrovaná ochranná
známka společnosti Apple Inc.

i i
MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM
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OTL045239L

TLe Eng 4 cz:CM (FL).qxd  3.8.2015  9:25  Page 2



Anténa
Střešní anténa  

Střešní anténa přijímá radiové sig ná -
ly AM a FM. Pro demontáž otáčejte
střešní anténou proti směru hodino-
vých ručiček. Pro opětovnou montáž
ji otáčejte po směru hodinových ruči-
ček.

Anténa ve tvaru žraločí ploutve  

Anténa ve tvaru žraločí ploutve přijí -
má přenášená data. (například: sig -
ná ly GPS a DAB)

• Aby nedošlo k poškození antény
na zadním okně, nikdy ne po u ží -
vej te k čištění okna ostré před -
mě ty ani čisticí prostředky obsa-
hující brusné materiály. Vnitřní
plochu zadního okna čistěte ku-
sem měkké látky.

• Když budete na vnitřní plochu
zadního okna lepit nálepku, dej-
te pozor, aby nedošlo k poškoze-
ní antény. 

• Nedávejte poblíž antény v zad-
ním okně ostré předměty.

• Tónované zadní sklo může naru-
šit správnou funkci antény. 

POZNÁMKA

4-3

M
ultim

ediální systém

4

OTLE045330

OTLE045237
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Ovládání audiosystému
z volantu  (je-li ve výbavě)

Ovladač audio na volantu je umístěn
ergonomicky.

Nepoužívejte ovládací tlačítka dál-
kového ovládání audiosystému
současně.

VOLUME (VOL + / -) (1)
• Posunem ovladače VOLUME na-

horu se hlasitost zvýší.
• Posunem ovladače VOLUME dolů

se hlasitost sníží.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
Přemístíte-li páčku SEEK/PRESET
nahoru nebo dolů a přidržíte-li ji na
0,8 s nebo více, bude fungovat ná-
sledujícím způsobem.

Režim RADIO

Bude fungovat jako tlačítko volby
AUTO SEEK. Bude vyhledávat, do-
kud tlačítko neuvolníte.
Režim MEDIA

Bude fungovat jako tlačítko FF/REW.

Pokud páčku SEEK/PRESET pře-
místěte nahoru nebo dolů, bude fun-
govat následujícím způsobem.

Režim RADIO

Bude fungovat jako tlačítko PRESET
STATION UP/DOWN.
Režim MEDIA

Bude fungovat jako tlačítko TRACK
UP/DOWN.

MODE ( ) (3)
Stisknutím tlačítka MODE zvolíte
rádio, CD nebo AUX.

MUTE ( ) (4, je-li ve výbavě) 
• Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte

zvuk.
• Opětovným stisknutím tlačítka akti-

vujete zvuk.

Informace 
Podrobné informace o ovládacích tla-
čítkách audiosystému jsou popsané na
následujících stranách v této kapitole.

POZNÁMKA

i
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Systém audio/video/navigace
(AVN) (je-li ve výbavě)
Podrobné informace o systému AVN
naleznete v samostatné příručce.

(1) Tlačítko pro volání/příjem hovorů
(2) Tlačítko pro ukončení hovoru

(3) Mikrofon
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• Audio: Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „AUDIO“.
• AVN: Podrobné informace o hands-free Bluetooth® naleznete v samostatně

dodávané příručce.

Informace 
Ujistěte se, že je systém vašeho mobilního telefonu aktualizovaný, aby byla za-
jištěna řádná funkčnost spojení Bluetooth.

i

Sada hands-free Bluetooth® (je-li ve výbavě)
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® je možné ovládat a používat mobilní
telefon.

OTL045240

OTL045241

OTL045262

n Type A

n Type B
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Jak funguje audiosystém ve
vozidle

Vysílače rozhlasových stanic vysíla-
jících v rozsazích FM a AM jsou roz-
místěny kolem města. Jejich signály
zachytává anténa Vašeho vozu. Signál
se poté zpracovává v rozhlasovém
přijímači a z něj se rozvádí do repro-
duktorů. 
Audiosystém vašeho vozidla je zkon-
struován tak, aby za předpokladu příj-
mu kvalitního a silného signálu zajistil
vysoce kvalitní reprodukci. Za určitých
okolností však přijímaný signál není
dostatečně silný nebo čistý.  

Může to být způsobeno různými fak-
tory, jako je vzdálenost od vysílače,
blízkost rozhlasového vysílače jiné
stanice, nebo přítomnost budov,
mostů nebo jiných velkých terénních
překážek v této oblasti.

Příjem signálu v pásmu AM je možný
z větší vzdálenosti než v FM. To je
způ so be no nižší přenosovou frek -
ven cí signálu v pásmu AM. Tyto dlou -
hé rádiové vlny s nízkou frekvencí
jsou schopny spíše kopírovat zaoble-
ní zeměkoule, než aby se šířily v pří -
mém směru. Kromě toho umějí obe-
jít překážky, což vede k lepšímu
pokrytí signálem.

Multimediální systém

JBM001

Příjem FM 

JBM002

Příjem AM
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Signál v pásmu FM je vysílán na vyš -
ší frekvenci a není schopný kopírovat
zaoblení zeměkoule. Proto signál FM
začíná v krátké vzdálenosti od vysíla-
če slábnout. Příjem signálu v pásmu
FM je také negativně ovlivňován bu-
dovami, horami nebo jinými pře káž -
ka mi. To může vést k nevhodným či
nekvalitním podmínkám pro pří jem,
z če hož může vzniknout dojem, že je
přijímač porouchaný. Následují cí sta-
vy jsou naprosto normální a ne  zna -
me na jí poruchu přístroje:

• Slábnutí – když se vaše vozidlo po hy -
bu je od rozhlasového vysílače, sig nál
slábne a zvuk začíná také sláb nout.
V této situaci doporučujeme naladit ji-
nou stanici se silným signálem.

• Chvění, praskání – slabý FM signál
nebo velké překážky mezi vysíla-
čem a vaším audiosystémem mo-
hou vyvolávat chvění nebo pras-
kání. Částečného zlepšení můžete
dosáhnout snížením úrovně vyso-
kých tónů, dokud rušení nezmizí.

• Rušení jinými stanicemi – současně
se slábnutím jednoho FM signálu se
může na příjmu objevit jiný, silnější
sig nál, který je poblíž dříve naladěné
frekvence. Audiosystém je nastaven
tak, aby se automaticky přelaďoval
na nejsilnější signál v těsné blízkosti
nastaveného pásma. V tom to přípa-
dě nalaďte jinou stanici se sil něj ším
signálem.

• Rušení odrazy (násobný signál) – po-
kud váš audiosystém přijímá sou čas -
ně signál z více směrů, může se to
pro je vit chvěním a zkreslením příjmu.
Mů že to být způsobeno zachycením
pří mé ho a odraženého signálu téže
sta ni ce nebo příjmem signálů dvou
sta nic vysílajících na podobné frekven-
ci. V takovém případě nalaďte jinou
sta ni ci, dokud se situace ne zlep ší.

JBM003

FM radio station

JBM004 JBM005
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Použití mobilního telefonu nebo
vysílačky
Při použití mobilního telefonu uvnitř
vozu může v audiosystému docházet
k rušení. Toto však neznamená poru-
chu audiosystému. V takovém případě
použijte mobilní zařízení co nejdále od
audiosystému.

POZNÁMKA:
Pořadí přehrávání souborů (složek):
1. Pořadí přehrávání skladeb: po-

stupné od do .
2. Pořadí přehrávání složek:
k Pokud není ve složce obsažen

soubor se skladbou, tato složka
se nezobrazí.

Při použití takových ko mu ni kač -
ních systémů, jako je mobilní te -
le fon nebo radiostanice uvnitř
vo zi d la, musí být instalována sa -
mo stat ná vnější anténa. Pokud
byste mobilní telefon a vysílačku
používali pouze s interní anté-
nou, mohlo by docházet k rušení
elektrického systému vozidla
a mohl by být negativně ovlivněn
jeho bezpečný provoz.

POZOR

Nepoužívejte mobilní telefon bě -
hem jízdy. Zastavte na bez peč -
ném místě, pokud chcete po u ží -
vat mobilní telefon.

VÝSTRAHA  
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• Neumisťujte nápoje do blíz kos ti
audiosystému. Vniknutí nápojů
může způsobit poruchu přístroje.

• V případě nefunkčnosti pří stro je
kontaktujte prodejce vozidla nebo
servisní středisko.

• Nalézá-li se audiosystém v elek tro -
mag ne tic kém poli, může docházet
k rušení.

• Panel přístroje nesmí přijít do
kontaktu s žíravými roztoky, jako
jsou parfémy a kosmetické oleje.
Mohlo by dojít k poškození nebo
změně barvy panelu.

POZNÁMKA

• Používání zařízení během jízdy
může zapříčinit ztrátu pozor-
nosti a následně dopravní ne-
hodu. Než začnete se zařízením
pracovat, nejprve vozidlo za-
parkujte.

• Hlasitost zařízení nastavte na
takovou úroveň, aby řidič slyšel
i zvuky přicházející zvenčí. Jíz-
da v situaci, kdy nejsou slyšet
zvuky zvenku, může vést k do-
pravní nehodě.

• Při zapínání zařízení dejte po-
zor na nastavenou hlasitost.
Náhlý, mimořádně hlasitý zvuk
při zapnutí zařízení může způ-
sobit poškození sluchu. (Před
vypnutím zařízení nastavte
vhodnou úroveň hlasitosti.)

POZOR

• Nesledujte příliš dlouho obra-
zovku. Nadměrné sledování
obrazovky může způsobit do-
pravní nehodu.

• Nerozebírejte, nesestavujte ani
neupravujte audiosystém. Po-
dobné jednání může vést k ne-
hodám, požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.

• Používání telefonu za jízdy
může vést ke ztrátě pozornosti
a ke zvýšenému riziku doprav-
ní nehody. Telefonujte až po za-
parkování vozidla.

• Předcházejte vniknutí vody
nebo jiných předmětů do za-
řízení. Může dojít ke vzniku
kouře, požáru nebo poruše pří-
stroje.

VÝSTRAHA
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Informace – používání
zařízení  USB

• Zařízení USB připojte až po na star to -
vá ní. V případě, že je zařízení USB
připojeno před nastartováním, může
při startování dojít k jeho poškození.
Zařízení USB nemusí fungovat správ -
ně, jestliže dojde k nastartování nebo
vypnutí zapalování ve chvíli, kdy je
zařízení USB již připojeno.

• Při připojování a odpojování zaříze-
ní USB dejte pozor na statickou
elektřinu.

• Připojené šifrované přehrávače MP3
audiosystém nerozezná.

• V závislosti na stavu vnějšího zařízení
USB může být připojené zařízení USB
pro audiosystém nerozpoznatelné.

• Audiosystém rozezná pouze zařízení
zformátovaná pomocí sektorů men -
ších než 64 kilobajtů.

• Audiosystém umí načítat zařízení
USB zformátované pomocí systému
FAT 12/16/32. Nelze používat zařízení
se souborovým systémem NTFS.

• Některá zařízení USB nemusí být pod -
po ro vá na kvůli problémům s kompa-
tibilitou.

(Pokračování)

(Pokračování)

• Zajistěte, aby byl konektor USB
chráněn před kontaktem s povrchem
lidského těla i jinými předměty.

• Pokud bude zařízení USB v krátké
době opakovaně připojováno a odpo-
jováno, může dojít k jeho poškození.

• Při odebírání externího USB zařízení
můžete zaslechnout zvláštní zvuk.

• Externí zařízení USB připojujte a od-
pojujte vždy při vypnutém audiosys-
tému.

• V závislosti na typu a kapacitě exter ní -
ho zařízení USB nebo typu souborů
ulo že ných v tomto zařízení se bude li-
šit doba, za kterou bude toto externí
zařízení systémem rozpoznáno. Tyto
ča so vé rozdíly nejsou příznakem po-
ruchy.

• Audiosystém podporuje pouze zaříze-
ní USB určená pro přehrávání hudby.

• Nejsou podporovány obrázky a videa
na USB.

• K nabíjení baterií nebo nepoužívejte
USB I/F ani nepoužívejte jiná zaříze-
ní USB, která generují teplo. Může to
vést ke snížení výkonu systému nebo
jeho poškození.

(Pokračování)

(Pokračování)

• Pokud použijete samostatný rozbo-
čovač USB nebo prodlužovací kabel,
nemusí audiosystém zařízení USB
roz po znat. Připojte zařízení USB
přímo do multimediálního vstupu
ve vozidle.

• Je-li zařízení USB rozděleno na lo-
gické disky, audiosystém  vozu roze-
zná pouze hudební soubory s nej -
vyš ší prioritou.

• Soubory se nemusejí správně pře -
hrá vat, jestliže jsou na zařízení USB
nainstalovány nějaké aplikace.

• Audiosystém nemusí správně fungo-
vat při připojení přehrávačů MP3,
mobilních telefonů, digitálních foto-
aparátů nebo jiných elektronických
zařízení (zařízení USB nebudou ro-
zeznána jako přenosný disk).

• Dobíjení prostřednictvím USB ne-
musí v některých mobilních zaříze-
ních fungovat.

• Audiosystém nemusí normálně fun-
govat při použití nestandardizova-
ných zařízení (např. typ s kovovým
krytem).

(Pokračování)

i
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(Pokračování)

• Audiosystém nemusí normálně
u for má tů typu HDD, CF nebo SD
paměť.

• Hudební soubory chráněné techno-
logií DRM (Digital Rights Manage-
ment) nebudou přehrány.

• Flash disky USB připojené pomocí
adaptéru (typ SD nebo CF) nemusí
být správně rozeznány.

• Zařízení nemusí správně fungovat při
použití externích pevných disků USB
nebo zařízení USB, jejichž při po je ní
je kvůli vibracím vozidla ná chyl né
k poruchám. (např. typ i-stick)

• Nepoužívejte paměťová zařízení USB,
která slouží jako pří věs ky
na klíče nebo pří slu šen -
ství k mo bil ní mu telefo-
nu. Mohla by způ so bit
poškození zásuvky USB.

• Připojení zařízení MP3 nebo telefo-
nu pomocí více kanálů, například
AUX/BT nebo Audio/USB, může
způsobit praskavé zvuky nebo ne-
správnou funkci přístroje.

Informace – používání
zařízení  iPod®

• iPod® je registrovaná ochranná
známka společnosti Apple Inc.

• Aby bylo možné ovládat zařízení
iPod® tlačítky audiosystému, je
nutné použít speciální kabel iPod®.
(Kabel je součástí dodávky při kou-
pi přístroje iPod®/iPhone®)

• Při připojení zařízení iPod® k audi-
osystému ve chvíli, kdy na něm běží
přehrávání, se může po připojení
zhruba na 1-2 sekundy ozvat vysoký
zvuk. Je-li možno, připojte iPod®

k audiosystému ve chvíli, kdy je
přehrávání v iPodu® zastaveno nebo
pozastaveno.

• Při připojení iPodu® pomocí kabelu
iPod® ve chvíli, kdy je zapalování
v režimu ACC ON, se iPod® bude
nabíjet z audiosystému ve vozidle.

• Při připojení pomocí kabelu iPod®

se ujistěte, že je konektor plně za-
strčen, aby nemohlo docházet k pro-
blémům při komunikaci zařízení.

(Pokračování)

(Pokračování)

• Je-li na vnějším zařízení jako iPod®

i v audiosystému zapnutá ekvalizace
zvuku, budou se obě ekvalizace
překrývat a může docházet ke zho-
ršení kvality zvuku a ke zkreslení. 

Je-li možno, vypněte na externím
zařízení po připojení k audiosysté-
mu ekvalizér.

• Při připojení zařízení iPod® nebo
pomocí vstupu AUX se může ozývat
rušení. Jestliže zařízení ne po u ží vá -
te, odpojte jej.

• Je-li zařízení iPod® nebo zařízení
připojené do vstupu AUX napájeno
ze zásuvky ve vozidle, může se ozý -
vat rušení. V takovém případě od-
pojte před přehráváním zařízení od
napájení.

• Přeskakování nebo nesprávná funk-
ce mohou nastat v důsledku vlast-
ností vašeho zařízení iPod®/Phone®.

(Pokračování)

i
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(Pokračování)

• Je-li váš iPhone® připojen prostřed-
nictvím bezdrátové sítě Bluetooth®

i rozhraní USB, nemusí se zvuk
správ ně přehrávat. Ve svém iPhonu®

vyberte pro výstup zvuku (zdroj)
buď konektor Dock, nebo bezdráto-
vý přenos pomocí technologie Blue-
tooth®.

• Jestliže zařízení iPod® nelze roze-
znat, neboť jeho verze nepodporuje
používané komunikační protokoly,
režim iPod nelze používat. 

• U zařízení iPod® Nano 5. generace,
nemusí být iPod® rozpoznán v pří -
pa dě málo nabité baterie. Pro použi-
tí prosím nabijte baterii iPodu®. 

• Prohledání/přehrání složek zobra-
zených v zařízení iPod® se může lišit
od složek zobrazených na audiosys-
tému.

• V případě poruchy iPodu® způso-
bené závadou zařízení iPod®, rese-
tujte iPod® a zkuste to znovu. (Více
viz příručka k iPodu®)

(Pokračování)

(Pokračování)

• Některé iPody® se nemusí se systé-
mem synchronizovat. Pokud je za-
řízení odstraněno dříve, než je roz-
poznáno, nemusí systém řádně
obnovit předchozí režim. (Nabíjení
iPadu® není podporováno.)

Informace – používání
zařízení  AUX

• Pokud je konektor externího zařízení
připojen ke vstupu AUX, automatic-
ky se aktivuje režim AUX. Po odpo-
jení konektoru se obnoví před cho zí
režim. 

• Režim AUX lze používat pouze
s při po je ným externím zařízením. 

• Hlasitost AUX lze ovládat nezávisle
na ostatních režimech audio.

• Připojením konektoru jack ke vstu-
pu AUX bez externího zařízení pře-
jde systém do režimu AUX, ale bude
reprodukovat pouze hluk. Pokud se
externí zařízení nepoužívá, odpojte
také konektor jack.

• Pokud je připojeno externí zařízení
do sítě, může se při reprodukci
ozývat hluk. V takových případech
odpojte zařízení z napájení.

• Před použitím zcela zasuňte kabel
AUX do konektoru AUX.

i
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Informace – před použitím
Bluetooth® hands-free

Co je Bluetooth®?
• Bluetooth® je bezdrátová síťová

tech no lo gie, která využívá frek venč -
ní rozsah 2,4 GHz–2,48 GHz pro
pro po je ní různých zařízení na urči-
tou vzdálenost.

• Technologii Bluetooth® obsahují po -
čí ta če, externí zařízení, mobilní tele-
fony, přístroje PDA, různá elektro-
nická zařízení i automobily.
Bluetooth® umožňuje přenos dat vy-
sokou rychlostí, aniž by bylo nutné
používat kabel.

• Bluetooth® hands-free je zařízení,
které umožňuje uživateli pohodlně
telefonovat pomocí mobilních tele-
fonů s Bluetooth® prostřednictvím
audiosystému.

• Některé mobilní telefony nemusí funk-
ci bezdrátové sady Bluetooth® pod po -
ro vat. Pro více informací o kompati -
bilitě vašeho mobilního zařízení
na v štivte www. hyundaiusa.com.

Informace – zásady bezpe-
čné jízdy

• Sada hands-free Bluetooth® umož -
ňu je řidiči bezpečně telefonovat za
jízdy. Propojení hlavní jednotky s te-
lefonem Bluetooth® umožňuje uživa-
teli pohodlně telefonovat a používat
kontakty. Před zahájením používání
technologie Bluetooth® si pečlivě pře-
čtěte tuto příručku.

• Nadměrné telefonování za jízdy
může vést k nepozornosti při řízení
a způsobit nehodu. Vyhýbejte se pří -
liš nému telefonování během řízení.

• Sledování obrazovky po delší chvíli
je nebezpečné a může vést k doprav-
ní nehodě. Za jízdy sledujte obra -
zov ku vždy jen na krátkou chvíli.

Informace – připojení telefo-
nu Bluetooth®

• Před propojením hlavní jednotky
s mobilním telefonem zkontrolujte,
zda Váš mobilní telefon podporuje
funkci Bluetooth®.

• I když telefon podporuje funkci
Blue tooth®, nemusí audiosystém te-
lefon během hledání najít, jestliže
byl telefon nastaven do skrytého sta-
vu nebo je v něm modul Bluetooth®

vypnutý. Vypněte skrytý stav nebo
zapněte modul Bluetooth® a teprve
poté zkuste vyhledat telefon a připo-
jit jej k hlavní jednotce.

• Telefon Bluetooth® se automaticky
připojí po zapnutí zapalování.

• Nechcete-li, aby se telefon automa-
ticky připojoval k zařízení Blue -
tooth®, vypněte v telefonu funkci
Blue tooth®.

• Kvalita a hlasitost bezdrátového
pro po je ní s hands-free sadou se
může lišit v závislosti na typu mobil-
ního telefonu.

(Pokračování)

iii
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(Pokračování)

• Při propojování hlavní jednotky s te-
lefonem zaparkujte vozidlo.

• Připojení Bluetooth® se může u ně -
kte rých mobilních telefonů přerušo-
vat. Zkuste se znovu připojit násle-
dujícím postupem.

1. Zapněte a vypněte funkci Blue -
tooth® v mobilním telefonu a zkus-
te se znovu připojit.

2. Zapněte a vypněte mobilní telefon
a zkuste se připojit znovu. 

3. Vyjměte z telefonu baterii, restar-
tujte telefon a zkuste se připojit
znovu.

4. Restartujte audiosystém a zkuste
se připojit znovu.

5. Smažte všechna spárovaná zaříze-
ní a zkuste se připojit znovu.

• Kvalita a hlasitost bezdrátového
pro  po  je ní s hands-free sadou se
může lišit v závislosti na modelu mo-
bilního telefonu.

Informace – využití roz po -
zná ní  hlasu

• Při používání funkce rozpoznání
hlasu jsou podporovány pouze pove-
ly uvedené v uživatelské příručce.

• Vezměte na vědomí, že během pou-
žívání systému rozpoznání hlasu se
režim ukončí stisknutím jiné kláve-
sy než klávesy .

• Pro lepší výkon funkce rozpoznání
hlasu umístěte používaný mikrofon
nad hlavu řidiče a během vyslovo-
vání povelů zachovejte vhodnou po-
lohu.

• Během následujících situací nemusí
rozpoznání hlasu v důsledku vněj ší -
ho hluku fungovat správně.

- Když sou otevřena boční okna
a střešní okno

Když je proud vzduchu chla ze ní/
topení příliš silný

- Při vjezdu do tunelu nebo jízdě
v něm

(Pokračování)

(Pokračování)

- Když vozidlo jede po členité nebo
nerovné cestě

- Za hustého deště (silný déšť, vi-
chřice)

• Hlasové povely týkající se telefonu
lze použít pouze při připojeném za-
řízení s technologií Bluetooth®.

• Při volání na základě jména musí
být příslušný kontakt stažen do au-
diosystému a v něm uložen.

• Po stažení telefonního seznamu
Blue tooth® je nutné určitou dobu
vyčkat, než bude dokončena kon-
verze dat telefonního seznamu na
hlasové informace. Během této doby
nemusí hlasové povely správně fun-
govat.

• Hlasové povely vyslovujte přirozeně
a jasně jako při běžné konverzaci.

i
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Ovládací prvky a funkce systému

Hlavní jednotka audiosystému
-RDS, model s Bluetooth

Název Popis

RADIO Po každém stisknutí tlačítka se změní režim v ná-
sledujícím pořadí  FM1 fl FM2 fl FMA fl AM fl
AMA.
(pro model DAB)
FM1 fl FM2 fl FMA fl DAB1 fl DAB2 fl AM.
h V Setup>Display (nastavení displeje) se při za-

pnutém [Mode Pop up] zobrazí vyskako-
vací okno Radio. 

h Při zobrazeném vyskakovacím okně použijte
pro volbu požadovaného režimu ovladač 
TUNE nebo tlačítka ~ .

On

61

Název Popis
MEDIA

Po každém stisknutí tlačítka se změní režim v po-
řadí USB, iPod, AUX, My Music, BT Audio.
h V Setup>Display (nastavení displeje) se při za-

pnutém [Mode Pop up] zobrazí vyskako-
vací okno Media.

h Při zobrazeném vyskakovacím okně použijte
pro volbu požadovaného režimu ovladač 
TUNE nebo tlačítka ~ .

On

41

Ovládání obrazovky telefonu.

• Krátké stisknutí tlačítka: Posun mezi režimy pro na-
stavení displeje, zvuku, hodin, telefonu a systému

• Stisknutí a přidržení tlačítka: Posun na nastavení
hodin

TRACK
SEEK • Režim příjmu rozhlasového vysílání: Automatické

vyhledání rozhlasové stanice.
• Režimy USB, iPod, My Music:

- Krátké stisknutí tlačítka: Posun na následující
nebo předchozí skladbu (složku).

- Stisknutí a přidržení tlačítka: Rychlý posun
vpřed a vzad v rámci stávající skladby (složky).

POWER/
VOL knob

• Hlavní vypínač: Vypnutí/zapnutí stisknutím
vypínače.

• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti otáče-
ním ovladače doleva/doprava.

~ 
(přednastaveno)

61 • Režim Rádio: Uložení frekvencí (kanálů) nebo
příjem uložených frekvencí (kanálů).

• Režimy USB, iPod, My Music
- : Opakování
- : Náhodné přehrávání2 RDM

1 RPT
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Název Popis

Po každém krátkém stisknutí tlačítka se nastaví
obrazovka Off fl obrazovka On fl obrazovka Off.
h Režim audio pokračuje, vypne se pouze obra-

zovka. Vypnutou obrazovku lze znovu aktivovat
stisknutím libovolného tlačítka.

Název Popis
TA

SCAN
• Režim Rádio:
- Krátké stisknutí tlačítka: Zkušební 5sekundový

poslech jednotlivých stanic.
- Stisknutí a přidržení tlačítka: Přehled rozhlaso-

vých stanic uložených v předvolbách ~
, každá stanice 5 sekund.

h Pro pokračování v poslechu aktuální frekven-
ce znovu stiskněte tlačítko .

• Režimy USB, iPod
- Krátký stisk tlačítka: Zkušební 10sekundový

poslech jednotlivých skladeb (souborů).
h Pro pokračování v poslechu aktuální skladby

(složky) znovu stiskněte tlačítko .

6
1

TA
SCAN

TA
SCAN

MENU Zobrazení menu pro aktuální režim.

Posun na předchozí obrazovku.

FOLDER
FOLDER Režim USB: Prohledání složky

h Může se lišit v závislosti na zvoleném zdroji
audiosignálu.

Ovladač
TUNE

• Režim Rádio: Změna frekvence otáčením ovla-
dače doleva/doprava.

• Režimy USB, iPod: Vyhledání skladeb (složek)
otáčením ovladače doleva/doprava.

h Po zobrazení požadované skladby stiskněte
pro její přehrání znovu ovladač.
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-RDS, model bez Bluetooth

Název Popis

FM • Změna do režimu FM
• Po každém stisknutí tlačítka se změní režim v po-

řadí FM1 fl FM2.

AM Změna do režimu AM.

Název Popis

MEDIA Po každém stisknutí tlačítka se změní režim
v pořadí USB, iPod, AUX.
h V Setup>Display (nastavení displeje) se při

zapnutém [Mode Pop up] zobrazí vy-
skakovací okno Media.

h Při zobrazeném vyskakovacím okně použijte
pro volbu požadovaného režimu ovladač 
TUNE nebo tlačítka ~ .

On

41

• Krátké stisknutí tlačítka: Posun mezi režimy
pro nastavení displeje, zvuku, hodin, telefonu
a systému.

• Stisknutí a přidržení tlačítka: Posun na nasta-
vení hodin.

TRACK
SEEK

• Režim Rádio: Automatické vyhledání roz hla so -
vé stanice.

• Režimy USB, iPod:
- Krátký stisk tlačítka: Posun na následující nebo

předchozí skladbu (složku).
- Stisk a přidržení tlačítka: Rychlý posun vpřed

a vzad v rámci stávající skladby (složky).

POWER/
VOL knob

• Hlavní vypínač: Vypnutí/zapnutí stisknutím
vypínače.

• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti
otáčením ovladače doleva/doprava.

~ 
(přednastaveno)

61 • Režim Rádio: Uložení frekvencí (kanálů) nebo
příjem uložených frekvencí (kanálů).

• Režimy USB, iPod
- : Opakování
- : Náhodné přehrávání2 RDM

1 RPT
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Název Popis

Po každém krátkém stisknutí tlačítka se nastaví
obrazovka Off fl obrazovka On fl obrazovka Off.
h Režim audio pokračuje, vypne se pouze obra-

zovka. Vypnutou obrazovku lze znovu aktivovat
stisknutím libovolného tlačítka.

Název Popis
TA

SCAN
• Režim Rádio:
- Krátké stisknutí tlačítka: Zkušební 5sekundový

poslech jednotlivých stanic.
- Stisknutí a přidržení tlačítka: Přehled rozhlaso-

vých stanic uložených v předvolbách ~
, každá stanice 5 sekund.

h Pro pokračování v poslechu aktuální frekven-
ce znovu stiskněte tlačítko .

• Režimy USB, iPod
- Krátký stisk tlačítka: Zkušební 10sekundový

poslech jednotlivých skladeb (souborů).
h Pro pokračování v poslechu aktuální skladby

(složky) znovu stiskněte tlačítko .

6
1

TA
SCAN

TA
SCAN

MENU Zobrazení menu pro aktuální režim.

Posun na předchozí obrazovku.

FOLDER
FOLDER Režim USB: Prohledání složky

h Může se lišit v závislosti na zvoleném zdroji
audiosignálu.

Ovladač
TUNE

• Režim Rádio: Změna frekvence otáčením ovla-
dače doleva/doprava.

• Režimy USB, iPod: Vyhledání skladeb (složek)
otáčením ovladače doleva/doprava.

h Po zobrazení požadované skladby stiskněte
pro její přehrání znovu ovladač.
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Setup

Nastavení displeje

Stiskněte tlačítko Ovlada-
čem TUNE zvolte možnost [Dis-
play] nebo stiskněte tlačítko
Ovladačem TUNE zvolte menu 

Mode Pop up
Změna režimu volby [Mode Pop up]

Changes . selection mode
• Ve stavu On stiskněte nebo

. Zobrazí se obrazovka pro
změnu režimu Pop up.

Scroll text 
[Scroll text] Nastavte /
• : zachová rolování
• : rolování pouze jednou.

Song Info
Při přehrávání souboru MP3 zvolte
požadované informace z ,Folder/File‘
nebo ,Album/Artist/Song‘.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Nastavení zvuku

Stiskněte tlačítko Ovlada-
čem TUNE zvolte možnost
[Sound] nebo stiskněte tlačítko

Ovladačem TUNE zvolte menu 

Audio Settings
Toto menu umožňuje nastavit hloub-
ky, středy a výšky, vyvážení a pro-
línání.
Zvolte [Audio Settings] Ovladačem

TUNE zvolte menu
Otáčením ovladače TUNE  dopra-
va a doleva nastavte

• Bass, Middle, Treble: nastavuje
ekvalizaci zvuku.

• Fader, Balance: změna prolínání
a vyvážení.

• Default: obnoví výchozí nastavení.
h Return: opakovaným stisknutím

ovladače TUNE během úprav
se vrátíte do nadřazeného menu.

Speed Dependent Volume
Control 
Tato funkce slouží k automatickému
řízení hlasitosti reprodukce na zákla-
dě rychlosti vozidla.
Zvolte [Speed Dependent Vol.]
Stisknutím ovladače TUNE zapně-
te či vypněte SDVC

Volume Dialogue
Upravuje hlasitost rozeznávání hla-
su.
Zvolte [Volume Dialogue] Ovlada-
čem TUNE nastavte hlasitost

2 RDM
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Nastavení hodin

Stiskněte tlačítko Zvolte
[Clock] ovladačem TUNE nebo
tlačítkem Zvolte menu ovlada-
čem TUNE

Clock Settings
Toto menu slouží k nastavení času.
Zvolte [Clock Settings] Nastavení
proveďte ovladačem TUNE
Stiskněte ovladač TUNE

h Nastavte číslo pro nastavení hodin
[hour] a stiskněte ovladač pro na-
stavení minut [minute].

Day Settings
Toto menu slouží k nastavení data
(DD/MM/YYYY).
Zvolte [Day Settings] Nastavení pro-
veďte ovladačem TUNE Stisk-
něte ovladač TUNE

h Upravte číslo v souladu s požado-
vaným nastavením a pro posun na
následující nastavení stiskněte
ovladače TUNE. (Nastavení v po-
řadí den/měsíc/rok)

3
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Time Format
Tato funkce slouží k nastavení
12/24hodinového formátu času v au-
diosystému. Zvolte [Time Format]
Ovladačem TUNE nastavte 12ho-
dinový nebo 24hodinový režim

Clock Display when Power is OFF
Zvolte [Clock Disp.(Pwr Off)] Nasta-
vení / proveďte ovladačem TUNE
• : zobrazení času/data na ob-

razovce
• : vypnuto.

Automatic RDS Time
Tato volba slouží k automatické syn-
chronizaci času pomocí signálu RDS.
Zvolte [Automatic RDS Time] Nasta-
vení / proveďte pomocí
ovladače TUNE
• : zapnutí automatického na-

stavení
• : vypnuto.

Jelikož některé místní rozhlasové
stanice nepodporují automatickou
synchronizaci času pomocí RDS,
nebudou některé vysílače RDS po-
skytovat správný čas. V případě
zobrazení nesprávného času na -
stav te čas ručně podle kroku
„Clock Setting“ na předchozí
stránce.

OffOn

POZNÁMKA

Off

Off

On

On
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Nastavení telefonu 
(Pro model s Bluetooth®)

Stiskněte tlačítko Zvolte
[Phone] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka Zvolte menu po-
mocí ovladače TUNE

Pair Phone

Při párování mobilního telefonu
po mo cí bezdrátové technologie
Bluetooth® je nejprve nutné pro -
vést autentizaci a připojení. Kvůli
tomu není možné párovat mobilní
telefon za jízdy. Před používáním
nejprve vozidlo zaparkujte.

Zvolte [Pair Phone] Proveďte na-
stavení pomocí ovladače TUNE
¿ Vyhledejte zařízení podle názvu

a při poj te ho.
¡ Vložte kód zobrazený na obrazov-

ce. (Kód: 0000)
h Název zařízení a kód budou zobra -

ze ny na obrazovce po dobu 3 minut.
Jestliže během této doby nedojde ke
spárování, proces spárování mobil-
ního telefonu se automaticky zruší.

¬ Zobrazí se informace o dokončení
spárování.

h U některých mobilních telefonů
pro běh ne spárování automaticky
po připojení.

h Je možné spárovat až pět mobil-
ních telefonů s Bluetooth®.4

POZNÁMKA
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Phone List
Zobrazí se názvy až 5 spárovaných
telefonů.
Před aktuálně připojeným telefonem
se zobrazí značka [ ].

Volbou požadovaného názvu lze na-
stavit příslušný telefon.

• Připojení telefonu
Zvolte [Phone List] Ovladačem
TUNE zvolte příslušný mobilní tele-
fon Zvolte [Connect Phone]

¿ Zvolte mobilní telefon, který není
aktuálně připojený.

¡ Připojte zvolený mobilní telefon.
¬ Zobrazí se informace o dokončení

připojení.

h Pokud je již připojený telefon, od-
pojte aktuálně připojený telefon
a zvolte nový telefon, který chcete
připojit.

• Odpojení připojeného telefonu
Zvolte [Phone List] Ovladačem
TUNE zvolte příslušný mobilní tele-
fon Zvolte [Disconnect Phone]

¿ Zvolte aktuálně připojený mobilní
telefon.

¡ Odpojte zvolený mobilní telefon.
¬ Zobrazí se informace o dokončení

odpojení.

• Změna pořadí připojování (priority)
Tato nabídka slouží ke změně pořadí
(priority) automatického připojování
spárovaných mobilních telefonů.
Zvolte [Phone List] Zvolte [Priority]
pomocí ovladače TUNE Zvolte
mobilní telefon s prioritou č. 1]

¿ Zvolte [Priority].
¡ Ze spárovaných telefonů zvolte te-

lefon pro prioritu 1.
¬ Zobrazí se nové pořadí priorit..
h Po změně pořadí priorit bude při-

pojen nový telefon s prioritou 1
- Když telefon s prioritou 1 nelze

připojit: Zařízení se automaticky
pokusí připojit k poslednímu při-
pojenému telefonu.

- V případě, že k poslednímu připo-
jenému telefonu se nelze připojit:
Přístroj se pokusí připojit k telefo-
nům v pořadí podle seznamu
spárovaných telefonů.

- Připojený telefon dostane auto-
maticky prioritu 1.
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• Smazání
Zvolte [Phone List] Ovladačem
TUNE zvolte příslušný mobilní tele-
fon Zvolte [Delete]

¿ Zvolte požadovaný mobilní tele-
fon.

¡ Vymažte zvolený mobilní telefon.
¬ Zobrazí se informace o dokončení

vymazání.
h Pokud se pokusíte vymazat aktu-

álně připojený telefon, telefon se
nejdříve odpojí.

• Při smazání mobilního telefonu
se rovněž smaže jeho telefonní
seznam.

• Pro stabilní komunikaci pomocí
bezdrátové technologie Blueto-
oth® je potřeba smazat mobilní
telefon z audiosystému a také
audiosystém z mobilního telefo-
nu.

Phone book Download
Tato funkce slouží ke stažení telefon-
ního seznamu a výpisu volání do au-
diosystému.
Zvolte [Phone book Download]
Ovladačem TUNE zvolte

• Některé mobilní telefony nemusí
funkci stahování podporovat.

• Jestliže v průběhu stahování te  -
le fon ní ho seznamu dojde k jiné
operaci, stahování se přeruší.
Záznamy v telefonním seznamu
stažené do tohoto okamžiku se
uchovají.

• Při stahování nového te le fon ní -
ho seznamu smažte před zaháje-
ním stahování všechny dříve
uložené telefonní seznamy.

Auto Download
Při připojování nového mobilního te-
lefonu je možné stahovat telefonní
seznam a výpis volání automaticky.
Zvolte [Auto Download] Ovladačem

TUNE zvolte / OffOn

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Outgoing Volume
Tento parametr slouží k nastavení
hlasitosti vašeho hlasu při volání po-
mocí bezdrátové sady prostřednic-
tvím bezdrátové technologie Blue -
tooth®.
Zvolte [Outgoing Volume] Pomocí
ovladače TUNE nastavte hlasitost

h Hlasitost lze měnit i během telefo-
nování pomocí tlačítka ,

.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
Tato funkce slouží v situaci, kdy ne-
chcete používat bezdrátovou technolo-
gii Bluetooth®.
Zvolte [Bluetooth System Off] Ovla-
dačem TUNE nastavte

h Pokud je již připojený telefon, tele-
fon odpojte a vypněte Bluetooth®.

Používání systému bezdrátové
technologie Bluetooth®

Chcete-li zapnout bezdrátovou tech-
nologii Bluetooth® (je-li aktuálně vy-
pnutá), postupujte následujícím způ-
sobem.
• Zapnutí bezdrátové technologie

Blue tooth® pomocí tlačítka 
Stiskněte tlačítko Screen
Gui dance 

h Přechod na obrazovku, kde lze
používat funkce Blue tooth®, a zo-
brazení navádění.

• Zapnutí bezdrátové technologie
Blue tooth® pomocí tlačítka 

Stiskněte tlačítko Zvolte
[Phone] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka 
¿ Zobrazí se obrazovka s dotazem

na zapnutí Bluetooth® .
¡ Na obrazovce zvolte , čímž

zapnete Bluetooth® a zobrazíte
navádění.

h Pokud je Blue tooth® zapnutý, sys-
tém se automaticky pokusí připojit
naposledy připojený mobilní tele-
fon Blue tooth®.

• Připojení Bluetooth® se může
u některých mobilních telefonů
přerušovat. Zkuste se znovu při-
pojit následujícím postupem.

1) ZAPNĚTE/VYPNĚTE funkci
Blue tooth® v mobilním telefonu
a zkus te se znovu připojit.

2) ZAPNĚTE/VYPNĚTE napájení
mobilního telefonu a zkuste se
znovu připojit.

3) Vyjměte baterii mobilního tele-
fonu, restartujte jej a potom se
zkuste se znovu připojit.

4) Restartujte audiosystém a zkus -
te se znovu připojit.

5) Smažte všechna spárovaná za-
řízení ve vašem mobilním tele-
fonu a v audiosystému a pro -
veď te párování znovu.

YES

3

TRACK
SEEK

POZNÁMKA
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Nastavení systému

Stiskněte tlačítko Zvolte [Sys-
tem]

Memory Information 
(je-li ve výbavě)
Zobrazuje aktuálně využitou a celko-
vou paměť systému.
Zvolte [Memory Information] OK
Na levé straně je zobrazena aktuální
využitá paměť a na pravé straně pak
celková paměť systému.

VRS Mode
Tato funkce se používá k přepínání
nápovědy u systému rozeznávání
hlasu mezi normálním a pokročilým
režimem. 
Zvolte [VRS Mode] Nastavení pro-
veďte pomocí ovladače TUNE
• Normální: Tento režim slouží pro za-

čátečníky a poskytuje podrobné po-
kyny během práce se systémem ro-
zeznávání hlasu.

• Pokročilé: Tento režim slouží pro
pokročilé uživatele a vynechává
některé pokyny během práce se
systémem rozeznávání hlasu. (Při
používání režimu Pokročilé lze si
poslechnout pokyny pomocí povelů
[Help] nebo [Menu].

h Může se lišit v závislosti na zvo-
leném zdroji audiosignálu..

Language
Toto menu slouží k nastavení jazyku
pro zobrazení a pro rozpoznávání
hlasu.
Zvolte [Language] Ovladačem
TUNE zvolte

h Po změně jazyka bude resetovat.
h Jazyková podpora podle regionu

- 
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Rádio: FM, AM

SEEK
Stiskněte tlačítko , 
• Krátké stisknutí tlačítka: změna

frek vence.
• Stisknutí a přidržení tlačítka: auto-

matické vyhledání další frekvence.

Vyhledání stanice pomocí
předvolby
Stiskněte tlačítko ~ 
• Krátké stisknutí tlačítka: Začne

příjem stanice uložené pod příslu-
šným tlačítkem.

• Stisknutí a přidržení tlačítka: Stisk-
nutím a přidržením příslušného tla-
čítka ~ se pod toto tla-
čítko uloží aktuálně naladěná
stanice a ozve se pípnutí. 

Stiskněte tlačítko 
• Stisknutí a přidržení tlačítka: Při jí -

ma ná frekvence se zvyšuje a každá
naladěná stanice se na 5 sekund
ozve z reproduktorů. Po prohledání
všech frekvencí se přístroj vrátí do
původního režimu a naladí aktuální
stanici.

Ruční vyhledávání stanic
Otáčením ovladače TUNE doleva
a doprava upravte frekvenci.

Dopravní zprávy (TA)
Krátké stisknutí tlačítka (mé -
ně než 0,8 sekundy): Volbou
/ nastavte režim dopravního
zpravodajství. 

MENU
Pod tlačítkem jsou funkce
A.Store (automatické ukládání) a Info.

MENU

Off

On

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK

TA
SCAN

TLe Eng 4 cz:CM (FL).qxd  3.8.2015  9:26  Page 28



4-29

M
ultim

ediální systém

4

AST (Auto Store, automatické
ukládání)

Stiskněte tlačítko Nastavte
[ AST] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .

Zvolte AST (Auto Store) pro ukládání
frekvencí s maximální kvalitou příjmu
do předvoleb ~ . Pokud
nejsou přijímány žádné frekvence,
pak bude vysílána naposledy přijatá
frekvence.
h Uloží pouze paměť Předvolby

~ režimu FMA nebo
AMA. 

AF (Alternative Frequency,
alternativní  frekvence)
Stiskněte tlačítko Pomocí
ovla da če TUNE nebo tlačítka

nastavte [ AF].
Alternativní frekvenci lze zapnout
nebo vypnout.

Region
Stiskněte tlačítko Pomocí
ovladače TUNE nebo tlačítka
nastavte [ Region].
Region lze zapnout nebo vypnout. 

News (zpravodajství)
Stiskněte tlačítko Nastavte
[ News] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .
Zpravodajství lze zapnout nebo vy-
pnout. 

Info Volume
Parametr Info Volume stanovuje hla-
sitost příjmu zpravodajství nebo do-
pravních informací.
Hlasitost informačních zpráv lze na-
stavit pomocí ovladače VOL dole-
va/doprava v průběhu vysílání zpra-
vodajství nebo dopravních informací.
h AF, Region a News jsou menu re-

žimu RDS Radio.

4

MENU

3

MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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Rádio DAB (pro model DAB)
h RADIO se může lišit v závislosti na

zvoleném zdroji audiosignálu.

Změna režimu příjmu
rozhlasového  vysílání

Stiskněte tlačítko , čímž změ-
níte režim v pořadí FM1 fl FM2 fl
FMA fl DAB1 fl DAB2 fl AM.

   SEEK
Stiskněte tlačítko , 
• Krátké stisknutí tlačítka (méně než

0,8 sekundy): změna stanice.
• Stisknutí a přidržení tlačítka (více

než 0,8 sekundy): změna souboru.

Soubor
Stiskněte tlačítko , 

• Vyhledejte soubor. Pro volbu poža-
dovaného souboru a volbu stanic
v rámci souboru použijte ovladač
Tune.

Vyhledání stanice pomocí
předvolby
Stiskněte tlačítko ~ 

• Krátké stisknutí tlačítka (méně než
0,8 sekundy): Přehrání stanice ulo-
žené pod příslušným tlačítkem.

• Stisknutí a přidržení tlačítka (více
než 0,8 sekundy): Stisknutím a při -
dr že ním příslušného tlačítka ~

se pod toto tlačítko uloží aktu-
álně naladěná stanice a ozve se
pípnutí.

6
1

RADIO

1 6

FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK
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SCAN
Stiskněte tlačítko 
• Krátké stisknutí tlačítka (méně než

0,8 sekundy): Zapnutí/vypnutí TA
• Stisknutí a přidržení tlačítka (více

než 0,8 sekundy): Přijímaná stanice
se zvyšuje a každá stanice se na
5 sekund ozve z reproduktorů. Po
prohledání všech stanic se systém
vrátí k aktuální stanici a přehraje ji.

Ruční vyhledávání stanic

Otáčením ovladače TUNE doleva/
do prava zvolte stanici.

MENU

Pod tlačítkem jsou funkce
Ser vi ce.F (Service Following) a L-
Band.

Service Following
Stiskněte tlačítko Nastavte
[ Service.F] pomocí ovladač
TUNE nebo tlačítka .
Pokud je signál DAB slabý, funkce
Service Following automaticky kon-
vertuje na identické vysílání FM, po-
kud je toto vysílání k dispozici.

L-Band
Stiskněte tlačítko Nastavte
[ L-Band] pomocí ovladače
TUNE nebo tlačítka .
Rozhlasové stanice DAB zahrnují
podle rozsahu BAND III a L-BAND.
Funkce BAND III je vždy přednasta-
vena, zatímco funkci L-BAND lze za-
pnout pro vyhledání rozhlasových
stanic L-BAND v regionu, kde jsou
dostupné rozhlasové stanice L-
BAND.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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Základní způsob používání: USB/iPod®/My Music

- RDS, model s Bluetooth

- RDS, model bez Bluetooth

Název Popis

Repeat Během přehrávání skladby (složky) tlačítko 
Režim USB, iPod®, My Music: 
• Opakovaně přehrává aktuální skladbu
Režim USB: 
• Opakování skladeb v rámci stávající složky.

(2krát stisknuté tlačítko).
h Pro vypnutí opakování znovu stiskněte tlačítko

. 1 RPT

1 RPT

Random Během přehrávání skladby (složky) tlačítko 
Režim iPod®, My Music: 
• Náhodné přehrání všech skladeb
Režim USB: 
• Náhodné přehrávání složky: přehrávání všech

skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí.
• Náhodné přehrávání: přehrávání všech složek

v náhodném pořadí (2krát stisknuté tlačítko).
h Pro vypnutí opakování znovu stiskněte tlačítko

.2 RDM

2 RDM

Změna
skladby/složky

Během přehrávání skladby (složky), tlačítko

, 
• Krátké stisknutí tlačítka: přehrání aktuální sklad-

by od začátku / přehrání následující skladby.
• Stisknutí a přidržení tlačítka: rychlé procházení

skladbou dozadu/dopředu.
h Po opakovaném stisknutí tlačítka do

1 sekundy se přehraje předchozí skladba.

TRACK

TRACK
SEEK
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- RDS, model s Bluetooth

- RDS, model bez Bluetooth

Název Popis
Scan Během přehrávání skladby (složky) tlačítko

, přehraje 10 sekund z každé skladby
počínaje následující skladbou. 

h Pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko . 
h Funkce SCAN není podporována

v režimu iPod®.

TA
SCAN

TA
SCAN

Složka
Vyhledávání:
Režim USB

Během přehrávání skladby tlačítko ,

• vyhledá předchozí/následující složku
h Pokud je složka zvolena ovladačem TUNE,

bude přehrán první soubor v rámci zvolené
složky. 

FOLDER
FOLDER
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MENU: USB

V režimu USB stiskněte tlačítko
.

Repeat (opakování)
Nastavte [ RPT] ovladačem
TUNE nebo tlačítkem . Bude se
opakovat aktuální skladba.
h Pro vypnutí znovu stiskněte RPT.

Folder Random
Nastavte [ F.RDM] ovladačem
TUNE nebo tlačítkem . Budou
se náhodně přehrávat skladby v ak-
tuální složce.
h Pro vypnutí znovu stiskněte F.RDM.

Folder Repeat
Nastavte [ F.RPT] ovladačem
TUNE nebo tlačítkem . Budou se
opakovat skladby v aktuální složce.
h Pro vypnutí znovu stiskněte F.RPT.

All Random
Nastavte [ A.RDM] pomocí ovlada-
če TUNE nebo tlačítka pro
náhodné přehrání všech skladeb na
USB.
h Pro vypnutí znovu stiskněte A.RDM.

Information
Nastavte [ Info] ovladačem
TUNE nebo tlačítkem . Zobrazí
se informace o aktuální skladbě.
h Pro vypnutí zobrazení informací

stiskněte tlačítko . 

Copy (je-li ve výbavě)
Nastavte [ Copy] pomocí ovladače

TUNE nebo tlačítka . 
h Slouží ke kopírování aktuální

skladby do My Music. Zkopírované
skladby lze přehrát v režimu My
Music.

h Pokud je během kopírování stisk-
nuto jiné tlačítko, zobrazí se vy-
skakovací okno, zda chcete ko-
pírování zrušit.

h Pokud bude během kopírování při-
pojeno jiné médium (USB, iPod®,
AUX), kopírování se zruší.

h Během kopírování nehraje hudba.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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MENU: iPod®

V režimu iPod stiskněte klávesu
.

Repeat (opakování)
Nastavte [ RPT] ovladačem
TUNE nebo tlačítkem . Bude se
opakovat aktuální skladba.
h Pro vypnutí opakování znovu

stiskněte RPT.

Random (náhodné přehrávání)
Nastavte [ RDM] pomocí ovladače
TUNE nebo tlačítka .
Přehrává všechny skladby v aktuálně
zvolené kategorii v náhodném pořadí.
h Pro vypnutí znovu stiskněte RDM.

Information
Nastavte [ Info] pomocí ovladače

TUNE nebo tlačítka .
Zobrazí informace o aktuální skladbě.
h Pro vypnutí zobrazení informací

stiskněte tlačítko .

Search
Nastavte [ Search] pomocí ovladače

TUNE nebo tlačítka .
Zobrazí seznam kategorií z přístroje
iPod®.
h Je-li během hledání kategorií iPo-

du® stisknuto tlačítko , zo-
brazí se nadřazená kategorie. 

MENU: Režim My Music
(moje hudba) (je-li ve výbavě)

V režimu My Music stiskněte klávesu
.

Repeat (opakování)
Nastavte [ RPT] pomocí ovladače
TUNE nebo tlačítka .
Opakuje aktuálně přehrávanou sklad-
bu.
h Pro vypnutí opakování znovu

stiskněte RPT.

Random (náhodné přehrávání)
Nastavte [ RDM] pomocí ovladače
TUNE nebo tlačítka .
Přehrává všechny skladby v aktuálně
přehrávané složce v náhodném pořadí.
h Pro vypnutí náhodného přehrá vá -

ní znovu stiskněte RDM.

2 RDM

1 RPT

MENU

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
MENU

MENU
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Information
Nastavte [ Info] pomocí ovladače
TUNE nebo tlačítka .
Zobrazí informace o aktuální skladbě.
h Pro vypnutí zobrazení informací

stiskněte tlačítko . 

Delete (vymazat)
Nastavte [ Delete] pomocí ovladače

TUNE nebo tlačítka .
• Smaže aktuálně přehrávanou sklad-

bu.
V obrazovce přehrávání se příkazem
pro smazání smaže aktuálně pře hrá -
va ná skladba.
• Smaže soubor ze seznamu.
¿ Zvolte soubor, který chcete vyma-

zat, ovladačem TUNE.

¡ Stiskněte tlačítko zvolte
pro vymazání zvoleného souboru
menu vymazat.

Delete All
Nastavte [ Del.All] pomocí ovladače

TUNE nebo tlačítka .
Smaže všechny soubory z kolekce My
Music.

Delete Selection
Stiskněte tlačítko Nastavte [
Del.Sel] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .
Určité skladby v kolekci My Music se
označí a vymažou.

¿Zvolte skladby, které chcete ze se-
znamu vymazat.

¡Po volbě stiskněte tlačítko
zvolte menu Vymazat.

AUX

AUX slouží k přehrávání externích
mé  dií, připojených do konektoru AUX.
Po připojení externího zařízení do ko-
nektoru AUX se automaticky aktivuje
režim AUX.
Po připojení externího zařízení lze do
režimu AUX přejít rovněž stisknutím
tlačítka .

h Režim AUX nelze spustit, pokud
není k výstupu AUX připojeno
žádné externí zařízení.

MEDIA

MENU

6

MENU

5

MENU

4

MENU

3
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Bluetooth® Audio 
(je-li ve výbavě)

Co je to bezdrátová
technologie  Bluetooth®?
Bluetooth® umožňuje připojení za-
řízení na krátkou vzdálenost, včetně
zařízení hands-free, stereo slu-
chátek, bezdrátových dálkových
ovladačů atd. Více informací o Blue-
tooth® najdete na internetových
stránkách www.Bluetooth.com

Před použitím funkcí technologie Blue -
tooth® Audio
• Technologie Bluetooth® Audio ne-

musí být podporována vaším mobil-
ním telefonem Bluetooth®.

• Pro používání Bluetooth® Audio mu-
síte nejdříve spárovat a připojit mo-
bilní telefon Bluetooth®.

• Bluetooth® Audio lze používat pou-
ze se zapnutou funkcí [Audio Strea-
ming] na telefonu .

h Nastavení Bluetooth® Audio Strea-
ming: Stiskněte tlačítko
Zvolte [Phone] pomocí ovladače
Tune nebo tlačítka Zvolte
[Audio Streaming] pomocí ovlada-
če TUNE Nastavte /

Spuštění Bluetooth® Audio
• Stiskněte tlačítko pro změnu

režimu v pořadí USB fl AUX fl My
Music fl BT Audio.

• Když je zvolen režim BT Audio, Blue -
tooth® Audio spustí přehrávání.

h U některých mobilních telefonů se
nemusí přehrávání spustit auto-
maticky.

Používání funkce Bluetooth®

Audio
• Přehrávání/zastavení
Stiskněte ovladač TUNE pro pře hrá -
vá ní nebo přerušení stávající skladby.

h Funkce přehrávání/pauza nemusí
být podporována všemi mobilními
telefony.

MEDIA

OffOn

3

On
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Volání pomocí dálkového ovladače na volantu

h Aktuální výbava ve vozidle se může lišit od obrázku.

Název Popis

• Po každém stisknutí tlačítka se změní režim
v pořadí FM1 fl FM2 fl FMA fl AM fl
AMA fl USB(iPod) fl AUX
(pro model DAB)
FM1 fl FM2 fl FMA fl DAB1 fl DAB2 fl
AM fl USB(iPod) fl AUX

• Pokud není připojeno médium nebo vložen
disk, příslušné režimy nebudou aktivní.

-+ Zvyšování a snižování hlasitosti reproduktorů.

Tlačítko ztlumí hlasitost.
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Volání pomocí dálkového ovladače na volantu
(pro model s Bluetooth)

h Aktuální výbava ve vozidle se může lišit od obrázku.

Název Popis

Ztiší mikrofon během volání.

• Po každém stisknutí tlačítka se změní režim
v pořadí FM1 fl FM2 fl FMA fl AM fl
AMA fl USB(iPod) fl AUX fl My Music fl
BT Audio
(pro model DAB)
FM1 fl FM2 fl FMA fl DAB1 fl DAB2 fl
AM fl USB(iPod) fl AUX fl My Music fl BT
Audio

• Pokud není připojeno médium nebo vložen
disk, příslušné režimy nebudou aktivní. 

-+ Zvyšování a snižování hlasitosti reproduktorů.

Tlačítko Vytváří a přenáší hovory.

• Kontrola historie volání a uskutečnění hovoru

¿ Krátce stiskněte (méně než 0,8 s) tlačítko
na dálkovém ovladači na volantu.

¡ Na obrazovce se zobrazí historie volání.

¬ Pro volání na zvolené číslo znovu stiskněte
tlačítko .

• Vytočení naposledy volaného čísla

¿ Stiskněte a držte (déle než 0,8 s) tla-
čítko na dálkovém ovladači na volantu.

¡ Bude vytočeno naposledy volané číslo.

Tlačítko Ukončuje hovory nebo ruší funkce.
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MENU Telefon

Stisknutím tlačítka se zobra-
zí tři nabídky (Call History (historie
volání), Phone Book (telefonní se-
znam), Phone Setup (nastavení tele-
fonu)). 

Call History
Stiskněte tlačítko Zvolte [
History] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .
Zobrazí se historie volání, ve které
lze vybrat číslo a zavolat na něj.
Jestliže historie volání neexistuje, zo-
brazí se dotaz, zda se má historie vo-
lání stáhnout. (Některé mobilní telefony
nemusí funkci stahování podporovat.)

Phone Book
Stiskněte tlačítko Zvolte [
P. Book] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .
Zobrazí se telefonní seznam, z nějž
lze vybrat číslo a zavolat na něj.
h Pokud je u kontaktu uloženo více

než jedno telefonní číslo, pak se
na obrazovce zobrazí číslo mobil-
ního telefonu, číslo domů a do prá -
ce. Zvolte požadované číslo a vy-
točte je.

h Pokud telefonní seznam neexistu-
je, na obrazovce se zobrazí dotaz
na stažení telefonního seznamu.
(Některé mobilní telefony nemuse-
jí funkci stahování podporovat.)

Phone Setup
Stiskněte tlačítko Zvolte [
Setup] pomocí ovladače TUNE
nebo tlačítka .
Zobrazí se dialog pro nastavení při-
pojení telefonu pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®. Více infor-
mací v části
„Nastavení telefonu“.

32 RDM

1 RPT
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Rozpoznání hlasu 
(je-li ve výbavě)

Používání rozpoznání hlasu

Spuštění rozpoznání hlasu
Krátce stiskněte tlačítko na vo-
lantu. Vyslovte povel.

Pokud je rychlá zpětná vazba nasta-
vena na [ON], pak systém řekne
„Please say a command after the
beep (BEEP)“ (po pípnutí vyslovte
povel)
• Pokud je rychlá zpětná vazba v re-

žimu [OFF], pak se ozve pouze píp-
nutí „(BEEP)”

• Pro změnu rychlé zpětné vazby
[On]/[Off], přejděte na [Sys-
tem] [Prompt Feedback]

Informace 
Pro správné rozpoznání vyslovte po-
vel po hlasovém pokynu a pípnutí.

Seznam kontaktů – tipy
1) Neukládejte záznamy pod jedno-

duchými jmény (např. „Bob“,
„Mom“, „Kim“ atd.). Místo toho pro
všechny kontakty používejte celá
jména (včetně jména a příjmení)
(např. „Jacob Stevenson“ místo
„Dad“).

2) Nepoužívejte zkratky (např. pou-
žijte „Lieutenant” místo „Lt.” nebo
„Sergeant” místo „Sgt.”).

3) Nepoužívejte akronyma (např.
použijte „County Finance Depart-
ment” místo „CFD”)..

4) Nepoužívejte speciální znaky
(např. „@“, „pomlčku -“, „hvězdi-
čku*“, „ampersand &“).

5) Pokud není jméno v seznamu kon-
taktů rozpoznáno, změňte ho na
popisnější (např. použijte „Grand-
pa Joseph” místo „Pa Joe”).

Přeskakování okamžitých hlášení
Během zobrazení okamžité zprávy
krátce stiskněte tlačítko na dál-
kovém ovladači na volantu
Okamžitá zpráva je okamžitě ukon -
če na a zazní pípnutí. Po pípnutí vy-
slovte hlasový povel.

Opětovné spuštění rozpoznání
hlasu
Mezitím, co systém čeká na povel
krátce stiskněte tlačítko na dál-
kovém ovladači na volantu
Povel stát je okamžitě ukončen a za-
zní pípnutí. Po pípnutí vyslovte hlaso-
vý povel.

i
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Ukončení rozpoznání hlasu

Během zapnutého rozpoznání hlasu
Stiskněte a držte tlačítko na

dálkovém ovladači na volantu

Informace 
• Během hlasového povelu vyvolá

stisknutí jakéhokoliv ovladače nebo
tlačítka na volantu ukončení hla-
sového povelu.

• Když systém čeká na hlasový povel,
vyslovte pro ukončení hlasového po-
velu „cancel“ (zrušit) nebo „end”
(konec).

• Když systém čeká na hlasový povel,
stiskněte a držte tlačítko na vo-
lantu, čímž hlasový povel ukončíte. 

Rozpoznání hlasu a telefonní
kontakty – tipy:
Systém rozpoznání hlasu od spo leč -
nos ti Hyundai může mít problém
s po ro zu mě ním různým akcentům
nebo ne zcela běžným jménům.
Při používání rozpoznání hlasu pro
uskutečnění hovoru mluvte pomalu,
jasně vyslovujte. Pro maximální vyu-
žití funkce rozpoznání hlasu vezměte
při ukládání kontaktů následující po-
kyny:
• Neukládejte záznamy pod jednodu-

chými jmény (např. „Bob”, „Mom”
atd.). Místo toho vždy použijte celá
jména (včetně křestního jména a pří-
jmení)

• Nepoužívejte speciální znaky (např.
'@', '-', '*', '&' atd.)

• Nepoužívejte zkratky (např. použijte
„Lieutenant“ místo „Lt.“) nebo akrony-
ma (např. použijte „County Finance
Department“ místo „C. F. D.“ Jméno
vyslovujte přesně tak, jako bylo ulože-
no do seznamu kontaktů

i
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Příklad k používání hlasových povelů
• Spuštění hlasového povelu.

Krátké stisknutí tlačítka  (méně než 0,8 sekundy):

• Přeskočení hlasového povelu
Krátké stisknutí tlačítka (méně než 0,8 sekundy):

• Ukončení hlasového povelu.
Krátké stisknutí tlačítka (méně než 0,8 sekundy):

když zní výzva

More Help 
(Více nápovědy)

Contacts
(Kontakty)

Cancel
(Zrušení)

More Help 
(Více nápovědy)

Please say a command after the
beep or say "help" for more infor-
mation. (Po pípnutí prosím vy slov -
te po vel nebo pro více informací
řekněte „help“ (pomoc).)

Please say a...

Contacts. (Kontakty.) Please say the name of the
contact you want to call. (Vyslovte jméno kontak-
tu z telefonního seznamu, které chcete volat).

Pípnutí 

Please say a command after
the beep or say "help" for more
information. (Po pípnutí prosím
vyslovte povel nebo pro více in-
formací řekněte „help“ (nápově-
da).)

Pípnutí pípnutí.. (ukončující pípnutí)

Krátké stisknutí tlačítka 
(méně než 0,8 sekundy):

Pípnutí 

More Help (Více nápovědy)
Here are some examples of mode commands. (Zde je několik
příkladů povelů.)
You can say a radio type like 'FM', 'AM', or 'Satellite'. (Rádio
můžete vyslovit jako 'FM', 'AM' nebo 'Satellite'.)
You can also say a media source like 'USB', 'My Music', or 'iPod'.
(Zdroj médií můžete vyslovit jako 'USB'...)
Additionally, there are phone commands like "Contacts', 'Call His-
tory', or 'Dial Number". (Navíc jsou zde telefonní povely jako kon-
takty, historie volání nebo vytočit číslo)
You can find more detailed commands in the user's manual. (Více
informací můžete najít v tomto návodu k obsluze.)
Please say a command after the beep. (Po pípnutí prosím
vyslovte povel.)

More Help (Více nápovědy)
Here are some examples of mode commands. (Zde je několik
příkladů povelů.)
You can say a radio type like 'FM', 'AM', or 'Satellite'. (Rádio
můžete vyslovit jako 'FM', 'AM' nebo 'Satellite'.)
You can also say a media source like 'USB', 'My Music', or 'iPod'.
(Zdroj médií můžete vyslovit jako 'USB'...)
Additionally, there are phone commands like "Contacts', 'Call His-
tory', or 'Dial Number". (Navíc jsou zde telefonní povely jako kon-
takty, historie volání nebo vytočit číslo)
You can find more detailed commands in the user's manual. (Více
informací můžete najít v tomto návodu k obsluze.)
Please say a command after the beep. (Po pípnutí prosím vyslovte
povel.)
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Seznam hlasových povelů
• Běžné povely: Tyto povely jsou použít u většiny funkcí. (Nicméně u některých funkcí nemusí být některé povely do-

stupné)

Povel Funkce

More Help (Více
nápovědy)

Poskytne nápovědu ohledně povelů, které lze
použít kdekoliv v systému.

Help (Nápověda) Poskytne nápovědu ohledně povelů, které lze
použít v rámci stávajícího režimu.

Call<Name>
(Volat jméno)

Vytočí jméno uložené v kontaktech
Např.) Call „John Smith” (Volat „John Smith“)

Call<Name>
on Mobile (Volat
jméno  na mobil)

Zavolá na číslo uložené v kontaktech jako mobilní
Např.) Call „John Smith” on Mobile (Volat „John
Smith“ na mobil)

Call<Name> 
in Office (Volat
jméno do práce)

Zavolá na číslo uložené v kontaktech jako pra-
covní. Např.) Call „John Smith” in Office (Volat
„John Smith“ do práce)

Call<Name>
at Home (Volat
jméno domů)

Zavolá na číslo uložené v kontaktech jako domů 
Např.) Call „John Smith” at Home (Volat „John
Smith“ domů)

Call<Name> 
on Other (Volat
jméno ostatní)

Zavolá na číslo uložené v kontaktech jako ostat-
ní. Např.) Call „John Smith” on Other (Volat
„John Smith“ ostatní)

Phone (Telefon) Poskytne návod k povelům týkajícím se telefo-
nu. Po vyslovení tohoto povelu řekněte pro vy-
konání příslušné funkce „Favorites”, „Call His-
tory”, „Contacts” nebo „Dial Number” (oblíbené
položky, historie volání, vytočit číslo).

Favorites (Oblíbené) Zobrazí obrazovku oblíbených položek.

Povel Funkce

Call History
(Historie  volání)

Zobrazí obrazovku historie volání.

Contacts 
(Call by Name)
(Kon tak ty  (Volání
podle jména))

Zobrazí Kontakty. Po vyslovení tohoto povelu,
řekněte pro automatické vytočení čísla jméno
kontaktu uloženého v Kontaktech.

Dial Number
(Vytočit  číslo)

Zobrazí obrazovku Vytočit číslo. Po vyslovení
tohoto příkazu můžete vyslovit číslo, které
chcete zavolat.

Redial (Opakova -
né volání)

Vytočí naposledy volané číslo.

Tutorial Poskytuje návod jako používat rozpoznání
hlasu a připojení Bluetooth®.

Radio

• Při poslechu rádia se zobrazí následující ob-
razovka rádia.. (FM1 fl FM2 fl AM fl XM1
fl XM2 fl XM3 fl FM1)

• Při poslechu v jiném režimu zobrazí naposledy
zobrazenou obrazovku rozhlasového přijímače.

•Při poslechu rádia FM se zachová stávající stav. 
• Při poslechu v jiném režimu zobrazí naposle-

dy zobrazenou obrazovku rozhlasového při-
jímače v pásmu FM.

FM1(FM One) Zobrazí obrazovku FM1.

FM2(FM Two) Zobrazí obrazovku FM2.

AM Zobrazí obrazovku AM.
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Povel Funkce

FM Preset 1–6
(předvolba FM)

Přehraje poslední rozhlasovou stanici ulože-
nou na předvolbě FM 1–6

AM Preset 1–6
(předvolba AM)

Přehraje rozhlasovou stanici uloženou v před-
volbě AM 1–6

FM 87,5–107,9 Přehraje rozhlasovou stanici FM na příslušné
frekvenci.

AM 530–1701 Přehraje rozhlasovou stanici AM na příslušné
frekvenci.

Media Přejde na obrazovku naposledy přehrávaného
média.

USB Přehraje hudbu z USB.

iPod Přehraje hudbu z iPodu.

My Music Přehraje hudbu uloženou v My Music.

AUX (Auxiliary) Přehraje připojené externí zařízení.

Bluetooth® Audio Přehraje hudbu uloženou na připojeném za-
řízení Bluetooth®.

Mute (Ticho) Ztlumí zvuk

Povel Funkce

Please repeat
(Prosím opakovat)

Opakuje poslední hlasový komentář.

Mute (Ticho) Ztlumí zvuk.

Cancel (Exit)
(Zrušit, odejít)

Ukončí hlasový povel.
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• Povely pro USB: Povely dostupné během režimu USB• Povely pro rádio FM/AM: Povely dostupné během reži-
mu rádia FM, AM

• Povely pro satelitní rádio: Povely, které lze použít při po-
slechu satelitního rádia.

Povel Funkce

Preset 1–6
(předvolba)

Přehraje rozhlasovou stanici uloženou v před-
volbě 1–6.

Scan
(Prohledávání )

Prohledá přijímané frekvence stávající rozhla-
sové stanice a z každé přehraje 10 sekund.

Preset Scan
(Pro hle dá ní
předvoleb)

Přejde na následující předvolbu a z každé
přehraje 10 sekund.

Information
(Informace )

Zobrazí informace o stávající rozhlasové stani-
ci. (Tuto funkci lze použít při příjmu rozhlaso-
vých stanic RBDS.)

Povel Funkce

Channel 0–225
(kanál)

Přehraje zvolený kanál satelitního rádia.

Scan
(Prohledávání )

Prohledá přijímané kanály stávající rozhla-
sové stanice a z každé přehraje 10 sekund.

Preset 1–6
(předvolba)

Přehraje rozhlasovou stanici uloženou
v předvolbě  1–6.

Information
(Informace )

Zobrazí obrazovku informací aktuální rozhla-
sové stanice.

Povel Funkce

Random (Ná hod -
né přehrávání)

Přehraje náhodně soubory ve stávající složce.

Random Off
(Vypnu tí ná hod -
né ho přehrávání)

Zruší náhodné přehrávání a přehraje soubory
v daném pořadí.

Repeat
(Opakovat )

Opakovaně přehrává aktuální soubor.

Repeat Off (Vy-
pnout opakování)

Zruší opakování a přehraje soubory v daném
pořadí.

Information
(Informace )

Zobrazí obrazovku informací aktuálního
souboru .

Next Folder (Ná-
sledující složka)

Přehraje první soubor následující složky.

Previous Folder
(Předchozí složka)

Přehraje první soubor předchozí složky.
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• Povely pro iPod®: Povely dostupné během režimu iPod®

• Povely pro My Music: Povely dostupné během režimu
My Music

• Povely pro Bluetooth®: Povely dostupné během strea-
mingu Bluetooth® Audio z mobilního telefonu

Povel Funkce

Random (Ná hod -
né přehrávání)

Přehraje náhodně skladby ve stávající katego-
rii.

Random Off
(Vy pnu tí ná hod -
né ho přehrávání)

Zruší náhodné přehrávání a přehraje skladby
v daném pořadí.

Repeat
(Opakovat )

Opakovaně přehrává aktuální skladbu.

Repeat Off
(Vypnout 
opakování )

Zruší opakování a přehraje skladby v daném
pořadí.

Povel Funkce

Random (Ná hod -
né přehrávání)

Náhodně přehraje všechny uložené soubory.

Random Off (Vy -
pnu tí náhodného
přehrávání)

Zruší náhodné přehrávání a přehraje soubory
v daném pořadí.

Repeat
(Opakovat )

Opakovaně přehrává aktuální soubor.

Repeat Off
(Vypnout 
opakování )

Zruší opakování a přehraje soubory v daném
pořadí.

Delete
(Vymazat )

Vymaže aktuální soubor. Přeskočí se do da -
teč né potvrzení.

Povel Funkce
Play (Přehrát) Přehraje aktuálně přerušenou skladbu.
Pause (Pauza) Přeruší aktuální skladbu.
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Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý. Jeho vdechování může způsobit bezvědomí a smrt.
Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je neviditelný a bez zápachu.

Výfukové plyny nevdechujte.
Pokud kdykoliv ucítíte ve vozidle výfukové plyny, okamžitě otevřete okna. Vdechování CO může způsobit bezvědomí a smrt
zadušením.

Ujistěte se, že je výfuková soustava na Vašem vozidle v pořádku.
Komponenty výfukové soustavy by měly být kontrolovány při každém zvednutí vozidla na zvedáku (např. pro účel výměny mo-
torového oleje či za jiným účelem). Pokud zaregistrujete změnu zvuku výfuku nebo pokud přejedete nějaký předmět, který mohl
zasáhnout podvozek vozu, nechejte si výfukový systém co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného opravce vozů HYUNDAI.

Nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru.
Nechat motor běžet ve volnoběžných otáčkách v garáži, i když máte otevřená vrata, je nebezpečné. Nechte motor běžet jen
tak dlouho, aby nastartoval a mohli jste vyjet z garáže.

Vyhněte se dlouhodobému chodu motoru ve volnoběžných otáčkách, jsou-li ve vozidle cestující.
Pokud musíte nechat motor běžet delší dobu ve volnoběžných otáčkách a ve voze musí zůstat cestující, zaparkujte na ote-
vřeném prostranství, nastavte vždy regulátor přívodu vzduchu na přívod čerstvého vzduchu a ovladač ventilátoru nastavte
na vysoké otáčky, aby byl do interiéru vozidla přiváděn čerstvý vzduch.

Přívody vzduchu udržujte v čistotě.
Aby byla zajištěna správná funkce ventilační soustavy, je nutné, aby mřížka přívodu vzduchu před čelním oknem nebyla za-
nesena listy, sněhem, ledem či jinými nečistotami.

Musíte-li jet s otevřeným zavazadlovým prostorem:
Zavřete všechna okna.
Otevřete výdechy ventilace na přístrojové desce.
Nastavte ovladač přívodu vzduchu na přívod čerstvého vzduchu zvenku, ovladač distribuce vzduchu do prostoru nohou nebo
obličeje a ovladač ventilátoru nastavte na vysoké otáčky.

VÝSTRAHA 
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Před nástupem do vozidla 
• Ujistěte se, že všechna okna, vněj -

ší zpětné(á) zrcátko(a) a vnější
světla jsou čistá a nezakrytá.

• Odstraňte námrazu, sníh i led.
• Vizuálně zkontrolujte nerovno měr -

né opotřebování a poškození
pneu ma tik.

• Podívejte se pod vozidlo, zda zde
nejsou patrné známky nějakého
úniku.

• Ujistěte se, že za Vámi nejsou
žádné překážky, pokud chcete
couvat.

Před nastartováním 
• Ujistěte se, že kapota, zavazadlový

prostor i dveře jsou bezpečně za-
vřené a zamknuté.

• Nastavte polohu sedadel a volan-
tu.

• Nastavte vnitřní a vnější zpětná zr-
cátka.

• Zkontrolujte, že svítí všechna svět-
la.

• Zapněte si bezpečnostní pásy.
Zkontrolujte, zda jsou všichni ces-
tující připoutáni pásem.

• Se spínačem zapalování v poloze
ON zkontrolujte ukazatele a kon-
trolky na přístrojové desce a hláše-
ní na displeji.

• Zkontrolujte, že všechny předměty,
které s sebou nosíte, jsou správně
uložené nebo bezpečně při-
pevněné.

PŘED JÍZDOU 

Aby nemohlo dojít k VÁŽNÉMU
nebo SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ,
dodržujte následující opatření:
• VŽDY se připoutejte. Když je

vozidlo v pohybu, všichni ces-
tující musí být správně při-
poutáni bezpečnostními pásy.
Další informace naleznete
v pasáži „Bezpečnostní pásy“
v kapitole 2.

• Vždy jeďte opatrně. Před po klá -
dej te, že ostatní řidiči nebo
chodci mohou být neopatrní
a dělat chyby.

• Stále věnujte pozornost říze-
ní. Rozptylování řidiče může
způsobit nehodu.

• Nechte si dostatečný odstup
od vozidla před Vámi.

VÝSTRAHA 
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NIKDY před jízdou nepijte alko-
hol ani neužívejte drogy.
Alkohol či drogy jsou pro řízení
nebezpečné a mohou vést k ne-
hodě s VAŽNÝM ZRANĚNÍM
nebo SMRTÍ.
Alkohol za volantem je každoro-
čně jednou z hlavních příčin
úmrtí na rychlostních silnicích.
Dokonce i malé množství alko-
holu ovlivní Vaše reakce,
vnímání a úsudek. Pouhý jeden
drink může snížit Vaši schop-
nost reagovat na měnící se pod-
mínky a v případě tísně a doba
Vaší reakce se každým dalším
drinkem prodlužuje.
Jízda pod vlivem drog je stejně
nebezpečná či dokonce nebez-
pečnější než jízda pod vlivem
alkoholu.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
Pravděpodobnost vážné neho-
dy je mnohem větší, pokud pije-
te alkohol nebo berete drogy
a řídíte. Pokud pijete alkohol
nebo berete drogy, neřiďte. Ne-
jezděte s řidičem, který pil alko-
hol nebo užil drogy. Zvolte si jiné-
ho řidiče nebo si zavolejte taxi.

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  9:59  Page 5



5-6

Řízení Vašeho vozidla

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ 
Klíč spínače zapalování

• NIKDY za jízdy nepřepínejte za-
palování do polohy LOCK
nebo ACC, s výjimkou nouzo-
vých situací. Motor se vypne
a ztratí se výkon pro posilovač
řízení a brzd. Může dojít ke
ztrátě směrové kontroly nad
vozidlem a brzděním, což
může mít za následek nehodu.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 

(Pokračování)
• Před opuštěním sedadla řidi-

če se vždy ujistěte, že řadicí
páka je v poloze 1. převodové-
ho stupně (u manuální převo-
dovky) nebo P (parkování,
u automatické převodovky),
zatáhněte parkovací brzdu
a přepněte zapalování do po-
lohy LOCK. 
Pokud nejsou dodrženy tyto
bezpečnostní pokyny, může
dojít k neočekávanému pohy-
bu vozidla.

Aby nemohlo dojít k VÁŽNÉMU
nebo SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ,
dodržujte následující opatření:
• NIKDY nedovolte dětem ani ji -

ným osobám, které nejsou se-
známeny s obsluhou vozidla,
aby se dotýkaly zapalování
nebo souvisejících částí vozu.
Může dojít k nečekanému
a náhlému pohybu vozidla.

• Nikdy se nesnažte sahat na
spínač zapalování nebo jiné
ovládací prvky skrze volant,
když je vozidlo v pohybu. Pří -
tomnost ruky nebo paže ve
volantu může způsobit ztrátu
kontroly nad vozidlem a neho-
du.

VÝSTRAHA 

OED046002

LOCK

ACC
ON

START
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Polohy spínače zapalování 

Poloha
spínače

Úkon Poznámky

LOCK

Pokud chcete otočit spínač zapalování do polohy LOCK, zlehka za-
tlačte klíč v poloze ACC a otočte jej směrem k poloze LOCK.

Klíč zapalování je možné vyjmout pouze v poloze LOCK.

Zámek volantu chrání vozidlo před odcizením. 
(je-li ve výbavě)

ACC

Lze používat elektrická příslušenství.

Volant se odemkne. 

Pokud budete mít potíže s otočením klíče ve
spínací skříňce do polohy ACC, otočte
klíčem při otáčení volantem doprava a dole-
va za účelem uvolnění pnutí.

ON

Toto je normální poloha klíče po nastartování motoru. 

Lze používat všechny funkce vozidla a veškeré příslušenství. 

Když přepnete zapalování z polohy ACC do ON, lze zkontrolovat
výstražné kontrolky.

Nenechávejte zapalování v poloze ON, když
neběží motor, aby se nevybíjel akumulátor. 

START
Pokud chcete motor nastartovat, otočte spínač zapalování do polo-
hy START. Spínač se po uvolnění klíče otočí do polohy ON.

Motor se bude startovat, dokud klíč neuvol-
níte.
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Startování motoru Startování zážehového motoru 
Vozidlo s manuální převodovkou:
1. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
2. Ověřte, že řadicí páka je v neutrál-

ní poloze. 
3. Sešlápněte spojkový a brzdový

pedál. 
4. Otočte spínač zapalování do polo-

hy START. Přidržte klíček (maxi-
málně 10 sekund), dokud motor
nenastartuje, a poté ho uvolněte. 

Vozidlo s automatickou převodovkou/
převodovkou s dvojitou spojkou: 
1. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
2. Ověřte, že řadicí páka je v poloze

P (parkování). 
3. Sešlápněte brzdový pedál. 
4. Otočte spínač zapalování do polo-

hy START. Přidržte klíček (maxi-
málně 10 sekund), dokud motor
nenastartuje, a poté ho uvolněte. 

• Při řízení Vašeho vozidla vždy
používejte správnou obuv. Ne-
vhodné boty jako vysoké pod-
patky, lyžařské boty, sandály,
žabky atd. mohou omezit Vaši
schopnost používat pedály
brzdy a spojky.

• Nestartujte vozidlo se sešláp-
nutým pedálem akcelerace. Vo-
zidlo se může náhle pohnout
a způsobit nehodu. 

• Vyčkejte, dokud se otáčky mo -
toru nedostanou na běž nou
úroveň. V případě, že uvolníte
brzdový pedál při vysokých
otáčkách motoru, může se vo-
zidlo náhle pohnout.

VÝSTRAHA 
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Informace
• Za chladného počasí nechte motor

svého vozidla po startu chvíli zahřát
a s vozidlem se hned nerozjíždějte,
protože jinak může mít motor vaše-
ho vozidla nerovnoměrný chod, ne-
dostatečný výkon, nebo neobvyklý
projev. 
S jízdou začínejte při nižších otáč -
kách motoru. (Vyhněte se prudké-
mu zrychlování a zpomalování.)

• Vždy startujte s nohou na brzdovém
pedálu. Nesešlapujte během starto-
vání motoru pedál akcelerace. Ne-
přetáčejte motor během zahřívání.

Startování vznětového motoru 
Při startování studeného motoru je
nutné motor před startováním přede-
hrát.
Vozidlo s manuální převodovkou: 
1. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
2. Ověřte, že řadicí páka je v neutrál-

ní poloze. 
3. Sešlápněte spojkový a brzdový

pedál. 
4. Pokud chcete motor předehřát,

otočte spínač zapalování do polo-
hy ON. Rozsvítí se kontrolka žha-
vení ( ). 

5. Jakmile kontrolka žhavení ( )
zhasne, otočte klíčem zapalování
do polohy START. Přidržte klíč (ma-
ximálně 10 sekund), dokud motor
nenastartuje, a poté ho uvolněte. 

Vozidlo s automatickou převodovkou: 
1. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
2. Ověřte, že řadicí páka je v poloze

P (parkování). 
3. Sešlápněte brzdový pedál. 
4. Pokud chcete motor předehřát,

otočte spínač zapalování do polo-
hy ON. Rozsvítí se kontrolka žha-
vení ( ). 

5. Jakmile kontrolka žhavení ( )
zhasne, otočte klíčem zapalování
do polohy START. Přidržte klíč
(maximálně 10 sekund), dokud
motor nenastartuje, a poté ho
uvolněte. 

Pokud motor nenastartuje ani po
10 sekundách po nažhavení, oto-
čte spínač zapalování znovu do
polohy LOCK a vyčkejte 10 se-
kund. Poté otočte spínač zapalo-
vání do polohy ON a nechte motor
znovu nažhavit.

POZNÁMKA

i
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Startování a vypínání motoru
s mezichladičem  turbodmychadla
1. Nevytáčejte motor do vysokých

otáček ani neakcelerujte bez pro -
střed ně po nastartování motoru. 
Pokud je motor studený, nechte
motor několik sekund běžet na vol-
noběh, aby bylo zaručeno dostate-
čné mazání v jednotce turbodmy-
chadla.

2. Po jízdě vysokou rychlostí nebo po
dlouhé jízdě, která vyžaduje vyšší
výkon motoru, nechte běžet motor
před vypnutím ve volnoběžných
otáčkách asi jednu minutu.
Během této doby dojde ke zchlad-
nutí turbodmychadla a potom je
možné motor vypnout.

Po náročné jízdě nevypínejte ihned
motor. Mohlo by dojít k vážnému
poškození motoru nebo turbodmy-
chadla.

Aby nedošlo k poškození vozidla: 
• Nedržte klíč v zapalování v polo-

ze START déle než 10 sekund.
Před dalším pokusem počkejte
5 až 10 sekund. 

• Neotáčejte spínač zapalování do
polohy START, pokud již motor
běží. Může se tím poškodit star-
tér.

• Pokud to provoz a situace na sil-
nici dovolí, můžete během jízdy
páku voliče posunout do polohy
N (neutrál) a otočit spínač zapa-
lování do polohy START za úče-
lem opětovného nastartování
motoru.

• Nestartujte motor roztlačením
nebo tažením vozidla. 

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Tlačítko start/stop motoru

Jakmile se otevřou přední dveře,
rozsvítí se tlačítko start/stop motoru
a zhasne po 30 s po zavření dveří.

Nouzové vypnutí motoru:
Stiskněte a držte tlačítko start/
stop motoru na více než dvě
sekun dy NEBO třikrát rychle
stiskněte a uvolněte tlačítko
start/stop motoru (během tří
sekund ).
Pokud se Vaše vozidlo stále po-
hybuje, můžete motor opět na-
startovat bez sešlápnutí brzdo -
vého pedálu stisknutím tlačítka
start/stop motoru s řadicí pákou
v poloze N (neutrál).

VÝSTRAHA 

• NIKDY se nepokoušejte stisk-
nout tlačítko start/stop moto-
ru, když je vozidlo v pohybu,
kromě nouzové situace. Mo tor
se vypne a ztratí se výkon pro
posilovač řízení a brzd. Může
dojít ke ztrátě směrové kontro-
ly nad vozidlem a brzděním,
což může mít za následek ne-
hodu.

• Než opustíte sedadlo řidiče,
vždy se ujistěte, že řadicí páka
je v poloze P (parkování), za-
táhněte parkovací brzdu
a stiskněte tlačítko start/stop
motoru do polohy OFF a ve -
změte si chytrý klíč s se bou.
Pokud nejsou dodrženy tyto
bezpečnostní pokyny, může
dojít k neočekávanému pohy-
bu vozidla.

VÝSTRAHA 

OTL055002
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Polohy tlačítka start/stop motoru 
- Vozidlo s manuální převodovkou

Poloha tlačítka Úkon Poznámky

Vypnuto Pro vypnutí motoru zastavte vozidlo a stisk-
něte tlačítko start/stop motoru. 
Zámek volantu chrání vozidlo před odcize-
ním. (je-li ve výbavě)

Pokud volant není řádně zamknutý, když ote-
vřete dveře řidiče, bude znít varovný bzučák.

ACC Stiskněte tlačítko start/stop motoru, když je
tlačítko v poloze OFF, aniž byste sešlápli
pedál spojky. 
Lze používat elektrická příslušenství. 
Volant se odemkne.

Ponecháte-li tlačítko start/stop motoru v polo-
ze ACC na dobu více než jedné hodiny,
vypne se automaticky napájení příslušenství,
aby se nevybíjel akumulátor. 
Pokud se volant neodemkne správně, tlačítko
start/stop motoru nebude fungovat. Při otáče-
ní volantu doprava a doleva pro uvolnění
pnutí stiskněte tlačítko start/stop motoru.
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- Vozidlo s manuální převodovkou

Poloha tlačítka Úkon Poznámky

ON Stiskněte tlačítko start/stop motoru, když je
tlačítko v poloze ACC, aniž byste sešlápli
spojkový pedál.
Varovné kontrolky je možné zkontrolovat
před nastartováním motoru.

Nenechávejte tlačítko start/stop motoru v re-
žimu ON, když neběží motor, aby se nevybíjel
akumulátor.

START Pokud chcete motor nastartovat, sešlápněte
pedál spojky a brzdy a potom stiskněte tla-
čítko start/stop motoru, když je řadicí páka
v neutrální poloze.

Budete-li tisknout tlačítko start/stop motoru
bez sešlápnutí spojkového pedálu, motor
nena startuje a tlačítko start/stop motoru bude
procházet následujícími režimy:
OFF → ACC → ON → OFF nebo ACC
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Polohy tlačítka start/stop motoru 
- Vozidlo s automatickou převodovkou / převodovkou s dvojitou spojkou

Poloha tlačítka Úkon Poznámky

Vypnuto Pro vypnutí motoru stiskněte tlačítko
start/stop motoru s řadicí pákou v P (parko-
vání).
Pokud stisknete tlačítko start/stop motoru
bez řadicí páky v P (parkování), tlačítko
start/stop motoru se nepřepne do polohy
OFF, nýbrž do polohy ACC.
Zámek volantu chrání vozidlo před odcize-
ním. (je-li ve výbavě)

Pokud volant není řádně zamknutý, když ote-
vřete dveře řidiče, bude znít varovný bzučák.

ACC Stiskněte tlačítko start/stop motoru, když je
tlačítko v poloze OFF, aniž byste sešlápli
pedál spojky.
Lze používat elektrická příslušenství.
Volant se odemkne.

Ponecháte-li tlačítko start/stop motoru v polo-
ze ACC na dobu více než jedné hodiny,
vypne se automaticky napájení příslušenství,
aby se nevybíjel akumulátor.
Pokud se volant neodemkne správně, tlačítko
start/stop motoru nebude fungovat. Při otáče-
ní volantu doprava a doleva pro uvolnění
pnutí stiskněte tlačítko start/stop motoru.
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- Vozidlo s automatickou převodovkou / převodovkou s dvojitou spojkou

Poloha tlačítka Úkon Poznámky

ON Stiskněte tlačítko start/stop motoru, když je
tlačítko v poloze ACC, aniž byste sešlápli
pedál brzdy.
Varovné kontrolky je možné zkontrolovat
před nastartováním motoru.

Nenechávejte tlačítko start/stop motoru v re-
žimu ON, když neběží motor, aby se nevybíjel
akumulátor.

START Pro nastartování motoru sešlápněte brzdový
a spojkový pedál a stiskněte tlačítko
start/stop motoru s řadicí pákou v poloze P
(parkování) nebo N (neutrál).
Z důvodu Vaší bezpečnosti startujte motor
s řadicí pákou v poloze P (parkování).

Při stisknutí tlačítka start/stop motoru bez se-
šlápnutí brzdového pedálu motor nenastartu-
je a tlačítko start/stop motoru bude procházet
následujícími režimy:
OFF → ACC → ON → OFF nebo ACC
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Startování motoru Informace 
• Motor nastartuje stisknutím tlačít-

ka start/stop motoru pouze v přípa-
dě, že je chytrý klíč ve vozidle.

• I když je chytrý klíč ve vozidle,
pokud je daleko od řidiče, motor se
nemusí nastartovat.

• Pokud je tlačítko start/stop motoru
v poloze ACC nebo ON a jsou ote-
vřené jakékoliv dveře, systém hledá
chytrý klíč. Pokud chytrý klíč není
ve vozidle, rozbliká se kontrolka
„ “ a zobrazí se hlášení „Key not
in vehicle“, v případě zavření všech
dveří bude také znít bzučák po dobu
přibližně 5 sekund. Když je tlačítko
start/stop motoru v poloze ACC
nebo je spuštěný motor, mějte chyt-
rý klíč ve vozidle.

Startování zážehového motoru
Vozidlo s manuální převodovkou: 
1. Vždy mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
3. Ověřte, že řadicí páka je v neutrál-

ní poloze. 
4. Sešlápněte spojkový a brzdový

pedál. 
5. Stiskněte tlačítko start/stop moto-

ru. 

Vozidlo s automatickou převodovkou
/ převodovkou s dvojitou spojkou:
1. Vždy mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
3. Ověřte, že řadicí páka je v poloze

P (parkování). 
4. Sešlápněte brzdový pedál. 
5 Stiskněte tlačítko start/stop moto-

ru.

i

• Při řízení Vašeho vozidla vždy
používejte správnou obuv. Ne-
vhodné boty jako vysoké pod-
patky, lyžařské boty, sandály,
žabky atd. mohou omezit Vaši
schopnost používat pedály
brzdy a spojky.

• Nestartujte vozidlo se sešláp-
nutým pedálem akcelerace. 
Vozidlo se může náhle po-
hnout a způsobit nehodu.

• Vyčkejte, dokud se otáčky
mo toru nedostanou na běž -
nou úroveň. V případě, že
uvolníte brzdový pedál při vy-
sokých otáčkách motoru, mů -
že se vozidlo náhle pohnout.

VÝSTRAHA 
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5

Informace 
• Za chladného počasí nechte motor

svého vozidla po startu chvíli zahřát
a s vozidlem se hned nerozjíždějte,
protože jinak může mít motor Vaše-
ho vozidla nerovnoměrný chod, ne-
dostatečný výkon, nebo neobvyklý
projev. 
S jízdou začínejte při nižších otáč -
kách motoru. (Vyhněte se prudké-
mu zrychlování a zpomalování.)

• Vždy startujte s nohou na brzdovém
pedálu. Nesešlapujte během starto-
vání motoru pedál akcelerace. Ne-
přetáčejte motor během zahřívání.

Startování vznětového motoru 
Při startování studeného motoru je
nutné motor před startováním přede-
hrát.
Vozidlo s manuální převodovkou: 
1. Vždy mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
3. Ověřte, že řadicí páka je v neutrál-

ní poloze. 
4. Sešlápněte spojkový a brzdový

pedál. 
5. Stiskněte tlačítko start/stop moto-

ru. 
6. Držte i nadále sešlápnutý brzdový

pedál, dokud kontrolka žhavení
( ) nezhasne.

7. Když kontrolka žhavení ( )
zhasne, motor se spustí. 

Vozidlo s automatickou převodovkou: 
1. Vždy mějte chytrý klíč u sebe. 
2. Ujistěte se, že parkovací brzda je

zatažená.
3. Ověřte, že řadicí páka je v poloze

P (parkování). 
4. Sešlápněte brzdový pedál. 
5. Stiskněte tlačítko start/stop moto-

ru. 
6. Držte i nadále sešlápnutý brzdový

pedál, dokud kontrolka žhavení
( ) nezhasne.

7. Když kontrolka žhavení ( )
zhas ne, motor se spustí.

Pokud tlačítko motoru start/stop
stisknete, když se motor přede-
hřívá, motor může nastartovat.

POZNÁMKA

i
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Startování a vypínání motoru
s mezichladičem  turbodmychadla
1. Nevytáčejte motor do vysokých

otáček ani neakcelerujte bez pro -
střed ně po nastartování motoru. 
Pokud je motor studený, nechte
motor několik sekund běžet na vol-
noběh, aby bylo zaručeno dostate-
čné mazání v jednotce turbodmy-
chadla.

2. Po jízdě vysokou rychlostí nebo po
dlouhé jízdě, která vyžaduje vyšší
výkon motoru, nechte běžet motor
před vypnutím ve volnoběžných
otáčkách asi jednu minutu. Během
této doby dojde ke zchladnutí tur-
bodmychadla a potom je možné
motor vypnout.

Po náročné jízdě nevypínejte ihned
motor. Mohlo by dojít k vážnému
poškození motoru nebo turbodmy-
chadla.

Aby nedošlo k poškození vozidla: 
• Pokud motor zhasne během

jízdy, nepokoušejte se posunout
páku voliče do polohy P (parko-
vání).
Pokud to provoz a situace na sil-
nici dovolí, můžete během jízdy
posunout řadicí páku do polohy
N (neutrál) a stisknout tlačítko
start/stop motoru za účelem
opětovného nastartování moto-
ru.

• Nestartujte motor roztlačením
nebo tažením vozidla. 

Aby nedošlo k poškození vozidla: 
Tlačítko start/stop motoru nedržte
stisknuté déle než 10 s s výjimkou
situace, kdy je přepálená pojistka
kontrolky.
Když je pojistka brzdového světla
přepálená, nemůžete motor na -
star to vat normálně. Vyměňte po -
jist ku za novou. Pokud nemůžete
pojistku vyměnit, můžete nastarto-
vat motor stisknutím a přidržením
tlačítka start/stop motoru na 10 s
s tlačítkem start/stop motoru v po-
loze ACC. 
Z bezpečnostních důvodů vždy se-
šlápněte před startováním motoru
pedál brzdy a spojky. 

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKA
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5
Informace 

Pokud je baterie chytrého klíče slabá
nebo pokud chytrý klíč správně ne-
funguje, můžete nastartovat motor
stisknutím tlačítka start/stop motoru
s chytrým klíčem ve směru jako na
obrázku výše. 

i
OTLE055008
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Provoz manuální převodovky 
Manuální převodovka má 6 převodo-
vých stupňů pro jízdu vpředu. Převo-
dovka má plně synchronizované
všechny převodové stupně, takže řa-
zení vyšších i nižších převodových
stupňů je velmi snadné.

Chcete-li zařadit zpátečku, ujistěte
se, že vozidlo úplně stojí, pak po suň -
te řadicí páku do neutrální polohy
a následně do polohy R (zpátečka).

Jestliže vozidlo stojí a nelze zařadit
1. převodový stupeň nebo zpátečku: 
1. Posuňte řadicí páku do neutrální

polohy a uvolněte spojkový pedál. 
2. Sešlápněte spojkový pedál a pak

zařaďte první převodový stupeň
nebo zpátečku.

Informace 
Za chladného počasí může být řazení
obtížnější, dokud se neohřeje mazivo
v převodovce. 

i

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA (POKUD JE VE VÝBAVĚ)

Než opustíte sedadlo řidiče,
vždy se ujistěte, že řadicí páka je
v poloze 1. převodového stup ně
(vozidlo stojí směrem do kopce)
nebo R (zpátečka, vozidlo stojí
směrem z kopce), za táh ně te par -
ko   va cí brzdu a pře pně te zapalo-
vání do polohy LOCK/OFF.
Pokud nejsou dodrženy tyto
bez peč nost ní pokyny, může do -
jít k neočekávanému pohybu vo-
zidla.

VÝSTRAHA 

OTL055005

Řadicí páku lze posunout bez stisk-
nutí tlačítka (1).

Při pohybu řadicí pákou musíte stisk-
nout tlačítko (1). 
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Používání spojky 
Spojku je potřeba sešlápnout až na
podlahu před:
- Startováním motoru 

Motor bez sešlápnutí spojkového
pedálu nenastartuje. 

- Řazením

Když uvolňujete spojkový pedál, u vol  -
ňujte jej pomalu. Během jízdy by měl
být pedál spojky vždy uvolněný. 

Aby nedocházelo k nadměrnému
opotřebovávání nebo poškozování
spojky: 
• Při jízdě neopírejte nohu o pedál

spojky.
• Nedržte pomocí spojky vozidlo

ve svahu, například při čekání na
semaforech atd. 

• Vždy spojku zcela sešlápněte,
aby se neozýval nepříjemný hluk
a nedocházelo k jejímu poškozo-
vání.

• Nerozjíždějte se na 2. převodový
stupeň, s výjimkou rozjezdu na
kluzké cestě.

Zařazení nižšího převodového
stupně
V husté dopravě nebo při jízdě do
prudkého kopce podřaďte, aby se
nadměrně nezatěžoval motor. 
Zařazením nižšího převodového
stup ně rovněž snížíte pravděpodob-
nost, že motor zhasne. 
Když vozidlo jede z kopce, podřaze-
ní napomáhá udržet rychlost pomocí
brzdění motorem a snižuje opotřebe-
ní brzd. 

POZNÁMKA
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Aby se nepoškodil motor, spojka
ani převodovka:
• Při podřazování z 5. na 4. převo-

dový stupeň dejte pozor, ať omy-
lem nezatlačíte řadicí páku do
boku a nezařadíte 2. převodový
stupeň. Při podřazení by se
mohly prudce zvýšit otáčky mo-
toru nad kritickou hranici (červe-
ná oblast otáčkoměru). 

• Nepřeřazujte dolů o více než dva
převodové stupně a nepřeřazuj-
te na nižší převodový stupeň,
když motor běží ve vysokých
otáčkách (5000 ot./min nebo
vyš ších). Podobné přeřazení
může poškodit motor, spojku
nebo převodovku.

Dobré jízdní návyky 
• Nikdy nejezděte ze svahu s vyřa-

zeným převodovým stupněm. Je to
velmi nebezpečné. 

• Nejezděte ze svahu se stále se-
šlápnutým pedálem brzdy. Mohou
se přehřát a poškodit brzdy i souvi-
sející součásti.
Při sjíždění dlouhých kopců zpo-
malte a přeřaďte na nižší převodo-
vý stupeň. Motor pomůže vozidlo
zpomalit.

• Před zařazením nižšího převo-
dového stupně zpomalte. Vyhnete
se tím přetočení motoru, čímž by
mohlo dojít k jeho poškození. 

• Při silném bočním větru zpomalte.
Vůz bude mnohem lépe ovladatel-
ný.

• Ujistěte se, že vůz úplně stojí, než
se pokusíte řadit polohu R (zpáte-
čka), jinak by se mohla poškodit
převodovka. 

• Při jízdě po vozovce s kluzkým po-
vrchem buďte velmi opatrní.
Zvláště při brzdění, akceleraci a řa-
zení. Při jízdě na kluzkém povrchu
může vést prudká změna rychlosti
ke ztrátě přilnavosti pneumatik,
a tím i ke ztrátě kontroly nad vozid-
lem a případné nehodě.

POZNÁMKA

Nebrzděte prudce motorem
(pře řa ze ní na nižší převodový
stupeň) na kluzkých cestách.
Vozidlo může klouzat a způsobit
nehodu. 

VÝSTRAHA 
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5

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného
zranění nebo úmrtí osob:
• VŽDY se připoutejte. V případě

nehody je vystaven nepřipou-
taný cestující mnohem vět -
šímu nebezpečí vážného nebo
smrtelného zranění než cestu-
jící správně připoutaný.

• Při zatáčení nebo odbočování
nejezděte vysokou rychlostí.

• Vyvarujte se prudkým pohy-
bům volantu, jako je prudká
změna jízdního pruhu nebo
ostrý průjezd zatáčky.

• Pokud ztratíte kontrolu nad
vozidlem při jízdě ve vyso-
kých rychlostech (např. při
jízdě po dálnici), zvyšuje se ri-
ziko převrácení vozidla. 

• Ke smyku často dochází ve
chvílích, kdy vozidlo sjede
jednou stranou z vozovky a ři -
dič prudce zatočí, aby se vrátil
na vozovku.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• Pokud vozidlo sjede z vozov-

ky, vyvarujte se prudkých po-
hybů volantem. Namísto toho
zpomalte a potom se vraťte do
svého jízdního pruhu.

• Společnost HYUNDAI Vám do-
poručuje dodržovat všechna
rychlostní omezení na silnici.
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Provoz automatické
převodovky 
Automatická převodovka má šest
převodových stupňů pro jízdu vpřed
a jeden pro jízdu vzad. 
V poloze D (jízda) jsou jednotlivé
převodové stupně voleny automatic-
ky.

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTL055006

Řadicí páku lze volně ovládat.

Sešlápněte brzdový pedál a při posouvání řadicí páky stiskněte tlačítko řazení.
Při posouvání řadicí páky stiskněte tlačítko řazení. 

Sportovní
režim
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5

Polohy převodovky
Indikátor na přístrojové desce zobra-
zuje polohu řadicí páky, pokud je
spínač zapalování v poloze ON.

P (parkování) 
Před zařazením polohy P (parkování)
vždy úplně zastavte.
Pro řazení z P (parkování) musíte
pevně sešlápnout brzdový pedál
a ujistit se, že Vaše noha nespočívá
na pedálu akcelerace.
Pokud jste učinili výše uvedené
a stále není možné přeřadit z P (par-
kování, viz „Uvolnění zámku řaze-
ní“ v této kapitole.
Řadicí páka musí být před vypnutím
motoru v poloze P (parkování).

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného nebo
smrtelného zranění:
• Před zařazením polohy D

(jízda) nebo R (zpátečka) vždy
pečlivě zkontrolujte prostor
okolo vozidla, zda v jeho blíz-
kosti nestojí lidé, zejména
děti.

• Než opustíte sedadlo řidiče,
vždy se ujistěte, že řadicí páka
je v poloze P (parkování), za-
táhněte parkovací brzdu
a pře  pněte tlačítko zapalování
do polohy LOCK/OFF. Pokud
nejsou dodrženy tyto bez peč -
nost ní pokyny, může dojít
k neočekávanému a náhlému
pohybu vozidla.

• Nebrzděte prudce motorem
(přeřazením na nižší převodo-
vý stupeň) na kluzkých ces-
tách. Vozidlo může klouzat
a způsobit nehodu. 

VÝSTRAHA 

• Přeřazení do polohy P (parko-
vání) za jízdy může způsobit
ztrátu kontroly nad vozidlem.

• Když vozidlo zastaví, vždy se
ujistěte, že řadicí páka je v po-
loze P (parkování), zatáhněte
parkovací brzdu a vypněte
motor. 

• Parkovací polohu (P) nepou-
žívejte místo parkovací brzdy.

VÝSTRAHA 
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R (zpátečka) 
Použijte tuto polohu při couvání.

Před zařazením nebo vyřazením
polohy R (couvání) vždy úplně za-
stavte. Pokud zařadíte polohu R
(couvání), když je vozidlo v pohy-
bu, může dojít k poškození převo-
dovky.

N (neutrál) 
Převodovka a kola nejsou propojeny. 
Pokud potřebujete restartovat zasta-
vený motor nebo zastavit se zapnu-
tým motorem, použijte polohu N (ne-
utrál). Pokud potřebujete vozidlo
z jakéhokoliv důvodu opustit, zařa-
ďte polohu P (parkování).
Když přeřazujete z polohy N (neu-
trál) do jakékoli jiné polohy, vždy se-
šlápněte brzdový pedál.

D (jízda) 
Toto je normální poloha pro jízdu.
Převodovka automaticky řadí v roz-
sahu šesti převodových stupňů pro
dosažení nejlepší spotřeby paliva
a výkonu.
Potřebujete-li při předjíždění nebo
jízdě do kopce vyšší výkon, plně se-
šlápněte pedál akcelerace. Převo-
dovka automaticky přeřadí na nižší
převodový stupeň (nebo přejde přes
více stupňů, podle potřeby).
Spínač JÍZDNÍ REŽIM umístěný na
konzole řadicí páky umožňuje řidiči
přepínat mezi normálním sportovním
a ekonomickým režimem. (je-li ve
výbavě)

Další podrobnosti naleznete v čás -
ti „Integrovaný systém řízení jízd-
ních režimů“ v této kapitole.

POZNÁMKA

Řaďte pouze s nohou pevně
umístěnou na brzdovém pedále.
Řazení při vysokých otáčkách
motoru může způsobit velmi
rychlý pohyb vozidla. Mohli
byste ztratit kontrolu nad vozid-
lem a narazit do lidí nebo
předmětů v okolí.

VÝSTRAHA 
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Sportovní režim 
Bez ohledu na to, zda vozidlo stojí
nebo je v pohybu, sportovní režim se
volí zatlačením řadicí páky z polohy
D (jízda) do manuální kulisy řazení.
Chcete-li se vrátit do činnosti v reži-
mu D (jízda), zatlačte řadicí páku
zpět do hlavní kulisy řazení.

Ve sportovním režimu volíte požado-
vaný převodový stupeň v souladu se
stávajícími podmínkami přemístěním
řadicí páky dopředu a dozadu.
+ (nahoru): jednou zatlačte páku do-

předu, čímž přeřadíte na
příští vyšší převodový
stupeň.

- (dolů): jednou přitáhněte páku do-
zadu, čímž přeřadíte na
příští nižší převodový stu-
peň.

Informace 
• Lze řadit pouze šest dopředných

převodových stupňů. Pokud chcete
couvat nebo zaparkovat vozidlo,
přesuňte podle potřeby páku voliče
do polohy R (zpátečka) nebo P (par-
kování).

• Řazení dolů je při zpomalování vo-
zidla prováděno automaticky. Když
vozidlo zastaví, automaticky se zvolí
1. převodový stupeň.

• Když se otáčky motoru přiblíží
k červené oblasti, převodovka auto-
maticky zařadí vyšší převodový stu-
peň.

(Pokračování)

(Pokračování)
• I když řidič stiskne páku do polohy

+ (nahoru) nebo − (dolů), převodov-
ka nemusí provést požadovanou
změnu rychlosti, pokud by požado-
vaný převodový stupeň způsobil, že
otáčky motoru se dostanou mimo
povolenou oblast. Ve sportovním re-
žimu musí řidič při řazení vyšších
převodových stupňů brát v úvahu
stávající jízdní podmínky a dbát na
to, aby otáčky motoru vždy zůstáva-
ly pod červeným polem.

• Při jízdě po kluzké vozovce zatlačte
řadicí páku dopředu do polohy +
(nahoru). Převodovka tak přeřadí
na 2. převodový stupeň, který je
vhodnější pro plynulé rozjíždění na
kluzké vozovce. Chcete-li zařadit
zpět 1. převodový stupeň, zatlačte
řadicí páku směrem na - (dolů).

i

OTL055007

+ (NAHORU)

- (DOLŮ)
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Systém zámku řazení 
Z bezpečnostních důvodů je automa-
tická převodovka vybavena systé-
mem blokování řazení, který brání
přeřazení převodovky z polohy P
(parkování) do polohy R (zpátečka)
bez sešlápnutí pedálu brzdy.
Chcete-li přeřadit z polohy P (parko-
vání) do polohy R (zpátečka):
1. Sešlápněte a přidržte brzdový

pedál.
2. Nastartujte motor nebo otočte

spínač zapalování do polohy ON.
3. Posuňte řadicí páku.

Uvolnění zámku řazení
Pokud není možné přesunout řadicí
páku z polohy P (parkování) do polo-
hy R (zpátečka) se sešlápnutým brz-
dovým pedálem, stále mějte brzdu
sešlápnutou a poté proveďte násle-
dující:

1. Posuňte spínač zapalování do po-
lohy LOCK/OFF. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Opatrně sejměte kryt (1), který kryje

přístupový otvor v zámku řazení.
4. Zasuňte přípravek (např. plochý

šroubovák) do přístupového otvo-
ru a na přípravek zatlačte směrem
dolů.

5. Se zatlačeným šroubovákem po-
suňte řadicí páku.

6. Vyjměte přípravek z přístupového
otvoru pro uvolnění zámku řazení
a nasaďte kryt.

7. Sešlápněte brzdový pedál a znovu
nastartujte motor.

Je-li nutné používat uvolňovací tlačít-
ko řazení, doporučujeme Vám ne-
chat systém ihned zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

OTLE055002
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5

Blokování klíče zapalování 
(pokud je ve výbavě) 
Klíč ze zapalování není možné vy-
jmout, dokud nepřesunete páku voli-
če do polohy P (parkování).

Parkování
Vždy zcela zastavte a stále držte se-
šlápnutý brzdový pedál. Posuňte řa-
dicí páku do polohy P (parkování),
zatáhněte parkovací brzdu a přepně-
te zapalování do polohy LOCK/OFF.
Při opouštění vozidla s sebou
vezměte klíč.

Dobré jízdní návyky 
• Nikdy nepřesouvejte páku voliče

z polohy P (parkování) nebo polo-
hy N (neutrál) do jiné polohy, když
je sešlápnutý pedál plynu.

• Řadicí páku niky nepřemisťujte do
polohy P (parkování) u jedoucího
vozidla. 
Ujistěte se, že vůz úplně stojí, než
se pokusíte řadit polohu R (zpá teč -
ka) nebo polohu D (jízda).

• Nepřeřazujte za jízdy do polohy N
(neutrál). V opačném případě mů -
že dojít k nehodě kvůli ztrátě brzd-
né síly motoru a může se poškodit
převodovka.

• Nejezděte s nohou opřenou o pe -
dál brzdy. I mírný, avšak stálý tlak
na pedál může způsobit přehřátí
brzd, jejich opotřebení a případně
i selhání.

• Při jízdě ve sportovním režimu zpo-
malte, než zařadíte nižší převodový
stupeň. Jinak se nemusí nižší pře-
vodový stupeň zařadit, pokud jsou
otáčky motoru mimo povolený in-
terval.

Když zůstáváte ve vozidle s bě -
ží cím motorem, dávejte pozor,
abyste nedrželi dlouho sešláp-
nutý pedál akcelerace. Mohl by
se přehřát motor nebo výfukový
systém a mohlo by dojít k po-
žáru.
Výfukové plyny a výfukový sys-
tém jsou velmi horké. Nedotý -
kej te se komponent výfukového
systému.
Nezastavujte a neparkujte nad
hoř la vý mi materiály, jako je su -
chá tráva, papíry nebo listí. Mo -
hou se vznítit a způsobit požár.

VÝSTRAHA 
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• Při opouštění vozidla vždy zatáh -
něte parkovací brzdu. Nikdy nene-
chávejte vůz zaparkovaný pouze
s volicí pákou v poloze P (parko-
vání).

• Při jízdě po vozovce s kluzkým po-
vrchem buďte velmi opatrní. Zvláš -
tě při brzdění, akceleraci a řazení.
Při jízdě na kluzkém povrchu může
vést prudká změna rychlosti ke
ztrátě přilnavosti pneumatik, a tím
i ke ztrátě kontroly nad vozidlem
a případné nehodě.

• Optimální výkonnosti a ekonomic -
ké ho provozu vozidla dosáhnete
plynulým sešlapováním a uvolňo-
váním plynového pedálu.

Informace – mechanismus
kickdown 

Pomocí mechanismu kickdown lze do-
cílit maximální akcelerace. Sešlápněte
pedál akcelerace za tlakový bod. Au-
tomatická převodovka přeřadí na
nižší převodový stupeň podle otáček
motoru.

i

(Pokračování)
• Pokud vozidlo sjede z vozov-

ky, vyvarujte se prudkých po-
hybů volantem. Namísto toho
zpomalte a potom se vraťte do
svého jízdního pruhu.

• Společnost HYUNDAI Vám do-
poručuje dodržovat všechna
rychlostní omezení na silnici.

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného nebo
smrtelného zranění:
• VŽDY se připoutejte. V případě

nehody je nepřipoutaný cestu-
jící vystaven mnohem vět ší -
mu nebezpečí vážného nebo
smrtelného zranění než cestu-
jící správně připoutaný.

• Při zatáčení nebo odbočování
nejezděte vysokou rychlostí.

• Vyvarujte se prudkým pohy-
bům volantu, jako je prudká
změna jízdního pruhu nebo
ostrý průjezd zatáčky.

• Pokud ztratíte kontrolu nad
vo zidlem při jízdě ve vyso-
kých rychlostech (např. při jíz -
dě po dálnici), zvyšuje se rizi-
ko převrácení vozidla. 

• Ke smyku často dochází ve
chví lích, kdy vozidlo sjede
jednou stranou z vozovky
a řidič prudce zatočí, aby se
vrátil na vozovku.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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5

Používání převodovky
s dvojitou  spojkou 
Převodovka s dvojitou spojkou má
sedm dopředných rychlostí a jednu
zpětnou rychlost. 
V poloze D (jízda) jsou jednotlivé
převodové stupně voleny automatic-
ky.

PŘEVODOVKA S DVOJITOU SPOJKOU (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTL055006

Řadicí páku lze volně ovládat.

Sešlápněte brzdový pedál a při posouvání řadicí páky stiskněte tlačítko řazení.
Při posouvání řadicí páky stiskněte tlačítko řazení. 

Sportovní
režim
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• Převodovka s dvojitou spojkou dá -
vá pocit jízdy s manuální převodov-
kou a zároveň se ovládá jednodu-
še jako automatická převodovka.
Na rozdíl od tradiční au to ma tické
převodovky lze řazení u převodov-
ky s dvojitou spojkou cítit (a slyšet).
- Je to jako automatické řazení ma-

nuální převodovkou.
- Při přeřazení do jízdního rozsahu

získáte automatické řazení po-
dobné jako u konvenční automa-
tické převodovky.

• Převodovka s dvojitou spojkou vy-
užívá suchý typ duální spojky, která
je rozdílná od měniče točivého mo-
mentu automatické převodovky
a zaručuje lepší zrychlení během
jízdy. Ale prvotní rozjíždění může
být o něco pomalejší než u auto-
matické převodovky.

• Spojka suchého typu přenáší toči-
vý moment a poskytuje přímý pocit
z jízdy, což může být jiný pocit než
u konvenční automatické převo-
dovky s konvertorem točivého mo-
mentu. Bývá to zřetelnější při roz-
jíždění nebo v nižších rychlostech.

• Při rychlém zrychlení při nízkých
otáčkách se může v závislosti na
jízdních podmínkách vozidla motor
otáčet ve vysokých otáčkách.

• Pro hladký rozjezd do svahu plynu-
le sešlapujte pedál akcelerace
v závislosti na stávajících podmín-
kách.

• Pokud uvolníte nohu z pedálu ak-
celerace při nízké rychlosti, může-
te ucítit silnou motorovou brzdu
podobnou jako u manuální převo-
dovky.

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného nebo
smrtelného zranění:
• Před zařazením polohy D (jíz -

da) nebo R (zpátečka) vždy
pečlivě zkontrolujte prostor
okolo vozidla, zda v jeho blíz-
kosti nestojí lidé, zejména
děti.

• Než opustíte sedadlo řidiče,
vždy se ujistěte, že řadicí páka
je v poloze P (parkování), za-
táhněte parkovací brzdu
a pře pněte spínač zapalování
do polohy LOCK/OFF. Pokud
nejsou dodrženy tyto bez peč -
nost ní pokyny, může dojít
k neočekávanému a náhlému
pohybu vozidla.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Nebrzděte prudce motorem

(přeřazením na nižší převodo-
vý stupeň) na kluzkých ces-
tách. Vozidlo může klouzat
a způsobit nehodu. 

VÝSTRAHA 
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• Při jízdě ze svahu můžete pro řa-
zení dolů na nižší převodový stu-
peň využít sportovní režim, abyste
kontrolovali rychlost bez přílišného
používání brzdového pedálu.

• Když startujete a vypínáte motor
můžete slyšet cvakání. Systém re-
alizuje vlastní test. Jedná se o nor-
mální zvuk převodovky s dvojitou
spojkou.

• Vůz ve svahu zabrzděte parko-
vací brzdou nebo brzdovým pe-
dálem. Při držení vozidla ve sva -
hu pomocí akcelerace se spojka
a převodovka přehřejí a poškodí.
V tomto okamžiku se na displeji
objeví varování a ucítíte vibrace. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• V případě přehřátí spojky jejím

přílišným používáním k zastave-
ní vozidla ve svahu si můžete
všimnout chvění a blikajícího
displeje v přístrojové desce.
V této situaci se spojka odpojí,
dokud se neochladí na normální
teplotu. V takovém případě za-
stavte na bezpečném místě, za-
řaďte polohu P (parkovací) a na
několik minut sešlápněte nožní
brzdu.

• Pokud je aktivní varování LCD, je
nutné sešlápnout nožní brzdu.

• Ignorování varování může vést
k poškození převodovky.

• Pokud displej bliká i nadále, pro
Vaši bezpečnost Vám doporuču-
jeme kontaktovat autorizované-
ho opravce HYUNDAI a nechat
systém zkontrolovat.

(Pokračování)

POZNÁMKA

n Typ A n Typ B

OTLE055019/OTLE055018

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  9:59  Page 33



5-34

Řízení Vašeho vozidla

(Pokračování)

• Za určitých podmínek, například
při opakovaném rozjíždění do
prudkého kopce, se může spoj-
ka v převodovce přehřát. Při pře-
hřátí spojky se aktivuje bez peč -
nost ní ochranný režim. 

(Pokračování)

(Pokračování)
Při aktivaci režimu bezpečnostní
ochrany bliká na přístrojové
desce indikátor polohy řazení
a zní signální tón. V tomto oka-
mžiku se na displeji objeví varo-
vání a řízení přestane být ply-
nulé. 
Budete-li toto varování ignoro-
vat, mohou se zhoršit jízdní pod-
mínky. Pro návrat do normálního
jízdní stavu zastavte vozidlo
a před rozjezdem sešlápněte na
několik minut nožní brzdu.

• Řazení stupňů může být vý raz -
něj ší než u konvenční automa-
tické převodovky. Jde o stan dard -
ní projev tohoto typu pře vo dovky
s dvojitou spojkou.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Během prvních 1500 km můžete

cítit, že vozidlo není při zrychlení
v nízkých rychlostech plynulé.
Během záběhu se kvalita a výkon
řazení Vašeho nového vozidla
stále optimalizují.

• Před zařazením polohy D (jízda)
nebo R (zpátečka) vždy úplně
zastavte.

• Nepřeřazujte za jízdy do polohy
N (neutrál).

n Typ A n Typ B

n Typ A n Typ B
OTLE055022/OTLE055023

OTLE055026/OTLE055027
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Jednotlivé převodové stupně
Indikátor na přístrojové desce zobra-
zuje polohu řadicí páky, pokud je
spínač zapalování v poloze ON.

P (parkování) 
Před zařazením polohy P (parkování)
vždy úplně zastavte.
Pro řazení z P (parkování) musíte
pevně sešlápnout brzdový pedál
a ujistit se, že Vaše noha nespočívá
na pedálu akcelerace.
Pokud jste učinili výše uvedené
a stále není možné přeřadit z P
(parkování, viz „Uvolnění zámku
řazení“ v této kapitole.
Řadicí páka musí být před vypnutím
motoru v poloze P (parkování).

R (zpátečka) 
Použijte tuto polohu při couvání.

Před zařazením nebo vyřazením
polohy R (couvání) vždy úplně za-
stavte. Pokud zařadíte polohu R
(couvání), když je vozidlo v pohy-
bu, může dojít k poškození převo-
dovky.

N (neutrál) 
Převodovka a kola nejsou propojeny. 
Pokud potřebujete restartovat zasta-
vený motor nebo zastavit se zapnu-
tým motorem, použijte polohu N (ne-
utrál). Pokud potřebujete vozidlo
z jakéhokoliv důvodu opustit, zařa-
ďte polohu P (parkování).
Když přeřazujete z polohy N (neu-
trál) do jakékoli jiné polohy, vždy se-
šlápněte brzdový pedál.

POZNÁMKA
• Přeřazení do polohy P (parko-

vání) za jízdy může způsobit
ztrátu kontroly nad vozidlem.

• Když vozidlo zastaví, vždy se
ujistěte, že řadicí páka je v po-
loze P (parkování), zatáhněte
parkovací brzdu a vypněte
motor. 

• Parkovací polohu (P) nepou-
žívejte namísto parkovací
brzdy.

VÝSTRAHA 
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D (jízda) 
Toto je normální poloha pro jízdu.
Převodovka automaticky řadí v roz-
sahu sedmi převodových stupňů pro
dosažení nejlepší spotřeby paliva
a výkonu.
Potřebujete-li při předjíždění nebo
jízdě do kopce vyšší výkon, plně se-
šlápněte pedál akcelerace. Převo-
dovka automaticky přeřadí na nižší
převodový stupeň (nebo přejde přes
více stupňů, podle potřeby).
Spínač JÍZDNÍ REŽIM umístěný na
konzole řadicí páky umožňuje řidiči
přepínat mezi normálním sportovním
a ekonomickým režimem. (je-li ve
výbavě)

Další podrobnosti naleznete v čás -
ti „Integrovaný systém řízení jízd-
ních režimů“ v této kapitole.

Sportovní režim
Bez ohledu na to, zda vozidlo stojí
nebo je v pohybu, sportovní režim se
volí zatlačením řadicí páky z polohy D
(jízda) do manuální kulisy řazení.
Chcete-li se vrátit do činnosti v reži-
mu D (jízda), zatlačte řadicí páku zpět
do hlavní kulisy řazení.
Ve sportovním režimu umožňuje po-
souvání řadicí páky dopředu a doza-
du rychlé řazení převodových stupňů. 
Nahoru (+): jednou zatlačte páku do-

předu, čímž přeřadíte ná-
sledující vyšší převodový
stupeň.

Dolů (-): jednou přitáhněte páku doza-
du, čímž přeřadíte na násle-
dující nižší převodový stupeň.

Informace 
• Lze řadit pouze sedm dopředných

převodových stupňů. Pokud chcete
couvat nebo zaparkovat vozidlo,
přesuňte podle potřeby řadicí páku
do polohy R (zpátečka) nebo P (par-
kování).

• Řazení dolů je při zpomalování vo-
zidla prováděno automaticky. Když
vozidlo zastaví, automaticky se zvolí
1. převodový stupeň.

• Když se otáčky motoru přiblíží
k červené oblasti, převodovka auto-
maticky zařadí vyšší převodový stu-
peň.

• I když řidič stiskne páku do polohy
+ (nahoru) nebo - (dolů), převodov-
ka nemusí provést požadovanou
změnu rychlosti, pokud by požado-
vaný převodový stupeň způsobil, že
otáčky motoru se dostanou mimo
povolenou oblast. Ve sportovním re-
žimu musí řidič při řazení vyšších
převodových stupňů brát v úvahu
stávající jízdní podmínky a dbát na
to, aby otáčky motoru vždy zůstáva-
ly pod červeným polem.

(Pokračování)

i

OTL055007

+ (NAHORU)

- (DOLŮ)
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(Pokračování)
• Při jízdě po kluzké vozovce zatlačte

řadicí páku dopředu do polohy +
(nahoru). Převodovka tak přeřadí
na 2. převodový stupeň, který je
vhodnější pro plynulé rozjíždění na
kluzké vozovce. Chcete-li zařadit
zpět 1. převodový stupeň, zatlačte
řadicí páku směrem na - (dolů).

Systém zámku řazení 
Z bezpečnostních důvodů je převo-
dovka s dvojitou spojkou vybavena
systémem blokování řazení, který
brání přeřazení převodovky z polohy
P (parkování) do polohy R (zpátečka)
bez sešlápnutí pedálu brzdy.
Chcete-li přeřadit z polohy P (parko-
vání) do polohy R (zpátečka):
1. Sešlápněte a přidržte brzdový

pedál.
2. Nastartujte motor nebo otočte

spínač zapalování do polohy ON.
3. Posuňte řadicí páku.

Uvolnění zámku řazení
Pokud není možné přesunout řadicí
páku z polohy P (parkování) do polo-
hy R (zpátečka) se sešlápnutým brz-
dovým pedálem, stále mějte brzdu
sešlápnutou a poté proveďte násle-
dující:

1. Posuňte spínač zapalování do po-
lohy LOCK/OFF. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Opatrně sejměte kryt (1), který

kryje přístupový otvor v zámku řa-
zení.

4. Zasuňte přípravek (např. plochý
šroubovák) do přístupového otvo-
ru a na přípravek zatlačte směrem
dolů.

5. Se zatlačeným šroubovákem po-
suňte řadicí páku.

6. Vyjměte přípravek z přístupového
otvoru pro uvolnění zámku řazení
a nasaďte kryt.

7. Sešlápněte brzdový pedál a znovu
nastartujte motor.

OTLE055002

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  9:59  Page 37



5-38

Řízení Vašeho vozidla

Je-li nutné používat uvolňovací tlačít-
ko řazení, doporučujeme Vám ne-
chat systém ihned zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Blokování klíče zapalování 
(pokud je ve výbavě)
Klíč ze zapalování není možné vy-
jmout, dokud nepřesunete páku voli-
če do polohy P (parkování).

Parkování
Vždy zcela zastavte a stále držte se-
šlápnutý brzdový pedál. Posuňte řa-
dicí páku do polohy P (parkování),
zatáhněte parkovací brzdu a přepně-
te zapalování do polohy LOCK/OFF.
Při opouštění vozidla s sebou
vezměte klíč.

Dobré jízdní návyky 
• Nikdy nepřesouvejte řadicí páku

z polohy P (parkování) nebo polo-
hy N (neutrál) do jiné polohy, když
je sešlápnutý pedál akcelerace.

• Řadicí páku niky nepřemisťujte do
polohy P (parkování) u jedoucího
vozidla. 
Ujistěte se, že vůz úplně stojí, než
se pokusíte řadit polohu R (zpáte-
čka) nebo polohu D (jízda).

• Nepřeřazujte za jízdy do polohy N
(neutrál). V opačném případě může
dojít k nehodě kvůli ztrátě brzdné
síly motoru a může se poškodit pře-
vodovka.

• Nejezděte s nohou opřenou o pe -
dál brzdy. I mírný, avšak stálý tlak
na pedál může způsobit přehřátí
brzd, jejich opotřebení a případně
i selhání.

• Při jízdě ve sportovním režimu zpo-
malte, než zařadíte nižší převodový
stupeň. Jinak se nemusí nižší pře-
vodový stupeň zařadit, pokud jsou
otáčky motoru mimo povolený in-
terval.

Když zůstáváte ve vozidle s bě -
žícím motorem, dávejte pozor,
abyste nedrželi dlouho sešláp-
nutý pedál plynu. Mohl by se
přehřát motor nebo výfukový
systém a mohlo by dojít k po-
žáru.
Výfukové plyny a výfukový sys-
tém jsou velmi horké. Nedo-
týkejte se komponent výfukové-
ho systému.
Nezastavujte a neparkujte nad
hořlavými materiály, jako je su -
chá tráva, papíry nebo listí.
Mohou se vznítit a způsobit
požár.

VÝSTRAHA 
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• Při opouštění vozidla vždy za-
táhněte parkovací brzdu. Nikdy ne-
nechávejte vůz zaparkovaný
pouze s řadicí pákou v poloze P
(parkování).

• Při jízdě po vozovce s kluzkým po-
vrchem buďte velmi opatrní.
Zvláště při brzdění, akceleraci a řa-
zení. Při jízdě na kluzkém povrchu
může vést prudká změna rychlosti
ke ztrátě přilnavosti pneumatik,
a tím i ke ztrátě kontroly nad vozid-
lem a případné nehodě.

• Optimální výkonnosti a ekono-
mického provozu vozidla dosáhne-
te plynulým sešlapováním a uvo-
lňováním pedálu akcelerace.

Informace – mechanismus
kickdown 

Pomocí mechanismu kickdown lze do-
cílit maximální akcelerace. Sešlápněte
pedál akcelerace za bod odporu. Auto-
matická převodovka přeřadí na nižší
převodový stupeň podle otáček moto-
ru.

i

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného nebo
smrtelného zranění:
• VŽDY se připoutejte. V případě

nehody je vystaven nepřipou-
taný cestující mnohem vět ší -
mu nebezpečí vážného nebo
smrtelného zranění než cestu-
jící správně připoutaný.

• Při zatáčení nebo odbočování
nejezděte vysokou rychlostí.

• Vyvarujte se prudkým pohy-
bům volantu, jako je prudká
změna jízdního pruhu nebo
ostrý průjezd zatáčky.

• Pokud ztratíte kontrolu nad
vozidlem při jízdě ve vyso-
kých rychlostech (např. při
jízdě po dálnici), zvyšuje se ri-
ziko převrácení vozidla. 

• Ke smyku často dochází ve
chvílích, kdy vozidlo sjede
jednou stranou z vozovky a ři -
dič prudce zatočí, aby se vrátil
na vozovku.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Pokud vozidlo sjede z vozov-

ky, vyvarujte se prudkých po-
hybů volantem. Namísto toho
zpomalte a potom se vraťte do
svého jízdního pruhu.

• Společnost HYUNDAI Vám do-
poručuje dodržovat všechna
rychlostní omezení na silnici.

VÝSTRAHA 
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Posilovač brzd 
Vaše vozidlo je vybaveno posilova-
čem brzd, který je automaticky funk -
ční v normálním provozu.
Pokud motor neběží nebo jej vypne-
te za jízdy, nebude fungovat posilo-
vač brzd. Vozidlo lze i v takovém
případě zastavit, pomocí vyšší síly
vyvinuté na brzdový pedál než obvy-
kle. Nicméně brzdná vzdálenost
bude delší než s výkonovými brzda-
mi.
Pokud motor neběží, rezervní brzdná
energie se vyčerpává každým se-
šlápnutím brzdového pedálu. Ne-
pumpujte brzdovým pedálem, když
posilovač brzd nefunguje.
Pumpujte brzdovým pedálem pouze
tehdy, když je to nutné za účelem
udržení kontroly nad vozidlem na
kluzkém povrchu.

BRZDOVÝ SYSTÉM 

Dodržujte následující pravidla:
• Nejezděte s nohou opřenou

o brzdový pedál. To má za ná-
sledek abnormální zahřátí
brzd, zvýšené opotřebení brz-
dového obložení a destiček
a prodloužení vzdálenosti po-
třebné pro zastavení.

• Pokud jedete z dlouhého
prudkého svahu, zařaďte nižší
převodový stupeň a vyvarujte
se nepřetržitému brzdění. Ne-
přetržité brzdění způsobí pře-
hřátí brzd a mohlo by mít za
následek ztrátu výkonnosti
brzd.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Mokré brzdy mohou narušit

schopnost vozidla bezpečně
zpomalit; vozidlo se také mů -
že při brzdění stáčet k jedné
straně. Lehké přibrzdění Vám
prozradí, zda jsou brzdy do-
tčeny tímto způsobem. Vždy si
takto vyzkoušejte brzdy po
průjezdu hlubokou vodou. Po-
třebujete-li brzdy vysušit, mír -
ně sešlápněte brzdový pedál,
aby se brzdy zahřály, a udržuj-
te bezpečnou rychlost, dokud
nezačnou brzdy zase nor-
málně fungovat. Dokud brzy
nezačnou zase správně pra-
covat, nejezděte příliš rychle.

VÝSTRAHA 
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Indikátor opotřebování
kotoučových  brzd 
Pokud jsou Vaše brzdové destičky
opotřebované a potřebujete nové
destičky, uslyšíte vysoký varovný
zvuk vycházející od předních nebo
zadních brzd. Tento zvuk se může
objevovat a mizet nebo může být sly-
šet při sešlápnutí brzdového pedálu.
Mějte prosím na paměti, že za urči-
tých podmínek nebo počasí mohou
brzdy skřípat při prvním použití (nebo
lehkém sešlápnutí) brzd. To je nor-
mální a neznamená to problém
s brz dami.

Abyste předešli nákladné opravě
brzd, nepokračujte v jízdě s opo-
třebovanými brzdovými destička-
mi.

Informace 
Brzdové destičky vždy měňte jako
kompletní sady pro přední a zadní ná-
pravu.

Parkovací brzda 
(ruční typ, je-li ve výbavě)

Před opuštěním vozidla vždy zabrz-
děte parkovací brzdu. Postupujte ná-
sledovně:
Pevně sešlápněte brzdový pedál.
Zatáhněte co nejvíce za páku parko-
vací brzdy.

i

POZNÁMKA

Aby nedošlo k ZÁVAŽNÉMU
nebo SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ,
nepoužívejte parkovací brzdu za
jízdy, s výjimkou naléhavých si-
tuací. Může se poškodit brzdový
systém a dojít k nehodě.

VÝSTRAHA 

OTL075011
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Uvolnění parkovací brzdy: 
Pevně sešlápněte brzdový pedál.
Mírně zatáhněte za páku parkovací
brzdy.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (1)
a spusť  te páku brzdy (2) dolů.

Pokud se parkovací brzda neuvolní
nebo se uvolní jen částečně, nechej-
te si systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

• Nešlapejte na pedál akcelerace,
když je zapnutá parkovací brzda.
Když sešlápnete pedál akcelera-
ce ve chvíli, kdy je aktivní parko-
vací brzda, ozve se varovný
zvuk. Může se poškodit parkova-
cí brzda.

• Jízda se zapnutou parkovací brz-
dou může způsobit přehřátí brz-
dového systému a předčasné
opotřebení nebo zničení součástí
brzd. Před jízdou zkontrolujte, že
jste parkovací brzdu uvolnili a ne-
svítí výstražná kontrolka brzd.

POZNÁMKA

OTL055013

• Kdykoli opouštíte vozidlo
nebo parkujete, vždy zcela za-
stavte a stále držte sešlápnutý
brzdový pedál. Přesuňte řadicí
páku do polohy 1. převodové-
ho stupně (pro manuální pře-
vodovky) nebo P (parkování,
pro automatické převodovky),
zatáhněte parkovací brzdu
a zapalování přepněte do po-
lohy LOCK/OFF.
Vozidla bez plně aktivované
parkovací brzdy se mohou ne-
čekaně rozjet a způsobit zra -
nění Vám nebo jiným osobám.

• NIKDY nenechte nikoho, kdo
neumí řídit vozidlo, aby se do-
týkal parkovací brzdy. Pokud
je náhodně parkovací brzda
uvolněna, může dojít k vážné-
mu zranění.

• Parkovací brzdu uvolněte až
poté, co sedíte uvnitř vozidla
a máte nohu pevně na brz-
dovém pedálu.

VÝSTRAHA 
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Přepnutím zapalování
do polohy ON zkontro-
lujte varovnou kontrol-
ku parkovací brzdy
(nestartujte motor).
Tato kontrolka se roz-

svítí, když je zatažená parkovací
brzda a spínač zapalování je v polo-
ze START nebo ON.
Před další jízdou zkontrolujte, že jste
parkovací brzdu uvolnili a nesvítí
výstražná kontrolka brzd.

Pokud varovná kontrolka parkovací
brzdy zůstane svítit po uvolnění par-
kovací brzdy, když motor běží, může
být porucha v brzdovém systému.
Nutná je okamžitá akce.
Jakmile to bude možné, okamžitě
s vozidlem zastavte. Pokud to možné
není, buďte obzvlášť opatrní při říze-
ní vozidla a v jízdě pokračujte pouze
na bezpečné místo.

Elektronická parkovací brzda
(EPB) (je-li ve výbavě)
Zabrzdění parkovací brzdy

Pro zatažení elektronické parkovací
brzdy EPB:
1. Sešlápněte brzdový pedál.
2. Zatáhněte za ovladač EPB nahoru. 
Ujistěte se, že se rozsvítí varovná
kontrolka parkovací brzdy. 

OTL055015
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EPB se rovněž automaticky zapne,
jestliže vypnete motor a je zapnutý
spínač [AUTO HOLD]. Stisknete-li
však do jedné sekundy od vypnutí
motoru tlačítko EPB, brzda EPB se
neaktivuje. 

Uvolnění parkovací brzdy

Pro uvolnění elektronické
parkovací  brzdy uvolněte ovladač
EPB za následujících podmínek:
• Tlačítko start/stop motoru přemís -

tě te do polohy ON.
• Sešlápněte brzdový pedál.
Ujistěte se, že zhasne varovná kon-
trolka parkovací brzdy.

Pro automatické uvolnění
elektronické  parkovací brzdy EPB:
• Řadicí páka v poloze P (parkování)

Běží-li motor, sešlápněte pedál
brzdy a přeřaďte z polohy P (par-
kování) do polohy R (zpátečka)
nebo D (jízda).

• Řadicí páka v poloze N (neutrál)
Běží-li motor, sešlápněte pedál
brzdy a přeřaďte z polohy N (neu-
trál) do polohy R (zpátečka) nebo
D (jízda).

• Vozidlo s automatickou převodov-
kou/převodovkou s dvojitou spoj-
kou
1. Nastartujte motor.
2. Zapněte si bezpečnostní pás. 
3. Zavřete dveře řidiče, kapotu mo-

toru a dveře zavazadlového pro-
storu.

4. S řadicí pákou v poloze R (zpá -
teč ka), D (jízda) nebo ve sportov-
ním režimu sešlápněte pedál
akce lerace. 

Ujistěte se, že zhasne varovná kon -
trolka parkovací brzdy.

OTL055016

Aby nedošlo k ZÁVAŽNÉMU nebo
SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ, nepou-
žívejte parkovací brzdu za jízdy,
s výjimkou naléhavých situací.
Může se poškodit brzdový sys-
tém a dojít k nehodě.

VÝSTRAHA 
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Informace 
• Brzdu EPB lze aktivovat, i když je

tlačítko start/stop motoru v poloze
OFF, ale z bezpečnostních důvodů ji
v tomto režimu nelze uvolnit. 

• Pro svou vlastní bezpečnost sešláp -
ně te brzdový pedál a uvolněte par-
kovací brzdu ručně pomocí ovlada-
če EPB, když jedete z kopce nebo
když couváte.

• Jestliže varovná kontrolka par-
kovací brzdy svítí i poté, co byla
brzda EPB uvolněna, nechte
systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

• Nejezděte vozidlem se zapnutou
brzdou EPB. Může způsobit na-
dměrné opotřebení brzdových
destiček a rotoru brzd.

Pokud se elektronická parkovací
brzda neuvolní:
Doporučujeme kontaktovat autorizo-
vaného opravce HYUNDAI, naložit vo-
zidlo na vůz odtahové služby a nech te
systém zkontrolovat.

Elektronická parkovací brzda EPB
se může automaticky zatáhnout,
když: 
• Dojde k přehřátí EPB
• Vyžadují to jiné systémy
• Dojde k vypnutí motoru s aktivova-

nou brzdou EPB

Informace 
Jestliže řidič vypne motor a v činnosti
je systém Auto Hold, automaticky se
aktivuje EPB. Stisknete-li však do
jedné sekundy od vypnutí motoru tla-
čítko EPB, brzda EPB se neaktivuje. 

i

POZNÁMKAi
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Varovné zprávy

Uvolnění parkovací brzdy
• Při pokusu o jízdu se zataženou

EPB se ozve výstražný zvuk a ob-
jeví se varovné hlášení. 

• Pokud není bezpečnostní pás se-
dadla řidiče zapnutý a kapota mo-
toru a dveře zavazadlového prosto-
ru jsou otevřené, zazní vý straž ný
zvuk a zobrazí se varovné hlášení. 

• Pokud je problém s vozidlem,
může zaznít výstražný signál a zo-
brazit se varovné hlášení. 

Dojde-li k výše popsané situaci, se-
šlápněte brzdový pedál a uvolněte
brzdu EPB stisknutím ovladače EPB. 

• Nešlapejte na pedál akcelerace,
když je zapnutá parkovací brzda.
Když sešlápnete pedál akcele-
rátoru se zataženou EPB, zazní
výstražný signál a zobrazí se va-
rovné hlášení. Může se poškodit
parkovací brzda.

• Jízda se zapnutou parkovací
brzdou může způsobit přehřátí
brzdového systému a předčasné
opotřebení nebo zničení sou-
částí brzd. Před jízdou zkontro-
lujte, že jste parkovací brzdu
uvolnili a nesvítí varovná kon-
trolka parkovací brzdy.

POZNÁMKA

n Typ A n Typ B

OLF054231N/OLF054232N

• Kdykoli opouštíte vozidlo
nebo parkujete, vždy zcela za-
stavte a stále držte sešlápnutý
brzdový pedál.
Posuňte řadicí páku do polohy
P (parkování), stiskněte ovla-
dač EPB a přepněte tlačítko
start/stop motoru do polohy
OFF. Při opouštění vozidla
s sebou vezměte chytrý klíč.
Vozidla bez plně aktivované
parkovací brzdy se mohou ne-
čekaně rozjet a způsobit
zranění Vám nebo jiným oso-
bám.

• NIKDY nenechte nikoho, kdo
neumí řídit vozidlo, aby se do-
týkal ovladače EPB. Pokud je
náhodně uvolněna EPB, může
dojít k vážnému zranění.

• EPB uvolněte až poté, co se-
díte uvnitř vozidla a máte
nohu pevně na brzdovém pe-
dálu. 

VÝSTRAHA 
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Informace 
• Během zatahování a uvolňování

EPB může být slyšet cvakání. Tento
stav je normální a indikuje, že EPB
řádně funguje.

• Před přenecháním klíčů parkova-
címu asistentovi mu vysvětlete, jak
EPB funguje.

Deaktivace funkce AUTO HOLD.
Sešlápněte brzdový pedál
Pokud přechod od funkce Auto Hold
k EPB nefunguje správně, ozve se
výstražný zvuk a objeví se varovná
zpráva. 

Parkovací brzda automaticky
zamknuta 
Pokud dojde k zatažení EPB, zatím-
co je aktivní funkce Auto Hold, ozve
se výstražný zvuk a zobrazí se va-
rovné hlášení. 

i n Typ A n Typ B

OTLE055028/OLFH044408L

n Typ A n Typ B

OLF054131N/OLF044411N
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Kontrolka poruchy EPB 
(je-li ve výbavě)

Kontrolka poruchy EBP zůstane roz-
svícená, rozsvítí se za jízdy nebo se
nerozsvítí, když se změní poloha tla-
čítka start/stop motoru na ON. To in-
dikuje, že se může jednat o poruchu
EPB.
Pokud tato situace nastane, doporu-
čujeme Vám nechat tento systém
zkontrolovat u autorizovaného oprav -
ce HYUNDAI.
Kontrolka poruchy EPB se rovněž
může rozsvítit, když se rozsvítí kon-
trolka ESC a indikuje, že nefunguje
správně ESC, což však neznamená,
že je porucha v EPB.

• Pokud varovná kontrolka EPB
stále svítí, doporučujeme Vám
nechat systém zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI. 

• Pokud se varovná kontrolka par-
kovací brzdy nerozsvítí nebo
bliká i po stlačení ovladače EPB,
možná není EPB zatažená.

• Pokud kontrolka parkovací brzdy
bliká při rozsvícené varovné kon-
trolce EPB, stiskněte ovladač
a poté ho vytáhněte nahoru.
Opakujte to ještě jednou. Pokud
varovná kontrolka EPB nezhas-
ne, doporučujeme Vám nechat
sy stém zkontrolovat u au  to ri zo -
va né ho opravce HYUNDAI.

Nouzové brzdění
D ojde-li za jízdy k problémům s brz-
dami, je možné zatažením a přidrže-
ním ovladače EPB nouzově zabrzdit.
Brzdění je možné pouze tehdy, když
držíte ovladač EPB.

Informace 
Během nouzového brzdění se rozsvítí
varovná kontrolka parkovací brzdy,
která indikuje aktivaci systému.

i

POZNÁMKA

OTL055017

S výjimkou nouzových situací
nepoužívejte parkovací brzdu
při jízdě. Může se poškodit brz-
dový systém a dojít k vážné ne-
hodě.

VÝSTRAHA 
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Pokud delší dobu vnímáte hluk
nebo zápach z pálících se součástí,
když používáte EPB pro nouzové
brzdění, doporučujeme nechat sys-
tém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Pokud se elektronická parkovací
brzda neuvolní
Pokud se brzda EPB neuvolní nor-
málním způsobem, doporučujeme
Vám kontaktovat opravce HYUNDAI,
naložit vozidlo na odtahovou plošinu
a nechat systém zkontrolovat.

AUTO HOLD (je-li ve výbavě)
Tato funkce, pokud je aktivována,
udržuje brzdu zataženou s řadicí
pákou v poloze D (jízda), R (zpá teč -
ka), N (neutrál) nebo v poloze spor-
tovní režim, pokud byl pro zastavení
vozidla sešlápnut brzdový pedál.

Pro aktivaci: 

1. Při zavřených dveřích řidiče, za-
vřené kapotě motoru a zavřených
dveřích zavazadlového prostoru
zapněte bezpečnostní pás sedad-
la řidiče nebo sešlápněte brzdový
pedál nebo stiskněte spínač
[AUTO HOLD]. Rozsvítí se kontrol-
ka AUTO HOLD a systém přejde
do pohotovostního režimu. 

POZNÁMKA

OTL055018

BBíí lláá
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2. Když sešlápnete brzdový pedál
a zcela zastavíte, kontrolka AUTO
HOLD se změní z bílé na zelenou.

3. Vozidlo zůstane stát, i když uvol-
níte brzdový pedál. 

4. Při aktivaci brzdy EPB se funkce
Auto Hold uvolní.

Uvolnění parkovací brzdy: 
Sešlápnete-li pedál akcelerace s řa-
dicí pákou v poloze R (zpátečka), D
(jízda) nebo ve sportovním režimu,
funkce Auto Hold se automaticky
uvolní a vozidlo se rozjede. Kontrolka
se změní ze zelené na bílou. 

Pro vypnutí: 

1. Sešlápněte brzdový pedál.
2. Stiskněte spínač [AUTO HOLD].
Kontrolka AUTO HOLD zhasne.

Po automatickém uvolnění AUTO
HOLD po sešlápnutí pedálu ak-
celerace se vždy rozhlédněte
kolem vozidla. 
Plynulého rozjezdu dosáhnete
pomalým sešlápnutím pedálu
akcelerace.

VÝSTRAHA 

OTL055020

KKoonntt rroo llkkaa
nneessvv íí tt íí   

OTL055019

BBíí lláá

ZZeelleennáá
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Informace 
• Funkce Auto Hold nefunguje, jestliže:

- Není zapnutý bezpečnostní pás ři-
diče a jsou otevřeny dveře u řidiče

- Je otevřena kapota motorového
prostoru

- Jsou otevřené dveře zavazadlové-
ho prostoru

- Je řadicí páka v poloze P (parko-
vání)

- Je aktivní brzda EPB
• Pro Vaši bezpečnost se Auto Hold

automaticky přepne na EBP, když:
- Není zapnutý bezpečnostní pás ři-

diče a jsou otevřeny dveře u řidiče
- Je otevřená kapota motoru s řadi-

cí pákou v poloze D (jízda)
- Jsou otevřené dveře zavazadlové-

ho prostoru s řadicí pákou v polo-
ze R (zpátečka)

- Vozidlo se zastaví na více než
10 minut

- Vozidlo stojí v prudkém svahu
- Vozidlo se několikrát pohne

(Pokračování)

(Pokračování)
V takových případech se rozsvítí va-
rovná kontrolka brzdy, kontrolka
AUTO HOLD se změní ze zelené na
bílou a zazní výstražný tón a zobra-
zí se varovné hlášení, které Vás in-
formuje o automatickém zatažení
EPB. Před pokračováním v jízdě se-
šlápněte brzdový pedál, zkontroluj-
te okolí vozidla a ručně uvolněte
parkovací brzdu spínačem EPB.

• Pokud se kontrolka AUTO HOLD
změ ní na žlutou, nefunguje Auto
Hold správně. Doporučujeme Vám
kontaktovat autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

• Když je systém Auto Hold v činnos-
ti, můžete zaslechnout mechanický
zvuk. Jde o běžný provozní jev.

i

Abyste zabránili nečekanému
a náhlému pohybu vozidla VŽDY
před vypnutím funkce Auto Hold
sešlápněte brzdový pedál, než:
- Pojedete ze svahu.
- Budete couvat.
- Zaparkujete vozidlo.

VÝSTRAHA 
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Jestliže je porucha v systému de-
tekce otevření dveří řidiče, kapoty
motoru nebo zavazadlového pro-
storu, nemusí funkce Auto Hold
správně fungovat.
Doporučujeme Vám kontaktovat
autorizovaného opravce HYUNDAI.

Varovná hlášení

Parking brake automatically locked
(parkovací brzda automaticky
zamknuta )
Pokud dojde k aktivaci EPB pro-
střednictvím funkce Auto Hold, ozve
se výstražný zvuk a objeví se va-
rovné hlášení.

AUTO HOLD deaktivating
(deaktivace  funkce AUTO HOLD).
Press brake pedal (sešlápněte
brzdový  pedál)
Pokud přechod od funkce Auto Hold
k EPB nefunguje správně, ozve se
výstražný zvuk a objeví se varovné
hlášení. 

Pokud je zobrazeno toto hlášení,
Auto Hold a EPB nemusí fungovat.
Pro Vaši bezpečnost sešlápněte
brzdový pedál.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

n Typ A n Typ B

OLF054131N/OLF044411N

n Typ A n Typ B

OTLE055028/OLFH044408L

• Při startování pomalu sešláp -
ně te pedál akcelerace.

• Když jedete z kopce, couváte
nebo parkujete, je z bezpeč -
nost ních důvodů vhodné funk -
ci Auto Hold vypnout.

VÝSTRAHA 
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Press brake pedal to deactivate
AUTO HOLD (sešlápnutím
brzdového  pedálu deaktivujte
funkci  AUTO HOLD)
Pokud jste při deaktivaci funkce Auto
Hold pomocí tlačítka [AUTO HOLD]
nedrželi sešlápnutý brzdový pedál,
zazní varovný zvuk a objeví se
zpráva.

AUTO HOLD conditions not met.
Close door, hood, trunk, and fasten
seatbelt (nesplněny podmínky AUTO
HOLD. Zavřete dveře, ka po tu, zava-
zadlový prostor a za pně te  si bez peč -
nost ní pás)
Pokud stisknete spínač [AUTO HOLD]
s nezavřenými dveřmi řidiče, nezavře-
nou kapotou motoru a nezavřenými
dveřmi zavazadlového prostoru nebo
s nezapnutým bezpečnostním pásem
sedadla řidiče, zazní výstražný tón
a na LCD displeji se zobrazí varovné
hlášení. V tuto chvíli stiskněte po za-
vření dveří řidiče, kapoty motoru
a dveří zavazadlového prostoru a za-
pnutí bezpečnostního pásu spínač
[AUTO HOLD].

Protiblokovací systém brzd
(ABS)

Protiblokovací systém brzd (ABS)
nebo systém elektronického říze-
ní stability (ESC) nezabrání neho-
dám při nesprávných nebo nebez-
pečných jízdních manévrech.
I když je se systémem ABS ovla-
datelnost vozidla při prudkém brz-
dění lepší, vždy udržujte bez peč -
nou vzdálenost od vozidel
je dou cích před Vámi. Při ztíže-
ných jízdních podmínkách vždy
snižte rychlost. Brzdná dráha vo-
zidel vybavených systémy ABS
a ESC může být dokonce delší
než u vozidel bez těchto systémů,
a to za následujících podmínek.
• V následujících podmínkách

jeďte s vozidlem pomaleji než
obvykle:

• Jízda na nezpevněném povr-
chu, na štěrku nebo na sněhu.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 

OLF054129N

n Typ A n Typ B

OLF054127N/OLF044407N
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ABS je elektronický brzdový systém,
který pomáhá předejít smyku při brz-
dění. ABS umožňuje řidiči zároveň
brzdit a řídit.

Používání ABS 
Abyste maximálně využili ABS v nou-
zové situaci, nepokoušejte se modulo-
vat brzdný tlak a pumpovat brzdovým
pedálem. Sešlápněte co nej silněji brz-
dový pedál.
Pokud použijete brzdy v podmín-
kách, kdy by mělo dojít k zablokování
kol, můžete z brzd slyšet různé
zvuky nebo mít podobný pocit v brz-
dovém pedálu. To je normální a zna-
mená to, že ABS je aktivní.
ABS nezkracuje čas nebo vzdále-
nost potřebnou k zastavení vozidla.
Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost
od vozidla před Vámi.
ABS nezabrání smyku způsobenému
náhlými změnami směru jízdy, napří-
klad při snaze projet příliš rychle za-
táčkou nebo při prudké změně jízd-
ního pruhu. Vždy jezděte bezpečnou
rychlostí, podle stavu vozovky a po-
časí.

ABS nemůže zabránit ztrátě stability.
Při prudkém brzdění vždy otáčejte
volantem jen mírně. Prudké nebo
rychlé pohyby volantem mohou způ-
sobit, že Váš vůz narazí do protije-
doucích vozidel nebo vyjede ze silni-
ce.
Na nezpevněných vozovkách může
mít aktivace protiblokovacího systé-
mu brzd za následek delší brzdnou
vzdálenost než u vozidel s kon ven č -
ním brzdovým systémem.
Varovná kontrolka ABS ( ) zů -
stává svítit ještě pár sekund po pře -
pnu tí tlačítka spouštění motoru do
polohy ON. Během této doby provádí
systém ABS autodiagnostiku. Pokud
poté kontrolka zhasne, je vše v po-
řádku. Pokud kontrolka zůstane
svítit, mohlo dojít k problému v systé-
mu ABS. Doporučujeme co nejdříve
kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI.

(Pokračování)
• Jízda po hrbolatém povrchu

(nestejnoměrná výška povr-
chu cesty či vozovky).

• Na vozidle jsou nasazeny sně-
hové řetězy.

Bezpečnostní vlastnosti vozů
vybavených systémy ABS nebo
ESC se nesmí zkoušet při rych -
lé jízdě nebo prudkým zatáče-
ním. Takovou jízdou ohrožujete
nejen sebe, ale i ostatní účast-
níky silničního provozu.
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Pokud jedete po vozovce, kde není
dostatečná přilnavost, například po
zledovatělém povrchu, a trvale brz-
díte, ABS bude trvale aktivní a může
se rozsvítit varovná kontrolka ABS
( ). Zastavte s vozidlem na bez -
peč ném místě a vypněte motor.
Opět motor nastartujte. Pokud va-
rovná kontrolka ABS nesvítí, Váš
systém ABS funguje normálně. 
Jinak může být problém v systému
ABS. Doporučujeme co nejdříve
kontaktovat autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Informace 
Když startujete vozidlo kvůli vybité-
mu akumulátoru pomocí startovacích
kabelů, může se zároveň rozsvítit kon-
trolka ABS ( ). Důvodem je nízké
napětí akumulátoru. Neznamená to
poruchu ABS. Před jízdou nabijte
akumulátor.

Elektronický stabilizační
systém  (ESC) (je-li ve výbavě)

Elektronický stabilizační systém
(ESC) pomáhá stabilizovat vozidlo
během zatáčení. 
ESC kontroluje, kam jste natočili vo-
lant a kam vozidlo skutečně jede. Sys-
tém ESC přibrzdí pomocí kterékoli
brzdy vozidla a zasahuje i do ří ze ní
motoru, a pomáhá tak řidiči s udrže-
ním vozidla na zamýšlené dráze. Není
ale náhražkou za bez peč né jízdní
návyky. Vždy přizpůsobte rychlost
a styl jízdy situaci na silnici.

i

POZNÁMKA

Pokud se varovná kontrolka ABS
( ) rozsvítí a zůstane svítit,
pravděpodobně došlo k potížím
v systému ABS. Vaše výkonové
brzdy budou fungovat normálně.
Aby se snížilo riziko závažného
poranění či úmrtí, doporučujeme
Vám kontaktovat autorizovaného
opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA 

OTL055021
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Činnost ESC 
Podmínka zapnutí ESC
Když přepnete zapalování do polohy
ON, kontrolky ESC a ESC OFF se
rozsvítí zhruba na tři sekundy a poté
zhasnou. V této chvíli je systém ESC
zapnutý.

Když pracuje
Když je systém ESC v čin-
nosti, kontrolka ESC bliká:

• Pokud použijete brzdy v podmín-
kách, kdy by mělo dojít k zabloko-
vání kol, můžete z brzd slyšet různé
zvuky nebo mít podobný pocit v brz-
dovém pedálu. Jde o nor mál ní jev
a znamená to, že systém ESC je
aktivní.

• Když se systém ESC aktivně zapo-
jí, motor nemusí reagovat na pedál
akcelerátoru jako za běžných pod-
mínek.

• Pokud byl ve chvíli, kdy se zaktivo-
val systém ESC, zapnutý tempo-
mat, automaticky se vypne. Tem-
pomat lze znovu zapnout až ve
chvíli, kdy to jízdní podmínky dovo-
lí. Viz „Tempomat“ dále v této ka-
pitole. (je-li ve výbavě)

Nejezděte v příslušných jízd-
ních podmínkách příliš rychle
ani při zatáčení. Systém ESC
nezabrání nehodám. 
Příliš vysoká rychlost při zatáče-
ní a aquaplaning na mokrém po-
vrchu mohou mít stále za násle-
dek vážné nehody.

VÝSTRAHA 
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• Při vyjíždění z bahna nebo jízdě po
kluzké vozovce se při sešlápnutí
pedálu akcelerátoru nemusí zvýšit
otáčky motoru, i když pedál se-
šlápnete hluboko. Účelem je za-
chování stability a trakce vozidla
a neindikuje to žádný problém.

Vypnutí systému ESC
Vypnutí ESC:

• Stav 1

Stiskněte krátce tlačítko ESC OFF
(rozsvítí se kontrolka ESC OFF a zo-
brazí se zpráva). V tomto stavu je
funkce řízení motoru vypnutá. Funk-
ce řízení trakce je vypnutá, aktivní je
pouze funkce řízení brzd.

• Stav 2

Stiskněte tlačítko ESC OFF na dobu
delší než 3 sekundy. Rozsvítí se kon-
trolka ESC OFF, zobrazí se hlášení
a zazní výstražný tón ESC OFF.
V tomto stavu nefunguje řízení poho-
nu ani brzd. Funkce řízení stability
vozidla je vypnutá.
Jestliže přepnete zapalování do po-
lohy LOCK/OFF s vypnutým systé-
mem ESC, zůstane systém vypnutý.
Po opětovném nastartování motoru
se ESC automaticky znovu zapne.

n Typ A n Typ B

OLF054439N/OLF054101N

n Typ A n Typ B

OTLE055030/OTLE055140
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Kontrolky 

Po stisknutí spínače zapalování do
polohy ON se rozsvítí kontrolka ESC,
poté zhasne, pokud ESC funguje
normálně.
Kontrolka ESC bliká vždy, když je
systém ESC v činnosti.
Pokud zůstává kontrolka systému
ESC svítit, je systém patrně porou-
chaný. Když se tato varovná kontrol-
ka rozsvítí, doporučujeme Vám ne-
chat vozidlo co nejdříve zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Kontrolka ESC OFF se rozsvítí, když
je systém ESC vypnut pomocí tlačítka.

Jízda s pneumatikami nebo koly
různých velikostí může způsobit
selhání činnosti systému ESC.
Před výměnou pneumatik se uji-
stěte o jejich správných rozmě-
rech. Nikdy nejezděte s vozidlem
s nainstalovanými pneumatikami
různých průměrů.

Používání ESC OFF 
Při jízdě
Režim ESC OFF je vhodné používat
pouze krátce, v situacích, kdy je po-
třeba uvolnit vozidlo ze sněhu nebo
z bláta a je nutné vypnout systém
ESC, aby byl zachován točivý mo-
ment kol.
Pokud chcete ESC vypnout během
jízdy, stiskněte tlačítko vypnutí ESC
OFF při jízdě po rovné silnici.

POZNÁMKA

n Kontrolka ESC (bliká)

n Kontrolka ESC OFF (se rozsvítí)

Když kontrolka ESC bliká, zna-
mená to, že systém ESC je v čin-
nosti:
Jeďte pomalu a NIKDY se nepo-
koušejte zrychlit. NIKDY nevy-
pínejte systém ESC ve chvíli, kdy
kontrolka ESC bliká. Mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem
a způ sobit nehodu.

VÝSTRAHA 
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Aby nedošlo k poškození převo-
dovky:
• Zamezte přílišnému protáčení

kol jedné nápravy se rozsvíce-
nými varovnými kontrolkami
ESC, ABS a parkovací brzdy.
Opra va v takovém případě není
kryta zárukou. Snižte výkon mo-
toru a neprotáčejte nadměrně
kola, když tyto kontrolky svítí.

• Při testování vozidla na dynamo-
metru se ujistěte, že je systém
ESC vypnutý (rozsvícená kon-
trolka ESC OFF).

Informace 
Vypnutí systému ESC nijak ne ovliv -
ňu je činnost systému ABS ani brzd.

Řízení stability vozidla (VSM)
(je-li ve výbavě) 
Řízení stability vozidla (VSM) po-
máhá zajistit, aby vozidlo při zrychle-
ní nebo prudkém brzdění na mo krém,
kluzkém a nerovném povrchu zůstalo
stabilní, i když se pohon na čtyři kola
náhle může stát nerovnoměrným.

Činnost VSM
Zapnutý systém VSM
VSM pracuje, když: 
• Systém elektronické kontroly stabi-

lity (ESC) je spuštěný.
• Rychlost vozidla na cestě se za táč -

ka mi je vyšší než přibližně 15 km/h. 
• Rychlost vozidla je při brzdění na

nerovné vozovce vyšší než při bliž -
ně 20 km/h.

Když pracuje 
Pokud použijete brzdy v podmín-
kách, kdy se aktivuje ESC, mohou
být z brzd slyšet různé zvuky nebo
můžete vnímat pohyby v brzdovém
pedálu. Jde o normální jev a zname-
ná to, že systém VSM je aktivní.

i

POZNÁMKA

Když používáte stabilizační sys-
tém (VSM), dodržujte následu-
jící zásady:
• VŽDY sledujte rychlost a vzdá -

le nost od vozidla před Vámi.
Systém VSM není náhražkou
za bezpečné jízdní návyky.

• Nikdy nejezděte rychlostí ne-
odpovídající stavu vozovky.
Systém VSM nezabrání neho-
dám. Nadměrná rychlost za
špatného počasí a na kluzkých
či nerovných cestách může
vést k závažným nehodám.

VÝSTRAHA 
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Informace 
Systém VSM nefunguje v následu-
jících případech: 
• Jízda po břehu jako svah a sklon. 
• Couvání.
• Svítí kontrolka ESC OFF. 
• Svítí varovná kontrolka EPS (Elec-

tric Power Steering) ( ). 

Vypnutí systému VSM
Chcete-li vypnout VSM, stiskněte tla-
čítko ESC OFF. Kontrolka ESC OFF
( ) se rozsvítí.
Chcete-li systém VSM zapnout,
znovu stiskněte tlačítko ESC OFF.
Kontrolka ESC OFF zhasne. 

Jízda s pneumatikami a koly růz-
ných rozměrů může způsobit ne-
správné fungování systému ESC.
Při výměně pneumatik se ujistěte,
že mají stejný rozměr jako původ-
ní pneumatiky na vozidle.

Asistent rozjezdu do kopce
(HAC) (je-li ve výbavě) 
Vozidlo má na prudkém svahu po za-
stavení před sešlápnutím pedálu ak-
celerace tendenci couvat. HAC za-
braňuje couvání vozidla tím, že
automaticky na cca 2 sekundy akti-
vuje brzdový systém. Brzdový sys-
tém je automaticky uvolněn po se-
šlápnutí pedálu akcelerace.

POZNÁMKA

i

Jestliže kontrolka ESC ( )
nebo varovná kontrolka ( )
zůstává svítit, může být ve vo-
zidle porouchaný systém VSM.
Když se tato varovná kontrolka
rozsvítí, doporučujeme Vám ne-
chat vozidlo co nejdříve zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

VÝSTRAHA 

Funkce HAC je aktivní po dobu
cca 2 sekund, proto vždy před
rozjezdem do svahu po zastave-
ní sešlápněte pedál akcelerace.

VÝSTRAHA 
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Informace 
• Asistent rozjezdu do kopce HAC ne-

funguje, když je řadicí páka v polo-
ze P (parkování) nebo N (neutrál). 

• HAC je aktivní, i když je systém
ESC (elektronický stabilizační sys-
tém) vypnutý. Nicméně není aktivní,
pokud ESC nepracuje správně.

Asistent sjezdu ze svahu
(DBC) (je-li ve výbavě)

Asistent sjezdu ze svahu (DBC) pod-
poruje řidiče při jízdě z prudkého
svahu bez sešlápnutí brzdového pe-
dálu. 

Zpomalí vozidlo na rychlost nižší než
8 km/h (u automatické převodovky
a převodovky s dvojitou spojkou)
nebo na 8 km/h (u manuální převo-
dovky) a umožní řidiči soustředit se
na řízení vozidla.

• DBC se přepne do polohy OFF
po každém přemístění spínače
zapalování do polohy ON.

• Při aktivním DBC mohou být
brzdy hlučné a vibrovat.

• Při aktivním DBC se rozsvítí
zadní brzdové světlo. 

POZNÁMKA

i

OTL055022

n Typ A

n Typ B
OTL055119

Na běžné vozovce DBC vždy vy-
pněte. DBC se může nechtěně
aktivovat z pohotovostního reži-
mu při jízdě přes zpomalovací
prahy nebo v ostrých zatáčkách. 

VÝSTRAHA 
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Činnost DBC

Pohotovostní
režim

Při rychlosti do 40 km/h stiskněte tlačítko DBC. Systém
DBC se zapne a zůstane v pohotovostním režimu.

Systém se nezapne, je-li rychlost vozidla vyšší než
40 km/h.

V pohotovostním režimu se do rychlosti 35 km/h DBC
aktivuje automaticky při jízdě z prudkého svahu. 

V aktivním režimu bude DBC dočasně deaktivovaný za
následujících podmínek:
• Svah není dostatečně prudký. 
• Je sešlápnutý brzdový pedál nebo pedál akcelerace. 
Po odeznění výše uvedených podmínek se DBC auto-
maticky znovu aktivuje.

DBC se vypne za následujících podmínek:

• Znovu stisknete tlačítko DBC.

• Vozidlo jede rychleji než 60 km/h.

Aktivovaný

Dočasně
deaktivovaný 

Vypnuto

Popis kontrolky režimu

Bliká

Svítí

nesvítí

Svítí 

Pokud se rozsvítí červená kon-
trolka DBC, systém se zřejmě
přehřál nebo má poruchu. Když
se tato varovná kontrolka rozsvítí
i po vychladnutí systému DBC,
doporučujeme Vám nechat vozid-
lo co nejdříve zkontrolovat u au-
torizovaného oprav ce HYUNDAI.

VÝSTRAHA 
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• DBC se nemusí deaktivovat
v prud kém klesání, aniž po se-
šlápnutí brzdového pedálu nebo
pedálu akcelerace. 

• Nezapínejte DBC při jízdě s řadi-
cí pákou v poloze pro 3. převo-
dový stupeň (a vyšší) u vozidel
s manuální převodovkou. Při ak-
tivaci DBC se může zastavit
motor.

• DBC není v činnosti, když: 
- Je řadicí páka v poloze P (par-

kování). 
- Je aktivní ESC. 

Signalizace nouzového brzdění
(ESS) (je-li ve výbavě)
Signalizace nouzového brzdění upo-
zorňuje řidiče jedoucí za Vámi blika-
jícími brzdovými světly při prudkém
a náhlém brzdění. 
Systém se aktivuje, když:
• Vozidlo náhle zastaví. (Decelerační

výkon překročí 7 m/s2 a rychlost
jízdy je vyšší než 55 km/h.) 

• Je aktivní ABS.
Výstražná světla se zapnou automa-
ticky po blikajících brzdových svět-
lech, pokud je rychlost jízdy snížena
na méně než 40 km/h, systém ABS
je deaktivován a skončí situace
náhlého brzdění. 

Výstražná světla se vypnou, když
rychlost jízdy po úplném zastavení
překročí 10 km/h. Výstražná světla se
vypnou, když vozidlo jede pomalou
rychlostí po určitou dobu. Řidič může
výstražná světla vypnout ručně stisk-
nutím tlačítka. 

Informace 
Systém signalizace nouzového brzdění
(ESS) se aktivuje, když již blikají vý -
straž ná světla. 

i

POZNÁMKA
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Správné návyky při brzdění Mokré brzdy mohou být nebezpe-
čné! Brzdy mohou navlhnout, když
vozidlo projede stojící vodou nebo je
umyjete. Pokud jsou brzdy mokré,
vozidlo nezastaví tak rychle. Mokré
brzdy mohou způsobit vychýlení vo-
zidla k jedné straně.
Pro vysušení brzd zlehka aktivujte
brzdy, až se jejich činnost vrátí do
normálu. Dbejte na to, abyste měli
vozidlo stále pod kontrolou. Jestliže
nebude běžný brzdný účinek obno-
ven, zastavte, co nejdříve Vám to
bezpečnost provozu umožní, telefo-
nicky kontaktujte nejbližšího autorizo-
vaného opravce vozů HYUNDAI
a požádejte ho o pomoc.
NEJEZDĚTE s nohou opřenou o pe -
dál brzdy. I mírný, avšak stálý tlak na
pedál může způsobit přehřátí brzd,
jejich opotřebení a případně i se-
lhání.

Pokud při jízdě dojde k defektu pneu-
matiky, mírně přibrzďujte a udržujte
přímý směr. Jakmile jedete dostate-
čně pomalu, sjeďte ze silnice a na
bezpečném místě zastavte.
Abyste zabránili rozjetí vozidla smě-
rem dopředu, sešlápněte po zasta-
vení pevně pedál brzdy.

Kdykoli opouštíte vozidlo nebo
parkujete, vždy zcela zastavte
a stále držte sešlápnutý brzdo-
vý pedál. Posuňte řadicí páku
do polohy P (parkování), za táh -
ně te parkovací brzdu a přepněte
tlačítko spouštění motoru do
polohy OFF. 
Vozidla bez plně aktivované par-
kovací brzdy se mohou neče-
kaně rozjet a způsobit zranění
Vám nebo jiným osobám.

VÝSTRAHA 
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Systém pohonu všech kol (4WD) di-
stribuuje výkon motoru na přední
i zadní kola pro dosažení maximální
trakce. 4WD je užitečný, pokud je po-
třebná trakce navíc v případě kluzké-
ho , blátivého, mokrého nebo za sně -
že ného povrchu vozovky.
Je možná příležitostná jízda v terénu
na nezpevněných cestách. Je důleži-
té vždy snížit rychlost na úroveň od-
povídající bezpečné jízdě za daných
podmínek. 

• Nejezděte přes vodu s hladinou
vyšší než odpovídá spodní části
vozu.

• Po vyjetí z bláta nebo vody zkon-
trolujte stav brzd. Při pomalé
jízdě několikrát sešlápněte brz-
dový pedál, dokud nepocítíte, že
se vrátila normální brzdná síla.

• Při jízdě v terénu jako písek, blá -
to nebo voda (viz „Údržba za ná -
roč ných provozních pod mí nek“
v kapitole 7) zkraťte plá no va ný
interval údržby. 

• Po použití v terénu vždy vozidlo
řádně umyjte, zejména spodní
část vozidla.

• Všechna čtyři kola vozidla musí
mít pneumatiky stejné velikosti
a stejného typu.

• Zajistěte, aby bylo vozidlo 4WD
vždy taženo na vozidle odtahové
služby.

POZNÁMKA

POHON ČTYŘ KOL (4WD) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Dodržováním následujících zá -
sad snížíte riziko vážného zraně-
ní nebo úmrtí osob:
• Nejezděte za podmínek, které

vy bo ču jí z rámce před po klá -
da ného použití vozidla, na pří -
klad v náročném terénu mimo
vo zov ku. 

• Při zatáčení nebo odbočování
nejezděte vysokou rychlostí.

• Vyvarujte se prudkým pohy-
bům volantu, jako je prudká
změna jízdního pruhu nebo
ostrý průjezd zatáčky.

• Pokud ztratíte kontrolu nad
vozidlem při jízdě ve vyso-
kých rychlostech (např. při
jízdě po dálnici), zvyšuje se ri-
ziko převrácení vozidla. 

• Ke smyku často dochází ve
chví lích, kdy vozidlo sjede
jednou stranou z vozovky a ři -
dič prudce zatočí, aby se vrátil
na vozovku.

• Pokud vozidlo sjede z vozov-
ky, vyvarujte se prudkých po-
hybů volantem. Namísto toho
zpomalte a potom se vraťte do
svého jízdního pruhu.

VÝSTRAHA 
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Činnost 4WD

V režimu 4WD LOCK je systém deaktivován při rychlosti vyšší
než 30 km/h a režim se přepne na 4WD AUTO. Pokud vozidlo
zpomalí na 30 km/h, režim se přepne zpět na 4WD LOCK.

Tento režim používejte při jízdě v prudkých svazích, v terénu, na
písčitém a blátivém povrchu atd. pro maximalizaci trakce.

4WD AUTO 
(4WD LOCK je
deaktivován )

(nesvítí)

Popis kontroly tlačítka volby režimu přeprava

V režimu 4WD AUTO se vozidlo za běžných podmínek chová
jako konvenční vozidlo 2WD. Pokud systém určí, že je potřebný
pohon čtyř kol, je výkon motoru distribuován automaticky na
všechna čtyři kola. 

Tento režim využívejte při jízdě na běžných komunikacích. 

4WD LOCK

(svítí)

Volba režimu pohonu čtyř kol (4WD)

Pokud zůstane kontrolka 4WD ( ) na přístrojové desce rozsvícená, Vaše vozidlo může mít poruchu sys-
tému 4WD. Když se rozsvítí varovná kontrolka 4WD ( ), doporučujeme Vám nechat vozidlo co nejdříve
zkontrolovat u autorizovaného opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA 
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S deaktivovaným režimem 4WD
LOCK můžete mít pocit, že je jízd-
ní výkon distribuován pouze na
přední kola.

Pro bezpečný provoz 4WD
Před jízdou
• Ujistěte se, že všichni cestující mají

zapnuté bezpečnostní pásy.
• Seďte vzpřímeně, blíže k volantu

než obvykle. Nastavte volant tak,
aby se Vám pohodlně řídilo. 

Jízda na zasněžených nebo
zledovatělých  silnicích 
• Na pedál akcelerace šlapejte jem -

ně a rozjíždějte se pomalu. 
• Používejte zimní pneumatiky nebo

sněhové řetězy.
• Udržujte dostatečnou vzdálenost

od vozidel jedoucích před Vámi.
• Při zpomalování brzděte motorem.
• Vyhýbejte se nadměrné rychlosti,

prudkému rozjíždění, prudkému
brzdění i náhlým změnám směru,
aby nedošlo ke smyku.

POZNÁMKA

Při jízdě na běžných komunika-
cích deaktivujte režim 4WD LOCK
stisknutím tlačítka 4WD LOCK
(kontrolka 4WD LOCK zhasne).
Při jízdě na běžných komunika-
cích v režimu 4WD LOCK mohou
být zejména v zatáčkách slyšet
mechanické zvuky a cítit vibrace.
Hluk a vibrace zmizí po deaktiva-
ci režimu 4WD LOCK. Delší jízda
v hluku a vibracích může poško-
dit některé díly hnacího ústrojí.

POZOR
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Jízda v písku či v blátě
• Udržujte pomalou, konstantní

rychlost.
• I při jízdě v blátě použijte v případě

potřeby sněhové řetězy. 
• Udržujte dostatečnou vzdálenost

od vozidel jedoucích před Vámi.
• Jeďte pomalu a vždy kontrolujte

stav vozovky. 
• Vyhýbejte se nadměrné rychlosti,

prudkému rozjíždění, prudkému
brzdění i náhlým změnám směru,
aby nedošlo k zapadnutí vozidla.

Jízda do kopce a z kopce
• Jízda do kopce 

- Než se rozjedete, zkontrolujte,
zdali je vůbec možné kopec vyjet. 
- Jeďte co nejpříměji. 

• Jízda z kopce 
- Při jízdě z kopce nepřeřazujte.

Potřebný převodový stupeň zařa-
ďte ještě před jízdou z kopce. 

- Při jízdě ze svahu jeďte pomalu
s využitím motorové brzdy. 

- Jeďte co nejpříměji. 

Pokud vozidlo uvázlo ve sněhu,
písku nebo blátě, umístěte pod
hnaná kola pro zajištění trakce
neklouzavý materiál NEBO po-
malu protáčejte kola dopředu
a dozadu, čímž vznikne houpa-
vý pohyb, které může vozidlo
uvolnit. Nicméně zabraňte konti-
nuálnímu běhu motoru ve vyso-
kých otáčkách, který může způ-
sobit poškození systému 4WD. 

POZOR

OLMB053017

Při jízdě do prudkého kopce
nebo z prudkého kopce dbejte
mimořádné opatrnosti. Vozidlo
se může v závislosti na sklonu,
terénu a stavu cesty převrátit.

VÝSTRAHA 
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Jízda vodou
• Snažte se vyhnout jízdě hlubokou

stojací vodou. Může vypnout motor
a zablokovat výfuk. 

• Pokud potřebujete projet vodou,
zastavte vozidlo, nastavte režim
4WD LOCK a jeďte rychlostí nižší
než 8 km/h. 

• Při jízdě vodou nepřeřazujte. 

Další jízdní návyky
• Před jízdou se seznamte s pod-

mínkami terénu. 
• Při jízdě v terénu buďte vždy opa-

trní a vyhněte se nebezpečným ob-
lastem. 

• Za silného větru jeďte pomalu. 
• Při zatáčení snižte rychlost. Těžiště

vozidel 4WD je umístěno výše než
u konvenčních vozidel 2WD, proto
jsou při prudkém zatáčení ná chyl -
něj ší k převrácení. 

OLMB053018

Nejezděte napříč prudkými sva -
hy. Lehká změna v úhlu natoče-
ní kola může způsobit destabili-
zaci vozidla. Při ukončení jízdy
vpřed může vozidla ztratit stabi-
litu. Vaše vozidlo se může pře -
vrátit a způsobit vážná nebo
smrtelná zranění. 

VÝSTRAHA 
Ve vodě jezděte vždy pomaleji.
Pokud jedete příliš rychle, může
se voda dostat do prostoru mo-
toru a systému zapalování a způ -
so bit náhlé zastavení vozidla. 

POZOR
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• Při jízdě v terénu vždy pevně držte
volant. 

Nouzová opatření
Pneumatiky
Nepoužívejte velikost a typ pneuma-
tiky a kola, které se liší od těch, jež
jsou původně nasazeny na Vašem
voze. Může to mít nepříznivý vliv na
bezpečnost a jízdní vlastnosti Vaše-
ho vozu, což by mohlo vést ke ztrátě
kontroly nad vozem nebo převrácení
a následnému vážnému zranění. 
Při výměně pneumatik dbejte na to,
aby všechny čtyři pneumatiky a kola
byly stejné velikosti, typu, vzorku,
značky a stejné třídy zatížení. Pokud
vozidlo vybavíte jinou kombinací kol
a pneumatik než doporučenou spo-
lečností HYUNDAI pro jízdu v terénu,
neměli byste tyto pneumatiky pou-
žívat při jízdě na dálnicích.

Tažení vozidla 
Vozidla 4WD musí být tažena pomocí
zařízení se zvedákem kol a vozíku
nebo plošiny, a to se všemi koly zved-
nutými ze země. Další informace na-
leznete v části „Tažení“ v kapitole 6. 

Testování na dynamometru
Vozidlo s permanentním 4WD musí
být testováno na speciálním dyna-
mometru určeném pro 4 kola.OTLE055003

Při jízdě v terénu nedržte volant
za jeho vnitřní část. Při rychlém
manévru nebo pohybu volantu
při nárazu do předmětů na povr-
chu terénu si můžete zranit
paži. Můžete ztratit kontrolu nad
volantem, což může vést k váž -
ným nebo smrtelným zraněním. 

VÝSTRAHA 

Nikdy nestartujte nebo neprovo-
zujte motor u vozidla 4WD zved-
nutého na heveru. Vozidlo by
mo hlo sklouznout nebo sjet
z heve ru a způsobit závažné po -
ra ně ní či smrt Vám nebo oso-
bám stojícím okolo.

VÝSTRAHA 
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5
Vozidlo s permanentním 4WD nelze
testovat na válcovém stavu 2WD.
Pokud musíte použít zařízení pro vo-
zidla 2WD, použijte následující postup:
1.Zkontrolujte, zda je v pneumati-

kách tlak vzduchu doporučený pro
Váš vůz.

2.Přední kola umístěte na válečko-
vou stolici pro zkoušku rychlomě-
ru, jak je naznačeno na obrázku.

3.Uvolněte parkovací brzdu.
4.Umístěte zadní kola na prozatímní

volnoběžný válec tak, jak vidíte na
obrázku.

OTL055117
Válcový tester (rychloměru)

Prozatímní volnoběžný válec

• Nikdy během testu nezatahuj-
te parkovací brzdu. 

• Při zvedání vozidla nenechávej-
te přední a zadní kola protáčet
se samostatně. Všechna čtyři
kola se musí otáčet současně.

POZOR

Nezdržujte se před přední částí
vozidla, když se vozidlo nachází
na dynamometru. Vozidlo může
poskočit dopředu a přivodit
Vám závažné nebo smrtelné
zranění.

VÝSTRAHA 
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Systém ISG slouží ke snížení spotřeby
paliva díky automatickému vypnutí
motoru u stojícího vozidla (např. na se-
maforu, na stopce, v dopravní zá cpě). 
Motor se automaticky nastartuje po
splnění podmínek k nastartování. 
Systém ISG je aktivní vždy u běžícího
motoru.

Informace 
Pokud je motor automaticky nastarto-
ván systémem ISG, mohou se na něko-
lik sekund v důsledku nízkého napětí
akumulátoru rozsvítit některé va-
rovné kontrolky (např. ABS, ESC,
ESC OFF, EPS a parkovací brzdy).
Nicméně to neznamená poruchu systé-
mu ISG.

Pro aktivaci systému ISG
Automatické vypnutí

Pro vypnutí motoru v režimu
vypnutí  při volnoběhu
1.Snižte rychlost na méně než 5 km/h. 
2.Zařaďte N (neutrál). 
3.Uvolněte pedál spojky. 

Na přístrojové desce se při vypnutí
motoru zeleně rozsvítí kontrolka vy-
pnutí motoru ( ).

Informace 
Po vypnutí při volnoběžných otáčkách
musí pojezdová rychlost dosáhnout
minimálně 10 km/h. 

i

i
SYSTÉM ISG (SYSTÉM SAMOČINNÉHO VYPNUTÍ MOTORU) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

n Typ A n Typ B

OTL055072/OTL055073
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Pokud v režimu automatického vy-
pnutí řidič rozepne bezpečnostní pás
nebo otevře dveře řidiče (na kapotu)
nastane následující: 
• Systém ISG se deaktivuje. (Roz-

svítí se kontrolka ISG OFF.)

• Na LCD displeji se zobrazí hlášení
„Auto Stop deactivated. Start ma-
nually“ (Automatické vypnutí deak-
tivováno, nastartujte ručně.). 

Automatické startování

Pro opětovné nastartování motoru
v režimu automatického vypnutí
• S převodovkou v N (neutrál) se-

šlápněte spojkový pedál. 
• Na LCD displeji se zobrazí hlášení

„Press clutch pedal for Auto Start“
(Pro automatické nastartování se-
šlápněte spojkový pedál). 

• Na přístrojové desce po opě tov -
ném nastartování motoru zhasne
kontrolka automatického vypnutí
motoru ( ). 

OTLE055007

n Typ A n Typ B

OTLE055035/OTLE055036

n Typ A n Typ B

OTLE055085/OTLE055037
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Motor se nastartuje automaticky
v následujících situacích.
- Otáčky ventilátoru manuální klima-

tizace jsou při zapnuté klimatizaci
nastaveny nad 3. polohou. 

- Otáčky ventilátoru automatické kli-
matizace jsou při zapnuté klimati-
zaci nastaveny nad 6. polohou. 

- Se zapnutou klimatizací uběhla
určitá doba. 

- Je aktivní odmrazování. 
- Podtlak brzd je nízký. 
- Akumulátor je slabý. 
- Pojezdová rychlost překročí 5 km/h.

Na přístrojové desce bliká zeleně po
dobu 5 sekund kontrolka automa-
tického vypnutí ( ). 

Předpoklady pro aktivaci 
Systém ISG je v činnosti za následu-
jících podmínek. 
- Bezpečnostní pás řidiče je zapnutý. 
- Dveře řidiče a kapota jsou za-

vřené. 
- Podtlak brzd je přiměřený. 
- Akumulátor je dostatečně nabitý. 
- Venkovní teplota je v rozmezí

–10 °C až 35 °C. 
- Teplota chladicí kapaliny není příliš

nízká.

n Typ A

OTL055074
n Typ B

OTL055075
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Informace 
• Pokud nejsou splněny předpoklady

pro aktivaci, systém ISG se neaktivu-
je. V tomto případě se rozsvítí kon-
trolka tlačítka ISG OFF a na LCD
displeji se zobrazí hlášení „Auto Stop
conditions not met“ (nesplněny pod-
mínky automatického vypnutí). 

(Pokračování)

(Pokračování)
• Pokud zůstane výše uvedená kontrol-

ka rozsvícená a hlášení zobrazené,
doporučujeme Vám nechat systém
ISG zkontrolovat autorizovaným
opravcem HYUNDAI.

Pro deaktivaci systému ISG 

• Pro deaktivaci systému ISG stisk-
něte tlačítko ISG OFF. Rozsvítí se
kontrolka tlačítka ISG OFF a na
LCD displeji se zobrazí hlášení
„Auto Stop Off“ (automatické vy-
pnutí vypnuto). 

• Pro opětovnou aktivaci systému
ISG stiskněte znovu tlačítko ISG
OFF. Kontrolka tlačítka ISG OFF
zhasne. 

i

OTLE055007
n Typ A n Typ B

OTLE055004

OTLE055039/OTLE055038
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Porucha systému ISG
Systém ISG nemusí fungovat: 
Dojde-li k poruše snímačů ISG nebo
systému ISG. 

Dojde-li k poruše systému ISG,
nastane  následující: 
• Kontrolka automatického vypnutí

motoru ( ) zůstane po 5sekun-
dovém blikání svítit žlutě.  

• Rozsvítí se kontrolka automatické-
ho vypnutí tlačítka ISG OFF. • Rozsvítí se kontrolka v tlačítku ISG

OFF. 

Informace 
• Pokud nelze vypnout kontrolku tla-

čítka ISG OFF stisknutím tlačítka
ISG OFF nebo pokud porucha sys-
tému ISG přetrvává, doporučujeme
Vám kontaktovat autorizovaného
opravce HYUNDAI. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• Kontrolku tlačítka vypnutí automa-

tického vypnutí můžete vypnout jíz-
dou rychlostí vyšší než 80 km/h po
dobu 2 hodin s otáčkami ventilátoru
pod 2. pozicí. Pokud zůstane kon-
trolka tlačítka vypnutí automatické-
ho vypnutí svítit, doporučujeme
Vám kontaktovat autorizovaného
opravce HYUNDAI. 

i

OTLE055007

Pokud je motor v režimu auto-
matického vypnutí, může znovu
nastartovat. Před opuštěním vo-
zidla nebo kontrolou motorové-
ho prostoru vypněte motor
umístěním spínače zapalování
do polohy LOCK/OFF nebo vy-
tažením spínacího klíče.

VÝSTRAHA 
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Deaktivace snímače
akumulátoru 

Snímač akumulátoru je deaktivován,
když byl akumulátor odpojený od
záporného pólu za účelem údržby. 
V takovém případě funguje systém
ISG omezeně z důvodu deaktivace
snímače akumulátoru. Po odpojení
akumulátoru musí řidič za účelem
opětovné aktivace snímače akumu-
látoru podniknout následující. 

Předpoklady pro opětovnou
aktivaci  snímače akumulátoru
Nechte motor ve stavu vypnuto po
dobu 4 hodin a pro opětovnou akti-
vaci snímače akumulátoru se pokus-
te 3krát a 4 krát znovu nastartovat
motor. 
Věnujte maximální pozornost tomu,
abyste k vozidlu s motorem ve stavu
vypnuto nepřipojili žádná příslušen-
ství (např. navigaci nebo chladicí
box). Jinak nemůže být snímač aku-
mulátoru opětovně aktivován.

Informace 
Systém ISG nemusí fungovat v násle-
dujících situacích: 
- Dojde k poruše systému IGS. 
- Akumulátor je slabý. 
- Podtlak brzd je nízký. 
V takovém případě Vám doporučuje-
me nechat systém ihned zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI. 

• Při výměně používejte pouze ori-
ginální akumulátor HYUNDAI
ISG. Jinak nemusí systém ISG
fungovat správně. 

• Akumulátor ISG nenabíjejte po-
mocí běžné nabíječky akumu-
látorů. Jinak se může akumulátor
ISG poškodit nebo explodovat. 

• Neodstraňujte kryt akumulátoru.
Jinak může uniknout elektrolyt,
který je škodlivý pro lidské tělo. 

POZNÁMKA

i
OTL055025

Snímač akumulátoru
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Flexibilní řízení řídí úsilí při řízení dle
preferencí řidiče a silničních pod-
mínek. 
Řidič může zvolit požadované úsilí
řízení stisknutím tlačítka režimu říze-
ní.

Volby režimu řízení jsou zobrazeny
na LCD displeji po stisknutí tlačítka
režimu řízení. 
Pro rolování mezi volbami režimu
řízení stiskněte do 4 sekund tlačítko
režimu řízení. 

Pokud nestisknete tlačítko režimu
řízení do 4 sekund, LCD displej zo-
brazí předchozí obrazovku.

FLEXIBILNÍ ŘÍZENÍ (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTL055123

n Typ A

OTL055125
n Typ B

OTL055124
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Normální režim

Režim normální řízení nabízí normál-
ní úsilí při řízení.

Sportovní režim

Režim sportovní řízení nabízí vyšší
úsilí při řízení, otáčení volantu je tak
těžší. Režim sportovní řízení se často
využívá při jízdě na dálnici.

n Typ A n Typ B

OTL055126/OTL055127

n Typ A n Typ B

OTL055128/OTL055129

• Když řidič za jízdy stiskne tla-
čítko režimu řízení, změní se
volba režimu řízení na LCD dis-
pleji. Nicméně úsilí při řízení se
kvůli vaší bezpečnosti nezmění
okamžitě. Po dokončení řízení
se úsilí automaticky nastaví do
zvoleného režimu. 

• Věnujte velkou pozornost
změně režimu během jízdy. 

• Flexibilní řízení nefunguje,
pokud řádně nefunguje elektric-
ký posilovač řízení (EPS). 

POZOR
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INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ JÍZDNÍHO REŽIMU (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Jízdní režim lze volit podle preferencí
řidiče nebo podmínek na silnici. 
Po opětovném nastartování motoru
se systém resetuje do NOR MÁL NÍ -
HO režimu (kromě režimu ECO). 

Informace 
Pokud je problém s přístrojovou des-
kou, bude jízdní režim nastaven na
NORMÁLNÍ a nelze ho změnit na
ECO nebo SPORT. 

Režimy se mění po stisknutí tlačítka
DRIVE MODE následujícím způso-
bem. 

Zvolíte-li normální režim, na pří-
strojové desce se nezobrazí.

Režim ECO
Režim ECO je návod pro
jízdu s vysokou úsporou
paliva.

• Po volbě režimu ECO stisknutím
tlačítka DRIVE MODE se rozsvítí
kontrolka ECO (zeleně).

• Po opětovném nastartování moto-
ru v režimu ECO se jízdní režim re-
setuje na režim ECO. 

Informace 
Spotřeba paliva závisí na stylu řízení
a jízdních podmínkách.

i

i
NORMAL 
(normální)

SPORT ECO 
(sportovní) (hospodárný)

n Typ A

OTL055130
n Typ B

OTLE055005
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Když je aktivován režim ECO:
• Akcelerace může být o něco po-

malejší, neboť pedál akcelerace se
sešlapuje mírně.

• Může být omezen výkon klimatiza-
ce.

• Může se změnit způsob řazení au-
tomatické převodovky nebo převo-
dovky s dvojitou spojkou.

• Motor může být hlučnější.

Výše uvedené situace jsou normální,
pokud je aktivován režim ECO za
účelem lepší palivové hospodárnosti.

Omezení použití režimu ECO:
Pokud nastanou následující podmín-
ky, bude omezen provoz systému,
i když se kontrolka ECO nezmění.
• Když je teplota chladicí kapaliny

nízká:
Systém bude omezen do dosažení
normální výkonu motoru.

• Při jízdě do kopce:
Systém bude omezen, aby byl zaji-
štěn výkon pro jízdu do kopce, pro-
tože točivý moment motoru je
omezen.

• Při používání sportovního režimu
automatické převodovky nebo pře-
vodovky s dvojitou spojkou:
Systém bude omezen dle polohy
řazení.

• Při úplném sešlápnutí pedálu ak-
celerace na několik sekund: Sys-
tém bude omezen, neboť se bude
domnívat, že řidič chce zrychlit.

Sportovní režim
Režim SPORT řídí jízdní
dynamiku automatickým
nastavením volantu, moto-
ru a převodovky. 

• Po volbě režimu SPORT stisknutím
tlačítka DRIVE MODE se rozsvítí
kontrolka SPORT (žlutě).

• Po opětovném nastartování motoru
v režimu SPORT se jízdní režim re-
setuje na režim NORMAL. V případě
potřeby znovu zvolte režim SPORT.

• Když je aktivován režim SPORT:
- Úroveň otáček je zachována po

určitou dobu i po uvolnění pedálu
akcelerace.

- Řazení nahoru je zpožděné i při
akceleraci.

Informace 
V režimu SPORT spotřeba paliva
může vzrůst.

i
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Systém detekce mrtvého úhlu (BSD)
používá radarový snímač a s jeho po -
mo cí upozorňuje řidiče. 
Monitoruje oblast za vozidlem a po-
skytuje informace řidiči.

(1) Systém detekce mrtvého úhlu
(BSD)
Oblast detekce je různá v závis-
losti na rychlosti jízdy. Pokud jede
Vaše vozidlo rychleji než jiná vo-
zidla, systém Vás nebude varo-
vat.

(2) Asistent pro změnu jízdního
pruhu (LCA)
Pokud se k Vám blíží vozidlo vy-
sokou rychlostí, systém Vás bude
varovat.

(3) Výstraha při křížení s jiným vozid-
lem při couvání (RCTA)
Pokud Vaše vozidlo couvá a snímač
detekuje vozidlo blížící se z levé
nebo pravé strany, systém Vás bude
varovat.

SYSTÉM DETEKCE MRTVÉHO ÚHLU (BSD) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OLF054067L

Oblast mrtvého úhlu

Přibližování se ve
vysoké  rychlosti

• Vždy během jízdy sledujte, zda
nedochází k nečekaným situa-
cím, i když je v činnosti sys-
tém detekce mrtvého úhlu
(BSD). 

• Systém detekce mrtvého úhlu
(BSD) je pouze asistenční sys-
tém pro řidiče. Na systém se
plně nespoléhejte. Při jízdě
vždy dávejte pozor.

• Systém detekce mrtvého úhlu
(BSD) nepředstavuje náhradu
za správnou, bezpečnou jízdu.
Vždy jezděte bezpečně a při
změnách jízdního pruhu nebo
couvání buďte opatrní. Systém
detekce mrtvého úhlu (BSD)
neumí detekovat všechny před -
mě ty podél vozidla.

VÝSTRAHA 
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BSD (detekce mrtvého úhlu)/
LCA (asistent změny jízdního
pruhu) (je-li ve výbavě)
Provozní podmínky

Zapnutí systému:
Se spínačem zapalování v poloze
ON stiskněte spínač BSD. 
Ve spínači se rozsvítí kontrolka. Sys-
tém se aktivuje, když rychlost vozidla
překročí 30 km/h.

Pro vypnutí:
Stiskněte znovu spínač BSD. Kon-
trolka ve spínači zhasne. 
Když systém nepoužíváte, vypněte ho
spínačem. 

Informace 
• Po vypnutí a opětovném zapnutí mo-

toru se systém BSD vrátí do před-
chozího stavu.

• Když systém zapnete, na vnějším
zpětném zrcátku se na 3 sekundy
rozsvítí varovná kontrolka. 

Typ varování
Systém se aktivuje, když:
1.Systém je zapnutý. 
2.Vozidlo jede rychleji než 30 km/h.
3.Jsou detekována vozidla vzadu.

i

OTL055028
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Detekce v první fázi
Pokud je detekováno vozidlo v rámci
hranice systému, rozsvítí se varovná
kontrolka ve vnějším zpětném zrcát-
ku.
Pokud vozidlo z detekční oblasti zmi -
zí, varování se v závislosti na jízdních
podmínkách vypne.

OTL055039

n Levá strana

n Pravá strana

OTL055029

n Levá strana

OTL055030

n Pravá strana

Detekce ve druhé fázi
Varování ve druhé fázi se zapne, když: 
1.Je aktivní varování v první fázi.
2.Během změny jízdního pruhu je zapnuté směrové světlo.
Pokud je aktivován druhý stupeň varování, začne ve vnějším zpětném
zrcát ku blikat varovná kontrolka.
Pokud směrové světlo vypnete, bude druhý stupeň deaktivován.
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Detekční snímač

Snímače se nacházejí uvnitř zadního
nárazníku.
Pro správnou funkčnost systému
udržujte zadní nárazník v čistotě.

Varovné hlášení

• Toto varovné hlášení se může zo-
brazit, když: 
- Jsou na zadním nárazníku nečis-

toty.
- Při jízdě na venkově s omezeným

provozem nebo v otevřeném teré-
nu jako rozsáhlá poušť. 

- Když silně sněží nebo prší.
Kontrolka na spínači automaticky
zhasne a systém se vypne. 

Pokud se hlášení zobrazí kvůli nečis-
totě, odstraňte ji ze zadního náraz-
níku. Po odstranění nečistoty bude
systém po cca 10 minutách jízdy fun-
govat
normálně.
Pokud systém po odstranění nečisto-
ty nefunguje normálně nebo není ve
výše uvedené situaci, doporučujeme
Vám odvézt vozidlo k autorizované-
mu opravci HYUNDAI a nechat ho
zkontrolovat. 

OTL055031 OLF054217N
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Pokud je problém se systémem BSD,
zobrazí se varovné hlášení a rozsvítí
se kontrolka ve spínači. Systém se
automaticky vypne. Doporučujeme
Vám nechat vozidlo zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

RCTA (výstraha při křížení
s jiným vozidlem při couvání)
Pokud vozidlo začne po zaparkování
couvat, detekuje snímač vozidla blí ží -
cí se z levé nebo pravé strany a va-
ruje řidiče.

Provozní podmínky

Zapnutí systému:
Přejděte do režimu Uživatelská na-
stavení (Driving Assist) a na LCD dis-
pleji zvolte Rear Cross Traffic Alert
(více informací viz „LCD displej“
v kapitole 3.). Systém se zapne a zů-
stane v pohotovostním režimu. Sys-
tém se aktivuje, když je rychlost vozid-
la nižší než 10 km/h a řadicí páka je
v poloze R (zpátečka). 

n Typ A n Typ B

OLF054434N/OTLE055040

n Typ A n Typ B

OTLE055144/OTLE055145
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Informace 
Detekční oblast systému RCTA (vý -
stra ha při křížení s jiným vozidlem
při couvání) je asi 0,5–20 m. Ve
snímané oblasti je detekováno vozidlo
při rychlosti 4 km/h až 36 km/h. De -
tekč ní oblast se může v různých pod-
mínkách lišit. Vždy dávejte pozor na
okolí.

Typ varování

Pokud systém detekuje blížící se vo-
zidlo, zazní varovný zvuk, rozbliká se
varovná kontrolka ve zpětném zrcát-
ku a na LCD displeji se zobrazí hlá -
še ní. 

Informace 
• Pokud je detekované vozidlo mimo

rozsah snímače Vašeho vozidla, od-
jeďte s vozidlem pomalu od deteko-
vaného předmětu; varování se
vypne. 

• Systém nemusí správně fungovat
kvůli různým faktorům nebo okol-
nostem. Vždy dávejte pozor na
okolí.

• Jestliže levý nebo pravý nárazník
Vašeho vozidla blokují překážky
nebo vozidla, může být detekční
schopnost systému snížena.

ii

• Typ A
n Vlevo

n Vpravo

• Typ B

• Typ A • Typ B

OTLE055041/OTLE055043

OTLE055042/OTLE055044

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  10:00  Page 87



5-88

Řízení Vašeho vozidla

• Systém nemusí fungovat správ -
ně, pokud je nárazník vyměněný
nebo byly prováděny práce
v blíz kosti snímače.

• Rozsah snímače je různý v závis-
losti na šířce vozovky. Pokud je
vozovka úzká, systém může dete-
kovat jiná vozidla ve vedlejším
jízdním pruhu.

• Systém se může vypnout v ob-
lastech se silným elektromagne-
tickým vlněním. 

Podmínky, kdy systém
nefunguje 
Vnější zpětné zrcátko nemusí řidiče
varovat, když:
- Kryt vnějšího zpětného zrcátka je

poškozený nebo pokrytý nečistota-
mi.

- Okno je pokryté nečistotou.
- Okna jsou silně tónovaná.

POZNÁMKA

(Pokračování)
• Systém detekce mrtvého úhlu

(BSD) a výstraha při křížení
s jiným vozidlem při couvání
(RCTA) nenahrazují řádné
a bezpečné jízdní postupy.
Vždy jezděte bezpečně a při
změnách jízdního pruhu nebo
couvání buďte opatrní. Sys-
tém detekce mrtvého úhlu
(BSD) neumí detekovat všech-
ny předměty podél vozidla.

• Varovná kontrolka ve vnějším
zpětném zrcátku se rozsvítí
vždy, když systém detekuje
vozidlo u zadního boku. 
Aby nedošlo k nehodě, nesou-
střeďujte se pouze na varo-
vnou kontrolku a nepřestávej-
te sledovat okolí vozidla.

• Jezděte bezpečně, i když je vo-
zidlo vybaveno systémy detek-
ce mrtvého úhlu (BSD) a vý -
stra hy při křížení s jiným
vo zi dlem při couvání (RCTA).
Nespoléhejte se výhradně na
systém a před změnou jízd-
ního pruhu nebo couváním
zkontrolujte okolí vozidla.
Systém nemůže v určitých si-
tuacích řidiče varovat, a proto
při jízdě vždy sledujte okolí
vozidla. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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POZORNÝ ŘIDIČ
Řidič musí dávat pozor v níže uve-
dených situacích, protože systém
nemusí za určitých podmínek dete-
kovat jiná vozidla nebo předměty.

- Vozidlo jede po silnici plné za-
táček nebo mýtnou bránou.

- Snímač je znečistěn deštěm,
sněhem, blátem atd.

- Zadní nárazník, ve kterém je
umístěn snímač, je zakryt nebo
blokován cizím předmětem např.
nálepkou, krytem nebo držákem
jízdních kol.

- Zadní nárazník je poškozený
nebo snímač je mimo přednasta-
venou polohu.

- Výška vozidla je nižší nebo vyšší
z důvodu těžkého nákladu v za-
vazadlovém prostoru, nenormál-
nímu tlaku vzduchu v pneumati-
kách atd.

- Vozidlo jede za špatného počasí
jako hustý déšť nebo sněžení.

(Pokračování)

(Pokračování)
- V blízkosti vozidla je upevněn

předmět jako např. zábradlí.
- Nedaleko je velké vozidlo, napří-

klad autobus nebo nákladní vo-
zidlo.

- Nedaleko je motocykl nebo jízd-
ní kolo.

- V blízkosti je nízký přívěs.
- Pokud vozidlo nastartuje ve stej-

nou chvíli jako vozidlo vedle Vás
a zrychlí.

- Pokud jiné vozidlo projíždí velmi
vysokou rychlostí. 

- Při změně jízdního pruhu.
- Při jízdě v prudkém stoupání

nebo klesání, kde je rozdílná
výška jízdního pruhu.

- Když se jiné vozidlo přiblíží příliš
blízko.

- Když připojíte přívěs nebo vozík.
- Když je teplota zadního náraz-

níku velmi vysoká.
(Pokračování)

(Pokračování)
- Když jsou snímače zablokovány

jinými vozidly, zdmi nebo parko-
vacími pilíři.

- Pokud detekované vozidlo rov -
něž couvá.

- V případě přítomnosti malých
předmětů jako nákupních vozíků
a kočárků.

- V případě nízkého vozidla, např.
sportovního vozidla.

- Pokud jsou ostatní vozidla blíz-
ko Vašemu vozidlu.

- Pokud vozidlo ve vedlejším jízd-
ním pruhu přejede dva jízdní
pruhy pryč od Vás NEBO pokud
vozidlo přejede přes dva jízdní
pruhy do vedlejšího jízdní pruhu. 
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Systém AEB má za úkol snížit riziko
nehody nebo mu zabránit. Pomocí
snímačů určí vzdálenost od vozidla
jedoucího před Vámi nebo od chodce
(např. radar a kamera) a v případě
potřeby varuje řidiče ohledně nebez-
pečí nehody prostřednictvím va-
rovného hlášení nebo výstražného
alarmu. 

Nastavení a aktivace systému
Nastavení systému

Řidič může AEB aktivovat umístěním
spínače zapalování do polohy ON
a zvolením „User Settings, Driving
Assist, Autonomous Braking Sys-
tem“. AEB se deaktivuje po vypnutí
nastavení řidičem. 

NEZÁVISLÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ (AEB) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Když používáte nezávislé nou-
zové brzdění (AEB), dodržujte
následující zásady:

• Tento systém je pouze přídav-
ným systémem, který nezbavu-
je řidiče nutnosti být extrémně
opatrný a obezřetný. Detekční
rozsah a objekty detekovatelné
snímači jsou omezené. Vždy
dbejte na stav vozovky.

• NIKDY nejezděte v daných sil-
ničních podmínkách a při za-
táčení příliš rychle. 

• Vždy jezděte opatrně, abyste
se nedostali do nečekaných
situací. Systém AEB nezastaví
vozidlo zcela a nemůže zabrá-
nit kolizím.

VÝSTRAHA 

n Typ A n Typ B

OTLE055076/OTLE055072
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Po vypnutí systému AEB
se na LCD displeji rozsvítí
varovná kontrolka. Řidič
může sledovat status AEB

ON/OFF na LCD displeji. Pokud zů-
stane varovná kontrolka rozsvícená
při aktivovaném AEB, doporučujeme
Vám nechat systém zkontrolovat au-
torizovaným opravcem HYUNDAI.

n Typ A

OTLE055077/OTLE055150

n Typ B

OTLE055073/OTLE055151

Řidič může nastavit odezvu alarmu jako včasnou, normální nebo pozdější
umístěním spínače zapalování do polohy ON a zvolením „User Settings,
Driving Assist, Forward Collision Warning, Early / Normal / Late“.
• Pokud je zvolena včasná odezva „Early“, výstražný alarm zazní ihned po

signálu AEB. Pokud je reakce příliš rychlá, zvolte „Normal“. 
• Odezva „Normal“ by měla být zvolena pouze při mírném provozu při

nižší rychlosti. 
• I tak můžete mít pocit, že je rychlá odezva alarmu příliš pomalá, pokud

vozidlo před Vámi prudce zastaví. 
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Předpoklady pro aktivaci
AEB je připraven k aktivaci, když je
na LCD displeji zvolen AEB a jsou
splněny následující předpoklady. 
- Je aktivní ESC. 
- Pro rozpoznání chodců: Rychlost

jízdy je 8 km/h až 70 km/h. 
- Pro rozpoznání vozidla vpředu:

Rych lost jízdy je 8 km/h až 180 km/h.
(Nicméně pro bezpečnost cestujících
v případě překročení rychlosti
80 km/h není realizováno prudké
brzdění ani při řízení brzd.)

Varovné hlášení a řízení
systému  AEB
AEB aktivuje varovná hlášení a vý -
straž né alarmy podle úrovně nebez-
pečí srážky. Podle úrovně nebezpečí
rovněž řídí brzdy.

• AEB se aktivuje automaticky
po umístění spínače za pa lo vá -
ní do polohy ON. Řidič mů že
AEB deaktivovat vypnutím na-
stavení systému na LCD dis -
ple ji. 

• AEB se automaticky deaktivuje
po vypnutí ESC. Pokud je ESC
vypnutý, nelze AEB na LCD
displeji aktivovat.

VÝSTRAHA 
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Forward Warning (1. varování)
(varování jízdy vpřed)

Varovné hlášení se zobrazí na LCD
displeji a zazní výstražný alarm. 

Collision Warning (2. varování)
(varování před kolizí)

• Varovné hlášení se zobrazí na LCD
displeji a zazní výstražný alarm.

• Vaše rychlost se snižuje na určitou
úroveň. 
- Když vozidlo před Vámi jede po-

maleji než 80 km/h, Vaše pojez-
dová rychlost se může ostře
snížit. Když vozidlo před Vámi
jede rychleji než 80 km/h, Vaše
pojezdová rychlost se může
mírně snížit. 

- Když Vaše vozidlo jede pomaleji
než 70 km/h a před Vámi se obje-
ví chodec, Vaše pojezdová rych-
lost se může prudce snížit. Pokud
Vaše vozidlo jede rychleji než
70 km/h a před Vámi se objeví
chodec, AEB nezasahuje.

OTLE055047 OTLE055045
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Emergency braking 
(3. varování) (nouzové brzdění)

• Varovné hlášení se zobrazí na LCD
displeji a zazní výstražný alarm.

• Vaše rychlost se snižuje na určitou
úroveň.
- Když vozidlo před Vámi jede po-

maleji než 80 km/h, Vaše pojez-
dová rychlost se může ostře sní -
žit. Když vozidlo před Vámi jede
rychleji než 80 km/h, Vaše pojez-
dová rychlost se může mírně
snížit. 

- Když Vaše vozidlo jede pomaleji
než 70 km/h a před Vámi se obje-
ví chodec, Vaše pojezdová rych-
lost se může prudce snížit. Pokud
Vaše vozidlo jede rychleji než
70 km/h a před Vámi se objeví
chodec, AEB nezasahuje.

Brzdění
• V nouzových situacích přejde brz-

dový systém do stavu připraven,
aby mohl při sešlápnutí brzdového
pedálu okamžitě reagovat. 

• AEB poskytuje přídavný brzdný
výkon pro optimální brzdný výkon
při sešlápnutí brzdového pedálu. 

• Řízení brzdění se automaticky de-
aktivuje, když řidič ostře sešlápne
brzdový pedál nebo když prudce
otočí volantem. 

• Řízení brzdění se automaticky
vypne, když pominou rizikové fak-
tory. 

OTLE055046

Řidič musí věnovat velkou po-
zornost řízení vozidla, i když ne-
proběhnou žádná varovná hlá -
še ní nebo výstražné alarmy.

POZOR

Řízení brzdění nemůže vozidlo
zcela zastavit ani zabránit kolizi.
Řidič musí nést odpovědnost za
bezpečnou jízdu a řízení vozidla.

VÝSTRAHA 

AEB pracuje podle úrovně rizika
jako vzdálenost od vozidla/chod -
ce před Vámi, rychlost vo zid la/
chod ce před Vámi a činnost řidiče
vozidla. 

VÝSTRAHA 
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Snímač pro detekci vzdálenosti 
od vozidla jedoucího  vpředu
(přední radar)

Snímač je určen k zachování určité
vzdálenosti od vozidla jedoucího
vpředu. Nicméně objektiv snímače
znečištěný cizími předměty jako sníh
a déšť negativně ovlivňuje výkon
snímače. Dokonce může dočasně
vypnout AEB. Vždy udržujte objektiv
snímače čistý.

Varovné hlášení a varovná
kontrolka 

Pokud je kryt nebo objektiv snímače
znečištěný cizími předměty jako sníh
a déšť, činnost AEB se dočasně
vypne. V takovém případě varuje řidi-
če varovné hlášení. Nejedná se o po-
ruchu AEB. Pro obnovení činnosti
systému AEB odstraňte cizí předmě-
ty. 

• Do oblasti snímače nemontujte
žádná příslušenství, např. nálep-
ky nebo držák registrační znač -
ky. Ani svévolně neměňte náraz-
ník. Může to negativně ovlivnit
výkon snímače. 
Vždy udržujte oblast sní ma če/
nárazníku v čistotě. 

• Na mytí vozidla používejte pouze
měkké utěrky. Na snímač insta-
lovaný v nárazníku nesměřujte
proud tlakové vody. 

• Na přední část snímač příliš ne-
tlačte. Pokud se snímač vychýlí
ze správné pozice v důsledku pů-
sobení vnější síly, systém nemu-
sí fungovat správně, aniž by se
rozsvítila varovná kontrolka nebo
zobrazilo varovné hlášení. V tom -
to případě Vám doporučujeme
nechat vůz zkontrolovat u autori-
zovaného opravce HYUNDAI. 

• Používejte pouze originální kryt
snímače HYUNDAI. Na kryt sní -
mač nenanášejte svévolně barvu. 

POZNÁMKA

OTLE055088

n Typ A n Typ B

OTLE055049/OTLE055048

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  10:00  Page 95



5-96

Řízení Vašeho vozidla

Porucha systému

• Pokud AEB nefunguje správně,
rozsvítí se varovná kontrolka AEB
( ) a na několik sekund se zo-
brazí varovné hlášení. Po zmizení
hlášení bude svítit hlavní varovná
kontrolka ( ). V tomto případě
Vám doporučujeme nechat vůz
zkontrolovat u autorizovaného
oprav ce HYUNDAI. 

• Varovné hlášení AEB se může zo-
brazit společně s rozsvícením va-
rovné kontrolky ESC. 

n Typ A n Typ B

OTLE055071/OTLE055070

• AEB je pouze pomocný sys-
tém vyvyšující pohodlí řidiče.
Řidič musí nést odpovědnost
za řízení vozidla. Nespoléhejte
se pouze na systém AEB. Ra-
ději zachovávejte bezpečnou
brzdnou vzdálenost a v přípa-
dě potřeby sešlápněte pro
snížení rychlosti brzdový
pedál. 

• AEB může produkovat va-
rovné hlášení a výstražné
alarmy, i když to není potřeba.
Kvůli omezenému snímání
AEB zároveň nemusí varovat
vůbec. 

• V případě poruchy AEB řízení
brzd po detekci nebezpečí ko-
lize nefunguje ani při normální
činnosti ostatních brzdových
systémů. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• AEB funguje pouze v případě

vozidla/chodce vpředu, při jíz -
dě vpřed. Nefunguje v pří pa dě
zvířat a vozidel v opačném
smě ru. 

• AEB nerozpoznává vozidlo
projíždějící horizontálně na-
příč křižovatkou nebo vozidlo
zaparkované v horizontálním
směru. 

VÝSTRAHA 
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Omezení systému
AEB sleduje jízdní situaci prostřed-
nictvím radaru a kamerového sníma-
če. Mimo dosah snímání nemusí
AEB fungovat běžným způsobem.
Řidič by měl věnovat velkou pozor-
nost následujícím situacím. Činnost
AEB může být omezena.

Rozpoznávání vozidel
- Radar nebo kamera jsou znečiště-

ny cizími předměty. 
- Silně prší nebo sněží. 
- Došlo k přerušení elektrických vln. 
- Dochází k závažnému, ne pra vi del -

né mu odrazu od radaru. 
- Vozidlo jedoucí před Vámi má

úzkou karoserii. (např. motocykl
nebo jízdní kolo) 

- Výhled řidiče není jasný kvůli svět-
lům zpátečky, odraženým světlům
nebo tmě. 

- Kamera nemůže obsáhnout celý
obraz vozidla před Vámi. 

- Vozidlo před Vámi je speciální vo-
zidlo jako těžce naložené nákladní
vozidlo nebo přívěs. 

- Vozidlo před Vámi nemá zapnutá
koncová světla, nemá koncová
světla, má asymetrická koncová
světla nebo má vyosená zadní
světla. 

- Venkovní světlo se značně změní,
např. vjezd do tunelu/výjezd z tune-
lu. 

- Jedoucí vozidlo je nestabilní. 
- Radar/kamera rozpoznává ome-

zeně.

- Jízda v zatáčce.
Výkon AEB se při jízdě v zatáčce sni-
žuje. AEB nemusí rozpoznat vozidlo
před Vámi ani ve stejném jízdním
pruhu. Může zobrazit nepotřebné va-
rovné hlášení nebo spustit výstražný
alarm nebo vůbec nemusí zobrazit
varovné hlášení nebo spustit výstra-
žný alarm. 
Při projíždění zatáčky buďte ostražití
a v případě potřeby sešlápněte brz-
dový pedál.

OTL055132
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Při průjezdu zatáčkou může AEB
rozpoznat vozidlo před Vámi jedoucí
ve vedlejším jízdním pruhu. Buďte
ostražití a v případě potřeby se-
šlápněte brzdový pedál.
Nebo pro zachování pojezdové rych-
losti sešlápněte pedál akcelerace.
Vždy sledujte okolí vozidla. 

- Jízda ve svahu
Výkon AEB se snižuje při jízdě ve
svahu, nemusí rozpoznat vozidlo
před Vámi jedoucí ve stejném jízdním
pruhu. Může zobrazit nepotřebné va-
rovné hlášení nebo spustit výstražný
alarm nebo vůbec nemusí zobrazit
varovné hlášení nebo spustit výstra-
žný alarm.
Pokud AEB náhle rozpozná vozidlo
před Vámi po přejezdu vrcholu
svahu, můžete zaznamenat prudké
snížení rychlosti. 
Při jízdě ve svahu vždy sledujte ob-
last před Vámi a v případě potřeby
sešlápněte brzdový pedál. 
- Změna jízdního pruhu 

I když vozidlo vjede do Vašeho jízd-
ního pruhu, nemusí ho AEB rozpo-
znat, dokud nevjede do oblasti dosa-
hu AEB. 
Speciálně pokud vozidlo vjede do Va-
šeho pruhu velmi rychle, spíše nebu-
de rozpoznáno. Vždy buďte velmi
ostražití. 

OTL055133 OTL055134 OTL055135
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5
Pokud se zastavené vozidlo před
Vámi dostane mimo jízdní pruh, ne-
musí ho AEB rozpoznat. Vždy buďte
velmi ostražití. 

- Rozpoznání vozidla 
Pokud má vozidlo před Vámi náklad
přesahující dozadu nebo pokud má
vozidlo před Vámi vyšší světlou
výšku, může způsobit nebezpečné
situace. 

Rozpoznání chodců
- Chodec není plně zachycen kame-

rovým snímačem nebo nejde vzpří -
me ně. 

- Chodec se pohybuje velmi rychle. 
- Chodec se náhle objeví před vozid-

lem. 
- Chodec má na sobě oblečení v bar -

vě splývající s okolím. 
- Venku je příliš světlo nebo příliš

tma. 
- Vozidlo jede v noci nebo za tmy. 
- Je zde předmět podobající se lid-

skému tělu. 
- Chodec je malý. 
- Chodec má sníženou hybnost. 
- Je obtížné odlišit chodce od okolí. 
- Snímač rozpoznává omezeně. 
- Jedná se o skupinu chodců.

OTL055136 OTL055137
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Informace 
Systém se může dočasně vypnout z dů-
vodu silných elektrických vln.

i

• Před tažením jiného vozidla vy -
pně te AEB v režimu Uživatel-
ská nastavení na LCD displeji.
Během tažení může použití
brzd negativně ovlivnit bezpe-
čnost Vašeho vozidla. 

• Věnujte zvýšenou pozornost
vozidlu před Vámi přepravu-
jícímu náklad přesahující do-
zadu nebo s vysokou světlou
výškou. 

• Snímač detekuje pouze chod-
ce, nikoliv vozíky, kola, moto-
cykly, zavazadla nebo kočárky. 

• AEB v určitých situacích ne-
funguje. Proto AEB netestujte
pro osobě nebo předmětu.
Může dojít k vážným nebo do-
konce smrtelným zraněním.

VÝSTRAHA 
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SLIF zobrazí informaci o rychlostním
omezení a zákazu předjíždění pro -
střed nic tvím přístrojové desky a na -
viga ce. SLIF čte dopravní značky
prostřednictvím kamery, která je při -
pev ně na v horní části předního okna. 

SLIF k zobrazení informací o rych-
lostních omezeních rovněž využívá
informace navigace.

FUNKCE INFORMOVÁNÍ O RYCHLOSTNÍM OMEZENÍ (SLIF) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

• Funkce informování o rych lost -
ním omezení (SLIF) je pouze
podpůrný systém a není schop -
ný vždy správně zobrazit rych-
lostní omezení a zákazy předjíž-
dění.

• Řidič vždy nese plnou odpo -
věd nost za nepřekročení sta-
noveného rychlostního ome -
zení. 

• Neinstalujte žádná příslušen-
ství nebo štítky. Nebarvěte
čelní okno, zejména pak ne
v blízkosti zpětného zrcátka. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• SLIF čte dopravní značky pro-

střednictvím kamery za účelem
zobrazení informací o rychlost-
ním omezení. 
Proto nemůže SLIF fungovat
správně, pokud je obtížné do-
pravní značky detekovat. Více
informací viz „Pozorný řidič“
v této kapitole.

• Neměňte svévolně kom po nen -
ty kamery ani s nimi ne ma ni -
pu luj te. Netlačte na ně.

• Nedávejte na přístrojovou des -
ku předměty, které odrážejí
světlo, například zrcátka, bílý
papír atd. Systém nemusí při
odrazu slunečních paprsků
správně fungovat.

VÝSTRAHA 

OTLE055086

OTLE055089
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Nastavení a aktivace systému

• Nastavení systému: 
Řidič může aktivovat SLIF zvolením
„User Settings, Driving Assist,
Speed Limit Information Function“.

• Když je SLIF aktivovaný, zobrazují se
na přístrojové desce symboly s infor-
macemi o dopravních omezeních
a zákazu předjíždění. 

• Když je SLIF aktivovaný v nastave-
ní navigace, výše uvedené informa-
ce a omezení jsou zobrazovány
rovněž na navigaci.

Činnost
• SLIF zobrazuje informace o rych-

lostním omezení a výstrahy týkající
se zákazu předjíždění, když vozid-
lo projíždí kolem příslušných do-
pravních značek. 

• SLIF obnoví předchozí informaci
o rychlostním omezení ihned po
přemístění spínače zapalování do
polohy ON. 

• Na stejné silnici můžete najít různá
rychlostní omezení. Informace jsou
zobrazovány v závislosti na jízdní
situaci. Jelikož jsou rovněž deteko-
vány dopravní značky s doplňu-
jícími informacemi (např. za deště
atd.) a porovnávány s interními
údaji vozidla (např. provoz stěračů,
směrová světla atd.).

• SLIF automaticky aktualizuje infor-
mace o rychlostních omezeních
v následujících situacích. 
- Vozidlo změní směr jízdy nebo se

otočí o 180°. 
- Vozidlo najede na dálnici, polní

cestu atd. nebo z nich sjede. 
- Vozidlo vjede do města, vesnice

atd. nebo z nich vyjíždí. 

Informace 
Informace o rychlostním omezení na
přístrojové desce se může lišit od in-
formace na navigaci. V tomto případě
zkontrolujte nastavení jednotek rych-
losti na navigaci. 

i
n Typ A n Typ B

OTLE055079/OTLE055075
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Displej

• Tento symbol se zobrazí na přístro-
jové desce a na navigaci, když
SLIF nedetekuje žádnou spolehli-
vou informaci o rychlostním ome-
zení. 

• Tento symbol se zobrazí na přístro-
jové desce a na navigaci, pokud
SLIF detekuje značku zákazu před -
jíž dě ní. 

• Tento symbol (konec omezení) je
zobrazen na přístrojové desce pro
silnice v Německu, na kterých ne-
platí rychlostní omezení. Je zobra-
zen, dokud vozidlo neprojede kolem
značky rychlostního omezení. 

WTL-220

n No reliable speed limit information (ne spo leh -
li vá informace o rychlostním omezení)

WTL-222/WTL-221

n No passing information (žádné informace)

WUM-205

n Unlimited speed (neomezená rychlost) 
(pouze v Německu)
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Varovné hlášení

Varovné hlášení se zobrazí, když je
objektiv kamery znečistěný cizími
předměty. SLIF není funkční až do
odstranění těchto předmětů. Pokud
problém přetrvává i po odstranění
předmětů, doporučujeme Vám ne-
chat systém zkontrolovat autorizova-
ným opravcem HYUNDAI.

Varovné hlášení se zobrazí na ně ko lik
sekund, když SLIF nefunguje správ -
ně. Poté se rozsvítí hlavní varovná
kontrolka ( ). 
Doporučujeme Vám nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI. 

SLIF nemusí fungovat nebo nemusí
poskytovat správné informace v ná-
sledujících situacích. 
- Dopravní značka je umístěna v ost -

ré zatáčce. 
- Dopravní značka je umístěna ne-

správně (např. je ohnutá, zakrytá
jiným předmětem, poškozená). 

- Dopravní značku zakrývá jiné vo-
zidlo. 

- LED osvětlení dopravní značky je
vadné. 

- Je špatné počasí, např. prší, sněží,
je mlha. 

- Dopravní značka je oslněna níz-
kým sluncem. 

- Je tma. 
- Kolem značky je jasné světlo. 
- Na čelním okně v místě instalo-

vané kamery je nečistota, sníh
nebo námraza. 

- Objektiv kamery je zakryt jiným
předmětem, např. nálepkou, pa-
pírem nebo spadlým listem. 

n Typ A n Typ B

OTLE055083/OTLE055082

n Typ A n Typ B

OTLE055081/OTLE055080
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- Vaše vozidlo jede v těsném závěsu
za jiným vozidlem. 

- Navigace má poruchu. 
- Kolem Vašeho vozidlo projede au-

tobus nebo nákladní vozidlo se na-
lepenou značkou udávající rych-
lost. 

- Vaše vozidlo vjede do oblasti nepo-
kryté navigačním systémem. 

- Vaše navigace není aktualizována. 

Pozorný řidič
Řidič musí být pozorný v následu-
jících situacích. SLIF nemusí řidiče
podporovat a správně fungovat. 

• Na čelní okno neumisťujte v mís -
tě kamery žádné nálepky apod.
Mohou negativně ovlivnit funkci
SLIF a způsobit poruchu. 

• Udržujte čelní okno v čistotě, ze-
jména pak za vnitřním zpětným
zrcátkem. 

• Na přístrojovou desku ne u mis -
ťuj te žádné předměty s reflexním
povrchem jako zrcátka a bílý
papír. 

• Kameru svévolně neupravujte
ani s ní nemanipulujte, ne do tý -
kej te se objektivu a nevyšroubo-
vávejte jednotku kamery. 

• SLIF je pouze podpůrný systém.
V některých situacích nemusí
fun go vat. 

• SLIF slouží řidiči pouze jako po-
můcka. Řidič musí věnovat vel-
kou pozornost řízení vozidla.  

• Řidič má vždy plnou odpověd-
nost za bezpečnou jízdu v soula-
du s platnými pravidly silničního
provozu. 
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Systém pro udržení v jízdním pruhu
detekuje značení jízdního pruhu na
silnici a pomáhá řidiči udržet vozidlo
mezi značeními. 

Když systém detekuje, že vozidlo vy-
jíždí z pruhu, upozorní řidiče vizuál-
ním a zvukovým znamením a záro-
veň vyvine mírný protitlak na volant,
a pokusí se tak zabránit vyjetí vozid-
la z jízdního pruhu.

ASISTENT PRO UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU (LKAS) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTLE055086

OTLE055087

Systém pro udržení v jízdním pru -
hu nenahrazuje bezpečné jízdní
návyky, ale je pouze komfortní
funkcí. Odpovědností řidiče je,
aby vždy sledoval okolí a řídil vo-
zidlo.

VÝSTRAHA 

Při používání asistenta pro
udržení z jízdním pruhu (LKAS)
dbejte následujících upozorně-
ní:
• Volant není řízen kontinuálně.

Když jede vozidlo při opouště-
ní jízdního pruhu rychleji, ne-
může být systémem kontrolo-
váno. 

• Když je řízení podporováno
systémem, nedělejte prudké
pohyby volantem.

• Systém LKAS zabraňuje, aby
řidič nechtěně vyjel z jízdního
pruhu, a napomáhá řízení. Ři -
dič by se však neměl spoléhat
výhradně na systém, ale vždy
se soustředit na volant a držet
se v jízdním pruhu. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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Činnost LKAS
Pro zapnutí LKAS stiskně-
te tlačítko po zapnutí
spínače zapalování. Na
přístrojové desce se roz-

svítí kontrolka. Pro vypnutí LKAS
znovu stiskněte tlačítko.

Kontrolka LKAS má následující
3 barvy:
• [Zelená]
- Když jsou splněny provozní pod-

mínky systému.
• [Bílá]
- Když nejsou splněny provozní pod-

mínky systému.
• [Žlutá]
- Porucha LKAS. V tomto případě

Vám doporučujeme nechat vůz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

(Pokračování)
• Když se systém vypne, nefun-

guje nebo má poruchu, vždy
sledujte dopravní situaci
a oko lí vozidla a buďte opatrní.

• Neinstalujte žádná příslušen-
ství nebo štítky. Nebarvěte
čelní okno, zejména pak ne
v blízkosti zpětného zrcátka. 

• Systém detekuje značení pru -
hů a ovládá volant pomocí ka-
mery, a proto, je-li značení jízd -
ních pruhů obtížné sledovat,
nemusí systém správně fungo-
vat. 
Viz prosím „Pozorný řidič“.

• Neměňte svévolně kompo-
nenty LKAS ani s nimi nema-
nipulujte. Netlačte na ně.

• Nedávejte na přístrojovou
des ku předměty, které odráže-
jí světlo, například zrcátka,
bílý papír atd. Systém nemusí
při odrazu slunečních paprs-
ků správně fungovat. 

(Pokračování)

(Pokračování)
• Funkci systému LKAS může

ovlivňovat několik faktorů
(včetně okolního prostředí). Je
na odpovědnosti řidiče, aby
vždy sledoval vozovku a udržel
vozidlo v jízdním pruhu.

• Když aktivujete systém LKAS,
vždy mějte ruce na volantu.
Pokud budete pokračovat
v jízdě bez rukou na volantu po
zobrazení varovného hlášení
„Keep hands on steering
wheel“ (mějte ruce na volantu),
systém se automaticky vypne.

• Při používání systému buďte
vždy pozorní. 
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Aktivace LKAS

• Když dojde k aktivaci systému, ob-
jeví se na displeji LCD obrazovka
LKAS.

• Když jsou detekována obě značení
jízdního pruhu a jsou splněny
všechny podmínky pro aktivaci
LKAS (svítí kontrolka volantu
a kon trolka LKAS se změní z bílé
na zelenou), bude volant řízen. 

Když systém detekuje jedno značení
jízdního pruhu, změní se barva z šedé
na bílou.

OTLE055010

Systém pro udržení v jízdním
pruhu slouží jako ochrana před
vyjetím z jízdního pruhu. Řidič
by se však nikdy neměl spolé-
hat výhradně na systém a vždy
by měl za jízdy sledovat jízdní
situaci.

VÝSTRAHA 
n Značení jízdního pruhu

nedetekováno
n Značení jízdního

pruhu detekováno

OTLE055011/OTLE055012
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• Když systém detekuje levé značení

jízdního pruhu, změní se barva le -
vé ho značení jízdního pruhu z šedé
na bílou.

• Když systém detekuje pravé zna-
čení jízdního pruhu, změní se
barva pravého značení jízdního
pruhu z šedé na bílou.

• Aby se systém plně aktivoval, musí
dojít k detekci obou vymezujících
značení jízdního pruhu. 

VÝSTRAHA 

• Když se zobrazí volant, systém
ovládá řízení vozidla, aby zabránil
přejetí značení jízdního pruhu. 

• Pokud přejíždíte značení jízdního
pruhu s řízeným volantem, bude
přejížděné značení jízdního pruhu
blikat na LCD displeji a zazní vý -
straž ný alarm.

• Pokud nejsou splněny všechny
podmínky pro aktivaci LKAS, sys-
tém se změní na LDWS a bude ři-
diče varovat pouze při přejetí zna-
čení jízdního pruhu. 

Pokud řidič zvedne jednu ruku z vo-
lantu během aktivovaného LKAS, va-
ruje systém řidiče po několika sekun-
dách pomocí vizuálního a akustického
varování. 

n Detekováno levé
značení  jízdního
pruhu

n Detekováno pravé
značení jízdního
pruhu

OTLE055013/OTLE055014

n Levé značení jízdního
pruhu

n Pravé značení
jízdního  pruhu

OTLE055015/OTLE055016

OTLE055017

Varovné hlášení se může objevit
pozdě, v závislosti na jízdní situ-
aci. Vždy proto mějte za jízdy
ruce na volantu. 

VÝSTRAHA 
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Pokud má řidič i po několika sekun-
dách na volantu pouze jednu ruku,
systém se automaticky vypne. Informace 

• I když systém napomáhá řízení, řidič
má mít volant stále pod kontrolou. 

• Ovládání volantu může v případě,
že systém napomáhá řízení, vyžado-
vat vyšší sílu než v situaci, kdy sys-
tém v činnosti není. 

Volant není řízen, když:
• Rychlost vozidla je nižší než 60 km/h

nebo vyšší než 180 km/h.
• Lze detekovat pouze jedno znače-

ní jízdního pruhu. 
• Je před změnou jízdního pruhu za-

pnuto směrové světlo. Pokud se
pokusíte změnit jízdní pruh bez
směrových světel, může systém
zasáhnout do řízení.

• Jsou zapnutá výstražná světla.
• Šířka jízdního pruhu je menší než

2,8 m nebo větší než 4,5 m. 
• Je v činnosti systém ESC (elektro-

nické řízení stability). 
• Vozidlo projíždí prudkou zatáčkou.
• Vozidlo náhle zabrzdí.
• Vozidlo realizuje náhlou změnu

jízdního pruhu.

Informace 
Po zapnutí systému a po změně jízd-
ního pruhu najeďte doprostřed jízd-
ního pruhu. Jinak nemusí systém po-
skytovat pomoc při řízení. 

i

i

OTLE055020

• Za řízení vozidla zodpovídá
řidič.

• V následujících situacích sys-
tém vypněte a řiďte vozidlo
sami. 
- Za špatného počasí.
- Za špatného stavu vozovky.
- Když musí řidič často zasa-

hovat do řízení.

VÝSTRAHA 

TLe Eng 5 cz:LM (FL).qxd  3.8.2015  10:00  Page 110



5-111

Řízení Vašeho vozidla

5

Pozorný řidič
Řidič musí být pozorný v následu-
jících situacích, neboť systém ho
nemusí řádně varovat.
• Jízdní pruh není vidět kvůli sně -

hu, dešti, kamení, kalužím apod.
• Venkovní světlo se náhle změní,

např. v tunelu.
• Světlomety jsou vypnuté nebo

sla bé, v noci nebo v tunelu.
• Je obtížné odlišit barvu jízdního

pruhu od vozovky.
• Vozidlo jede ve svahu nebo pro-

jíždí zatáčkou.
• Od vody na vozovce se odráží

světlo jako např. sluneční světlo,
osvětlení vozovky nebo světla ji-
ných vozidel.

• Objektiv nebo čelní okno jsou za-
kryté cizími předměty.

• Snímač nemůže detekovat jízdní
pruhy kvůli mlze, silnému dešti
nebo sněžení.

• Teplota v okolí vnitřního zpětné-
ho zrcátka je extrémně vysoká
z důvodu přímého slunečního
svitu.

• Jízdní pruh je příliš široký nebo
úzký.

• Značení jízdního pruhu je poško-
zené nebo nezřetelné.

• Stín středových pruhů dopadá na
značení jízdních pruhů.

• Značky podobné značení jízdních
pruhů.

• Hraniční konstrukce.
• Vzdálenost od vozidla vpředu je

příliš malá. Takže stín vozidla do-
padá na značení jízdního pruhu
před Vámi.

• Vozidlo velmi vibruje.
• Počet značení jízdních pruhů se

zmenšuje nebo zvětšuje nebo se
značení jízdních pruhů kompliko-
vaně kříží.

• Něco je umístěno na palubní
desce. 

• Jízdní pruh je vyznačený více než
dvěma značeními.

• Značení jízdních pruhů nelze roz-
poznat kvůli prachu nebo kouři
uvnitř tunelu.

• Značení jízdních pruhů nelze roz-
poznat po dešti v noci.

• Značení jízdních pruhů nelze roz-
poznat kvůli prachu.

• Vozidlo jede proti slunci.
• Vozidlo jede v místě stavby.
• Vozidlo projíždí mýtnou bránou. 
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Porucha LKAS

V případě problému se na několik
sekund zobrazí hlášení. Pokud pro-
blém přetrvává, zobrazí se kontrolka
poruchy LKAS. 

Kontrolka poruchy LKAS

Kontrolka poruchy LKAS (žlutá) se
rozsvítí, pokud LKAS nefunguje
správ ně. Doporučujeme Vám nechat
tento systém zkontrolovat u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Když dojde k problémům se
systémem , proveďte jedno
z následujícího :
• Vypněte a zapněte motor a znovu

zapněte systém. 
• Zkontrolujte, zda je spínač zapalo-

vání v poloze ON.
• Zkontrolujte, zda systém ne o vliv ňu -

je počasí. (např.: mlha, hustý déšť
atd.)

• Zkontrolujte, zda na objektivu ka-
mery není cizí předmět.

Pokud se problém nevyřeší, doporu-
čujeme Vám nechat systém zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

n Typ A n Typ B

OTLE055021/OTLE055024 OTLE055025

n Typ A n Typ B
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Změna funkce LKAS Varovný systém opuštění
jízdního  pruhu (LDWS)
LDWS varuje řidiče vizuálně a akus-
ticky, pokud systém detekuje, že vo-
zidlo opouští jízdní pruh. Systém ne-
zasahuje do řízení.

OTLE055031/OTLE055032/OTLE055033

Řidič může LKAS změnit na LDWS nebo měnit režim LKAS na standardní
LKA a aktivní LKA prostřednictvím režimu Uživatelská nastavení na LCD
displeji. Systém je automaticky nastaven na standardní LKA, pokud není
zvolena jiná funkce. 

· ·
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Standardní LKA
Režim standardní LKA navádí řidiče
k udržení vozidla v jízdním pruhu.
Pokud vozidlo jede v jízdním pruhu,
vzácně zasahuje do řízení. Nicméně
začne ovládat řízení, pokud se vozid-
lo chystá opustit jízdní pruh. 

Aktivní LKA
Režim aktivní režim LKA zaručuje in-
tenzivnější ovládání řízení za účelem
snížení únavy řidiče při jízdě na
dlouhé vzdálenosti. Řidič může poci-
ťovat, že podpora pro udržení v jízd-
ním pruhu je slabší než u režimu
standardního LKA (řidič nemusí
téměř cítit spuštění řízení volantu,
protože systém aktivně řídil volant již
při jízdě v jízdním pruhu). Nicméně
díky aktivnímu řízení volantu pro
udržení vozidla v jízdním pruhu se při
jízdě na dlouhé vzdálenosti snižuje
únava řidiče. 
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Činnost omezovače rychlosti
Nechcete-li překračovat určitou rych-
lost, můžete nastavit omezení rych-
losti.
Pokud jedete nad nastavený rych-
lostní limit, bude aktivní varovný sys-
tém (nastavený rychlostní limit bude
blikat a bude znít akustický signál),
dokud rychlost vozidla neklesne na
nastavený rychlostní limit.

Informace
Když je v činnosti systém omezovače
rychlosti, nelze zapnout tempomat.

Ovladač omezovače rychlosti

: Zapíná a vypíná systém ome-
zovače rychlosti. 

: Přepíná režim mezi tempoma-
tem a omezovačem rychlosti.

RES+: Obnovuje nebo zvyšuje rych-
lost omezovače.

SET−: Nastavuje nebo snižuje rych-
lost omezovače.

Pro nastavení rychlosti
omezovače 

1. Stiskněte tlačítko na volantu
a poté tlačítkem spusťte sys-
tém. Rozsvítí se kontrolka omezo-
vače rychlosti na přístrojové desce.

i

SYSTÉM OMEZOVAČE RYCHLOSTI (JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTLE055056
OTLE055057

OTLE055060
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2. Posuňte páčku dolů (SET−).
3. • Posuňte páčku nahoru (RES+)

nebo dolů (SET-) a při požado-
vané rychlosti ji uvolněte. 

• Posuňte páčku nahoru (RES+)
nebo dolů (SET−) a přidržte ji.
Rych lost se bude zvyšovat
nebo snižovat o 5 km/h.

Na přístrojové desce se zobrazí na-
stavený rychlostní limit.

Pokud byste chtěli při jízdě překročit
přednastavený rychlostní limit, když
sešlápnete pedál akcelerace méně
než na 50 %, rychlost vozidla bude
udržována pod rychlostním limitem.
Nicméně pokud sešlápnete pedál
akcelerace na více než přibližně
70 %, můžete při jízdě překročit
rychlostní limit. Pak se rozbliká na-
stavený rychlostní limit a ozve se
zvukové znamení, dokud nezpoma-
líte pod stanovenou rychlost.

Pro vypnutí omezovače
rychlosti  proveďte jeden
z následujících  úkonů:

• Stiskněte tlačítko .

• Stiskněte tlačítko . Zapne se
tempomat.

OTLE055057

OTLE055061
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Činnost tempomatu

1.Kontrolka CRUISE
2.Kontrolka SET

Systém tempomatu umožňuje řídit při
rychlosti vyšší než 30 km/h bez se-
šlápnutí pedálu akce  le ra ce.

Při používání tempomatu ve vo-
zech s manuální převodovkou
nikdy nevyřazujte do neutrálu bez
sešlápnutí pedálu spojky; došlo
by k přetočení motoru. Pokud
k tomu dojde, sešlápněte pedál
spojky nebo stiskněte tlačítko ZA-
PNUTÍ/VYPNUTÍ tempomatu.

Informace 
• Při normální jízdě s tempomatem,

pokud přibrzdíte a následně znovu
nastavíte tempomat spínačem SET,
reaguje tempomat s prodlevou
zhruba 3 sekundy. Tato prodleva je
normální.

• Pro aktivaci tempomatu sešlápněte
minimálně jednou po zapnutí spína-
če zapalování a nastartování moto-
ru brzdový pedál. Důvodem je kon-
trola, zda brzdový spínač, který je
důležitým prvkem pro vypínání
tempomatu, správně funguje.

i

POZNÁMKA

TEMPOMAT (S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI) (JE-LI VE VÝBAVĚ) 

OTLE055034

Dodržujte následující pravidla:
• Je-li tempomat ponechán za-

pnutý (kontrolka CRUISE na
přístrojové desce svítí), může
dojít k jeho náhodnému spu-
štění. Mějte systém tempomatu
vypnutý ( kontrolka NE SVÍ -
TÍ), když tempomat ne po u ží vá -
te, abyste předešli neúmyslné-
mu nastavení rychlosti.

• Používejte tempomat pouze
při jízdě na přehledné dálnici
a za dobrého počasí.

• Pokud může být nebezpečné
jet konstantní rychlostí, tem-
pomat nepoužívejte:
- Jízda v hustém provozu ne -

bo v provozu s proměnlivou
rychlostí.

- Jízda na kluzkých (mokrých,
zledovatělých nebo zasněže-
ných) silnicích.

- Kopcovitý terén nebo zatáč -
ky.

- Velmi větrné oblasti.

VÝSTRAHA 
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Tlačítko tempomatu

: Zapíná a vypíná tempomat.
: Přepíná mezi tempomatem

a o me zo va čem rychlosti.
RES+: Obnovuje nebo zvyšuje nasta-

venou rychlost.
SET- : Nastavuje nebo snižuje na-

stavenou rychlost.

Nastavení rychlosti tempomatu 

1. Pro zapnutí systému stiskněte tla-
čítko na volantu. Kontrolka 
se rozsvítí.

2. Zrychlete na požadovanou rych-
lost, která musí být vyšší než
30 km/h.

Informace
U vozidel s manuální převodovkou
musíte pro nastavení tempomatu po
nastartování motoru minimálně jed-
nou sešlápnout brzdový pedál.

3. Zatlačte páčku (1) dolů (SET−)
a uvolněte ji. Kontrolka SET se
rozsvítí.

4. Uvolněte pedál akcelerace.

Informace
V prudkém stoupání může vozidlo
lehce zpomalovat nebo zrychlovat.

i

i

OTLE055056

OTLE055058

OTLE055057
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Zvýšení rychlosti tempomatu 

• Zatlačte páčku (1) nahoru (RES+)
a přidržte ji, zároveň sledujte na-
stavenou rychlost v přístrojové
desce. Jakmile se zobrazí požado-
vaná rychlost, uvolněte páčku. Vo-
zidlo zrychlí na nastavenou rych-
lost.

• Posuňte páčku (1) nahoru (RES+)
a okamžitě ji uvolněte. Pokaždé,
když takto rychle posunete páčku,
rychlost jízdy se zvýší o 2,0 km/h.

• Sešlápněte pedál akcelerace.
Když vozidlo dosáhne požadované
rychlosti, posuňte páčku (1) dolů
(SET−).

Snížení rychlosti tempomatu 

• Posuňte páčku (1) dolů (SET−)
a přidržte ji. Vaše vozidlo bude po-
stupně zpomalovat. Uvolněte
páčku při dosažení rychlosti, kte-
rou chcete udržovat.

• Posuňte páčku (1) dolů (SET−)
a uvolněte ji okamžitě. Pokaždé,
když takto rychle posunete páčku,
rychlost jízdy se sníží o 2,0 km/h.

• Mírně sešlápněte brzdový pedál.
Když vozidlo dosáhne požadované
rychlosti, posuňte páčku (1) dolů
(SET−).

OTLE055059 OTLE055058
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Dočasné zrychlení se zapnutým
tempomatem 
Sešlápněte pedál akcelerace. Když
sejmete nohu z pedálu akcelerace,
vozidlo se vrátí k původně nastavené
rychlosti.
Zatlačíte-li páčku při zvýšené rych-
losti dolů (SET−), tempomat začne
udržovat zvýšenou rychlost.

Tempomat se vypne, když: 

• Sešlápnete brzdový pedál.
• Sešlápnete spojkový pedál. (pro

manuální převodovky)
• Stisknete tlačítko umístěné na

volantu.
• Stisknete tlačítko . Zapne se

systém omezovače rychlosti. 
• Přesunete řadicí páku do polohy N

(neutrál). (vozidlo s automatickou
převodovkou/převodovkou s dvoji-
tou spojkou)

• Snížíte rychlost vozidla pod rych-
lost uloženou v paměti o 20 km/h.

• Snížíte rychlost vozidla na méně
než cca 30 km/h.

• Zasahuje ESC.
• Ve sportovním režimu přeřadíte

dolů na druhý převodový stupeň.

Informace
Každá z výše uvedených akcí zruší
funkci tempomatu (kontrolka SET na
přístrojovém panelu zhasne), ale celý
systém se vypne pouze stisknutím tla-
čítka . Pokud si přejete obnovit
funkci tempomatu, posuňte páčku na
volantu nahoru (RES+). Obnoví se
předchozí nastavená rychlost, pokud
jste systém nevypnuli tlačítkem .

i

OTLE055057
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Obnovení nastavené rychlosti 

Zatlačte páčku (1) nahoru (RES+).
Pokud je rychlost vozidla vyšší než
30 km/h, vozidlo se vrátí k nastavené
rychlosti.

Vypnutí tempomatu

• Stiskněte tlačítko (kontrolka
zhasne).

• Vypněte motor.

OTLE055059 OTLE055057
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Činnost tempomatu

1.Kontrolka CRUISE
2.Kontrolka SET

Systém tempomatu umožňuje řídit při
rychlosti vyšší než 30 km/h bez se-
šlápnutí pedálu akcelerace.

Při používání tempomatu ve vo-
zech s manuální převodovkou
nikdy nevyřazujte do neutrálu bez
sešlápnutí pedálu spojky; došlo
by k přetočení motoru. Pokud
k tomu dojde, sešlápněte pedál
spojky nebo stiskněte tlačítko ZA-
PNUTÍ/VYPNUTÍ tempomatu.

POZNÁMKA

TEMPOMAT (JE-LI VE VÝBAVĚ) 

Dodržujte následující pravidla:
• Je-li systém tempomat pone-

chán zapnutý (kontrolka CRUI-
SE na přístrojové desce svítí),
může dojít k jeho náhodnému
spuštění tempomatu. Mějte
systém tempomatu vypnutý
(kontrolka CRUISE NESVÍTÍ),
když tempomat nepoužíváte,
abyste předešli neúmyslnému
nastavení rychlosti.

• Používejte tempomat pouze
při jízdě na přehledné dálnici
a za dobrého počasí.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Pokud může být nebezpečné

jet konstantní rychlostí, tem-
pomat nepoužívejte:
- Jízda v hustém provozu nebo

v provozu s proměnlivou rych-
lostí.

- Jízda na kluzkých (mokrých,
zledovatělých nebo zasněže-
ných) silnicích.

- Kopcovitý terén nebo za-
táčky.

- Velmi větrné oblasti.

VÝSTRAHA 

OTLE055034

n Typ A

n Typ B
OTL055035
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Informace
Při normální jízdě s tempomatem,

pokud přibrzdíte a následně znovu
nastavíte tempomat spínačem SET,
reaguje tempomat s prodlevou
zhruba 3 sekundy. Tato prodleva je
normální.

• Pro aktivaci tempomatu sešlápněte
minimálně jednou po zapnutí spína-
če zapalování a nastartování moto-
ru brzdový pedál. Důvodem je kon-
trola, zdali brzdový spínač, který je
důležitým prvkem pro vypínání
tempomatu, správně funguje.

Spínač tempomatu
CANCEL/O: vypne funkci tempomatu.
CRUISE/ : zapíná nebo vypíná

systém tempomatu.
RES+: Obnovuje nebo zvyšuje

nasta venou rychlost.
SET−: Nastavuje nebo snižuje

nasta venou rychlost.

Nastavení rychlosti tempomatu 

1.Pro zapnutí systému stiskněte tla-
čítko CRUISE / na volantu.
Kontrolka tempomatu se rozsvítí.

i

OTLE055050

n Typ A

n Typ B
OTL055100

OTLE055054

n Typ A

n Typ B
OTLE055055
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2.Zrychlete na požadovanou rychlost,
která musí být vyšší než 30 km/h.

Information – manuální
převodovka 

U vozidel s manuální převodovkou
musíte pro nastavení tempomatu po
nastartování motoru minimálně jed-
nou sešlápnout brzdový pedál.

3.Zatlačte páčku (1) dolů (SET−)
a uvolněte ji. Kontrolka SET se roz-
svítí.

4.Uvolněte pedál akcelerace.

Informace 
V prudkém stoupání může vozidlo
lehce zpomalovat nebo zrychlovat.

i

i

OTLE055051

n Typ A

n Typ B
OTL055101
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5

Zvýšení rychlosti tempomatu 

• Zatlačte páčku (1) nahoru (RES+)
a přidržte ji, zároveň sledujte na-
stavenou rychlost v přístrojové
desce.

Jakmile se zobrazí požadovaná
rychlost, uvolněte páčku. Vozidlo
zrychlí na nastavenou rychlost.

• Posuňte páčku (1) nahoru (RES+)
a okamžitě ji uvolněte. Pokaždé,
když takto rychle posunete páčku,
rychlost jízdy se zvýší o 2,0 km/h.

• Sešlápněte pedál akcelerace.
Když vozidlo dosáhne požadované
rychlosti, posuňte páčku (1) dolů
(SET−).

Snížení rychlosti tempomatu 

• Posuňte páčku (1) dolů (SET−)
a přidržte ji. Vaše vozidlo bude po-
stupně zpomalovat. Uvolněte
páčku při dosažení rychlosti, kte-
rou chcete udržovat.

OTLE055051

n Typ A

n Typ B
OTL055101

OTLE055052

n Typ A

n Typ B
OTL055102
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• Posuňte páčku (1) dolů (SET−)
a uvol ně te ji okamžitě. Pokaždé,
když takto rychle posunete páčku,
rychlost jízdy se sníží o 2,0 km/h.

• Mírně sešlápněte brzdový pedál.
Když vozidlo dosáhne požadované
rychlosti, posuňte páčku (1) dolů
(SET−).

Dočasné zrychlení se zapnutým
tempomatem 
Sešlápněte pedál akcelerace. Když
sejmete nohu z pedálu akcelerace,
vozidlo se vrátí k původně nastavené
rychlosti.
Zatlačíte-li páčku při zvýšené rych-
losti dolů (SET−), tempomat začne
udržovat zvýšenou rychlost.

Tempomat se vypne, když: 

• Sešlápnete brzdový pedál.
• Sešlápnete spojkový pedál. 

(pro manuální převodovky)

OTLE055053

n Typ A

n Typ B
OTL055103
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• Stisknete tlačítko CANCEL/O umís -
tě né na volantu.

• Stisknete tlačítko CRUISE / .
Zhasnou kontrolky CRUISE i SET.

• Přesunete řadicí páku do polohy N
(neutrál). (vozidlo s automatickou
převodovkou/převodovkou s dvoji-
tou spojkou)

• Snížíte rychlost vozidla pod rych-
lost uloženou v paměti o 20 km/h.

• Snížíte rychlost vozidla na méně
než cca 30 km/h.

• Zasahuje ESC.
• Ve sportovním režimu přeřadíte

dolů na druhý převodový stupeň.

Informace 
Každá z výše uvedených akcí zruší
funkci tempomatu (kontrolka SET na
přístrojovém panelu zhasne), ale celý
systém se vypne pouze stisknutím tla-
čítka CRUISE. Pokud si přejete obno-
vit funkci tempomatu, posuňte páčku
na volantu nahoru (RES+). Obnoví se
předchozí nastavená rychlost, pokud
jste systém nevypnuli tlačítkem CRU-
ISE.

Obnovení nastavené rychlosti 

Zatlačte páčku (1) nahoru (RES+).
Pokud je rychlost vozidla vyšší než
30 km/h, vozidlo se vrátí k nastavené
rychlosti.

i

OTLE055051

n Typ A

n Typ B
OTL055101
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Vypnutí tempomatu

• Stiskněte tlačítko CRUISE/ 
(kontrolka CRUISE zhasne).

• Vypněte motor.

OTLE055050

n Typ A

n Typ B
OTL055100
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Nebezpečné jízdní podmínky
Při nebezpečných jízdních podmín-
kách jako voda, sníh, led, bláto
a písek se řiďte následujícími pokyny:
• Jeďte opatrně a udržujte delší brzd -

nou vzdálenost.
• Vyhněte se náhlému brzdění nebo

změně směru jízdy.
• Pokud Vaše vozidlo uvázne ve

sněhu, blátě, písku, zařaďte druhý
převodový stupeň. Zrychlujte po-
malu, abyste se vyhnuli nepo-
třebnému protáčení kol.

• Pod hnací kola použijte písek, ka-
mennou sůl, sněhové řetězy nebo
jiný neklouzavý materiál, abyste při
uváznutí na ledu, ve sněhu nebo
blátě zajistili vyšší trakci.

Rozhoupání vozidla  
Pokud je nutné rozhoupat vozidlo za
účelem uvolnění ze sněhu, písku
nebo bahna, otočte nejprve volant
doprava a doleva, abyste vyčistili ob-
last okolo předních kol. Pak zařazuj-
te střídavě R (zpátečka) a dopřed-
nou rychlost. 
Snažte se neprotáčet kola a nezvy-
šovat příliš otáčky motoru.
Aby nedošlo k opotřebovávání pře-
vodovky, vyčkejte, dokud se kola ne-
přestanou protáčet, a pak teprve
přeřazujte. Během řazení uvolněte
pedál akcelerace a po zařazení rych-
losti sešlápněte pedál akcelerace jen
mírně. Pomalu protáčejte kola smě-
rem vpřed a vzad, čímž vznikne hou-
pavý pohyb, který může vozidlo uvol-
nit.

SPECIÁLNÍ JÍZDNÍ PODMÍNKY

Zařazení nižšího převodového
stup ně u automatické převodovky
během jízdy na kluzkém povrchu
může mít za následek nehodu.
Náhlá změna otáček pneu matik
by mohla způsobit smyk. Při zařa-
zování nižšího převodového stup -
ně při jízdě na kluzkém povrchu
buďte opatrní.

VÝSTRAHA 

Pokud se pneumatiky protáčejí
vysokou rychlostí, mohou ex-
plodovat a způsobit zranění Vám
i ostatním osobám. Nezkoušejte
provádět tento postup v případě,
že se v blízkosti vozidla na-
cházejí lidé nebo nějaké objekty.
Vozidlo se může přehřát, což
mů že způsobit požár v moto-
rovém prostoru nebo jinou ško -
du. Protáčejte kola co nejméně
a zcela se vyhýbejte protáčení
kol v rychlostech nad 56 km/h,
což indikuje rychloměr.

VÝSTRAHA 
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Informace 
Systém ESC (je-li ve výbavě) musí být
před vyhoupáváním vozidla vypnutý. 

Pokud je vozidlo stále uvízlé i po
několikanásobném rozhoupání,
nech te vozidlo vytáhnout odtaho-
vou službou, aby nedošlo k přehřátí
motoru či poškození převodovky
nebo pneumatik. Viz „Tažení“ v ka-
pitole 6.

Plynulé projíždění zatáček
Při projíždění zatáček nebrzděte
a neřaďte, obzvláště při jízdě na
mokré vozovce. Nejlépe je projíždět
zatáčky vždy s mírnou akcelerací.

Jízda v noci
Jízda v noci přináší více nebezpečí
než jízda během dne. Zde jsou ně -
kte ré významné tipy, které je vhodné
mít na paměti:
• Zpomalte a zvětšete si odstup od

ostatních vozidel, protože v noci mů -
že být obtížné je vidět, zvlášť v ob-
lastech, kde není pouliční osvětlení.

• Nastavte si zrcátka tak, abyste ne-
byli oslňováni světlomety ostatních
vozidel.

• Udržujte světlomety v čistotě
a správ ně seřízené. Znečištěné
a nesprávně nastavené světlomety
zhoršují viditelnost v noci.

• Vyvarujte se pohledu do světlome-
tů protijedoucích vozidel. Mohli
byste být dočasně oslepeni a očím
bude trvat několik sekund, než si
zvyknou na tmu.

Jízda v dešti
Déšť a mokré vozovky mohou být ne-
bezpečné. Zde je pár tipů, které je
vhodné mít při jízdě v dešti nebo na
kluzké vozovce na paměti:
• Zpomalte a nechte si větší odstup

od vozidla před Vámi. Hustý déšť
zhoršuje výhled a zvyšuje vzdále-
nost potřebnou k zastavení vozidla.

• Vypněte tempomat. (je-li ve vý ba -
vě)

• Lišty stěračů čelního okna vy měň -
te, když na čelním okně za ne chá -
va jí nesetřené pruhy.

• Ověřte, že pneumatiky mají dosta-
tečný vzorek. Pokud Vaše pneuma-
tiky nemají dostatečně hluboký
vzorek, může při prudkém brzdění
na mokré vozovce dojít ke smyku
a následně k nehodě. Viz „Běhoun
pneumatik“ v kapitole 7.

• Zapněte světlomety, aby Vás ostat-
ní lépe viděli. 

• Rychlý průjezd velkou kaluží může
mít vliv na Vaše brzdy. Pokud mu-
síte projíždět kalužemi, snažte se
projíždět je pomalu.

POZNÁMKA

i
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• Pokud máte pocit, že máte mokré
brzdy, lehce během jízdy přibrzdě-
te, dokud se normální funkce brzd
neobnoví.

Aquaplaning 
Pokud je silnice hodně mokrá a jede-
te rychle, může mít vozidlo malý
nebo nemusí mít žádný kontakt s vo-
zovkou a vlastně jede po vodě. Nej-
lepší radou je na mokré silnici ZPO-
MALIT. 

Riziko aquaplaningu se zvyšuje se
snižující se hloubkou vzorku, viz
„Běhoun pneumatik“ v kapitole 7.

Jízda v zaplavených oblastech
Vyhněte se průjezdu zaplavených
oblastí, pokud si nejste jisti, že hladi-
na vody není vyšší než spodní část
náboje kola. Vodou vždy projíždějte
pomalu. Nechte si odpovídající
vzdálenost pro zastavení, protože
výkonnost brzd se může snížit.
Po průjezdu vodou vysušte brzdy
opakovaným mírným použitím, když
se vozidlo pohybuje pomalu.

Jízda po dálnici
Pneumatiky
Upravte tlak vzduchu v pneumati-
kách dle specifikací. Podhuštěné
pneumatiky se mohou zahřát nebo
poškodit.
Nemontujte opotřebené nebo poško-
zené pneumatiky, které mohou snížit
trakci a selhat při brzdění.

Informace 
Nikdy nezvyšujte tlak vzduchu v pneu-
matikách nad maximální tlak vzduchu
uvedený na Vašich pneumatikách.

Palivo, chladicí kapalina motoru
a motorový olej
Při jízdě ve vysoké rychlosti se spo-
třebovává více paliva než při nižší
rychlosti. Nezapomeňte zkontrolovat
hladinu chladicí kapaliny a motorové-
ho oleje.

Hnací řemen
Povolený nebo poškozený hnací ře -
men může způsobit přehřátí motoru.

i
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Snížení nebezpečí převrácení
Vaše osobní vozidlo je definováno
jako Sports Utility Vehicle (SUV). Vo-
zidla SUV mají vyšší světlou výšku
podvozku a užší rozchod, aby byla
schopná použití v rozličných situa-
cích při jízdě v terénu. Jejich specific-
ká konstrukce zvyšuje těžiště,
a proto jsou náchylnější k převrácení
při prudkém zatáčení než běžná vo-
zidla. Užitková vozidla se převrátí
mnohem rychleji než ostatní typy vo-
zidel. Z důvodu tohoto nebezpečí se
důrazně doporučuje, aby řidič a spo-
lucestující byli připoutáni bezpe-
čnostními pásy. V případě převrácení
hrozí nepřipoutané osobě větší riziko
smrtelného zranění než osobě při-
poutané bezpečnostním pásem.
Zde jsou kroky, které může řidič
provést, aby snížil nebezpečí pře vrá -
ce ní. Pokud je to možné, vyhněte se
prudkému zatáčení a náhlým manév-
rům, vozidlo nepřetěžujte těžkým ná-
kladem na střeše a nikdy vozidlo nijak
neupravujte.

Řízení Vašeho vozidla

Užitková vozidla se převrátí
mnohem rychleji než ostatní
typy vozidel. Pro zamezení pře -
vrá ce ní nebo ztráty kontroly:
• Zatáčky projíždějte nižší rych-

lostí než u jiných osobních vo-
zidel.

• Vyhněte se prudkému zatáče-
ní a náhlým změnám směru.

• Vaše vozidlo neupravujte způ-
sobem zvyšujícím jeho těži-
ště.

• Udržujte příslušný tlak vzdu-
chu v pneumatikách. 

• Nepřepravujte těžký náklad na
střeše.

VÝSTRAHA 

V případě převrácení hrozí ne-
připoutané osobě větší riziko
smrtelného zranění než osobě
připoutané bezpečnostním pá -
sem. Ujistěte se, že všichni ces-
tující mají zapnuté své bez peč -
nost ní pásy. 

VÝSTRAHA 
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Náročnější provozní podmínky v zimě
vedou k rychlejšímu opotřebení pneu -
ma tik a k dalším problémům. Abyste
tyto negativní vlivy zimního provozu
omezili na minimum, dodržujte násle-
dující doporučení:

Jízda na sněhu nebo ledu
Udržujte dostatečnou vzdálenost od
vozidel jedoucích před Vámi.
Brzděte opatrně. Prudké zrychlování,
náhlé brzdění, jízda vysokou rychlostí
a prudké zatáčení jsou potenciálně
nebezpečné. Při zpomalování využijte
brzdného účinku motoru. Při prudkém
zabrzdění na sněhu nebo ledu se
může vozidlo dostat do smyku.
Při jízdě v hlubokém sněhu může být
nezbytně nutné použít zimní pneu-
matiky nebo nasadit sněhové řetězy.
Vždy vozte nouzovou výbavu. Mo -
hou to být například sněhové ře tě zy,
vlečné lano, baterka, výstražná svítil-
na, písek, lopatka, startovací kabely,
škrabka na sklo, rukavice, podložka
na zem, pracovní oděv, deka apod.

Zimní pneumatiky

Pokud nasazujete zimní pneumatiky,
ujistěte se, že jde o radiální typ se stej-
nými rozměry a zatížitelností jako u ori-
ginálních pneumatik. Namontujte zimní
pneumatiky na všechna čtyři kola, aby
bylo vyvážené řízení Vašeho vozidla za
každého počasí. Přilnavost zimních
pneumatik na suché vozovce nemusí
být taková, jako je tomu u originálních
pneumatik. U pro dej ce pneu matik si
ověřte maximální doporučenou rych-
lost.

Informace 
Neinstalujte pneumatiky s hroty, aniž
byste se seznámili s místními a obec-
nými předpisy omezujícími jejich pou-
žívání.

i

JÍZDA V ZIMĚ

Zimní pneumatiky by měly mít
stejný rozměr a být stejného
typu jako standardní pneumatiky
na vozidle. Jinak by bezpečnost
a řízení Vašeho vozidla mohly být
negativně ovlivněny.

VÝSTRAHA 
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Sněhové řetězy

Vzhledem k tomu, že boční stěny ra-
diálních pneumatik jsou tenčí než
u ostatních typů pneumatik, mohou
se při nasazení určitých typů sněho-
vých řetězů poškodit. Proto doporu-
čujeme používat namísto sněhových
řetězů zimní pneumatiky. Nemontujte
sněhové řetězy na vozidla vybavená
hliníkovými koly; je-li to nevyhnu-
telné, použijte řetězy drátového typu.
Když je nutné použít sněhové řetězy,
použijte originální příslušenství
HYUNDAI a před instalací si přečtěte
montážní návod. Nesprávným použi-
tím sněhových řetězů může dojít

k poškození Vašeho vozidla, které
není kryto zárukou výrobce Vašeho
vozidla.

Informace 
• Sněhové řetězy nasazujte na přední

kola. Sněhové řetězy poskytují větší
záběr hnacích kol, nezabrání však
ujíždění vozidla do strany.

• Neinstalujte pneumatiky s hroty, aniž
byste se seznámili s místními a obec-
nými předpisy omezujícími jejich
používání.

i

OTL055036

Pokud používáte sněhové ře tě zy,
řízení vozidla se výrazně změní.
• Nepřekračujte rychlost 30 km/h

nebo doporučenou maximální
rychlost výrobce řetězů, pokud
je nižší.

• Jeďte opatrně a vyhýbejte se
hrbolům, dírám, prudkému za-
táčení a jiným nebezpečím na
vozovce, která by mohla mít za
následek poskakování vozidla.

• Vyvarujte se prudkého zatáče-
ní nebo zablokování kol při
brzdění.

VÝSTRAHA 
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Instalace sněhových řetězů
Když sněhové řetězy instalujete, do-
držujte instrukce výrobce a montujte
je na pneumatiky maximálně natěs-
no. S řetězy jeďte pomalu (méně než
30 km/h). Pokud slyšíte, že se řetězy
dotýkají karoserie nebo podvozku,
zastavte a utáhněte je. Pokud stále
dochází ke kontaktu, zpomalujte,
dokud tento zvuk neustane. Jakmile
se dostanete na čistou vozovku, ře -
tě zy demontujte.
Když montujete sněhové řetězy, za-
parkujte vozidlo na rovině mimo do-
pravní ruch. Zapněte výstražná svět-
la, a pokud je to možné, umístěte za
vozidlo výstražný trojúhelník. Před in-
stalací sněhových řetězů vždy zařa-
ďte polohu P (parkování), zatáhněte
parkovací brzdu a vypněte motor.

Při používání sněhových řetězů:
• Nesprávně instalované řetězy

nebo řetězy nesprávné velikosti
mohou poškodit brzdové oblo-
žení, zavěšení kol, karoserii
nebo kola Vašeho vozidla.

• Použijte řetězy třídy „S“ podle
SAE nebo drátové řetězy.

• Pokud uslyšíte zvuk způsobený
kontaktem řetězů s vozidlem,
utáhněte znovu řetězy, aby se
nedotýkaly vozidla.

• Aby nedošlo k poškození vo -
zidla, utáhněte řetězy po ujetí
0,5–1,0 km.

• Nepoužívejte sněhové řetězy na
vozidla vybavená hliníkovými
koly. Je-li nutno, použijte řetězy
drátového typu.

• Používejte řetězy se šířkou mé -
ně než 15 mm, aby nedošlo k po-
škození řetězové spojky.

Zimní opatření
Používejte kvalitní chladicí
kapalinu  na bázi etylenglykolu
Vaše vozidlo je z výroby vybaveno
náplní kvalitní chladicí kapaliny na
bázi etylenglykolu. Jinou chladicí ka-
palinu nepoužívejte, protože kapali-
na tohoto typu pomáhá prevenci ko-
roze chladicí soustavy, maže vodní
čerpadlo a brání zamrznutí. Kapalinu
vyměňujte a doplňujte podle plánu
údržby v části 7. Před zimou nechte
chladicí kapalinu zkontrolovat, zda
má dostatečně nízký bod tuhnutí
(v závislosti na předpokládaných
teplotách v zimě).

POZNÁMKA
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Kontrola akumulátoru a kabelů
Při zimních teplotách se zvyšuje spo-
třeba akumulátoru. Akumulátor a ka-
bely zkontrolujte dle pokynů v kapi-
tole 7. Úroveň nabití akumulátoru
může zkontrolovat autorizovaný
opravce HYUNDAI nebo servis.

Změna motorového oleje na
„zimní“ typ – je-li to nutné
V některých regionech se v zimě do-
poručuje používat olej s nízkou vis-
kozitou. Další informace viz kapitola
8. Pokud si nejste jisti typem oleje,
obraťte se na autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

Kontrola zapalovacích svíček
a zapalovací soustavy
Zapalovací svíčky zkontrolujte dle
pokynů uvedených v kapitole 7.
V případě potřeby je vyměňte. Záro-
veň zkontrolujte všechny zapalovací
kabely a komponenty ohledně prask-
lin, opotřebení a poškození.

Ochrana zámků před zamrznutím
Abyste ochránili zámky před zamrz-
nutím, aplikujte od otvorů zámku
schválený odmrazovač nebo glyce-
rin. Pokud je zámek již zakrytý
ledem, ošetřete ho doporučeným
rozmrazovačem nebo led odstraňte.
Pokud zamrzne vnitřní část zámku,
pokuste se zámek uvolnit nahřátým
klíčem. S nahřátým klíčem manipu-
lujte opatrně, abyste zabránili zraně-
ní.

V systému ostřikovačů používejte
doporučenou nemrznoucí
kapalinu .
Abyste zabránili zamrznutí ostři ko -
vačů, doplňujte doporučovanou ne -
mrz nou cí kapalinu v souladu se spe -
ci fi ka ce mi na obalu. Nemrznoucí
ka pa li nu do ostřikovačů zakoupíte
u autorizovaného opravce HYUNDAI
a ve většině obchodů s automobilo-
vým příslušenstvím. Nepoužívejte
nemrznoucí kapalinu do chladicí sou-
stavy, protože ta poškozuje lakované
povrchy.
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Nenechte zamrznout parkovací
brzdu
Za určitých podmínek může parkova-
cí brzda zatuhnout v zabrzděné po-
loze. To se obvykle stává v přípa-
dech, kdy je kolem zadních brzd
nahromaděný sníh nebo led, nebo
když jsou brzdy mokré. Pokud hrozí
zamrznutí parkovací brzdy, dočasně
použijte řadicí páku v poloze P (par-
kování). Také předem zablokujte
zadní kola, aby se vozidlo nemohlo
rozjet. Potom uvolněte parkovací
brzdu.

Nenechte na spodku vozidla
hromadit  sníh a led
Za určitých podmínek se pod blatníky
nahromadí hroudy sněhu a ledu
a brání v pohybu kol při zatáčení. Při
jízdě v podobných podmínkách byste
měli pravidelně kontrolovat spodek
vozidla, aby byla přední kola a kom-
ponenty řízení volné.

Vozte s sebou vybavení pro
nouzové  situace
Podle počasí byste s sebou měli
vozit vybavení pro nouzové situace.
Mohou to být například sněhové ře -
tě zy, vlečné lano, baterka, výstražná
svítilna, písek, lopatka, startovací ka-
bely, škrabka na sklo, rukavice, pod-
ložka na zem, pracovní oděv, deka
apod.

Do motorového prostoru
neumisťujte  žádné předměty nebo
materiály
Umístěním předmětů nebo materiálů
do motorového prostoru může způ-
sobit poruchu nebo požár, protože
mohou blokovat chlazení motoru.
Tento druh poškození není kryt
výrobní zárukou. 
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Uvažujete-li o jízdě s přívěsem nebo
o vlečení jiného vozu, postupujte
vždy podle dopravních předpisů plat-
ných v příslušné zemi. Tyto předpisy
se mohou v různých zemích lišit.
Před tažením si zjistěte podrobnosti
u autorizovaného opravce HYUNDAI. 
Nezapomeňte, že jízda s přívěsem je
jiná než jízda se samotným vozidlem.
Jízda s přívěsem má vliv na řízení, ži-
votnost a spotřebu paliva. Pro bez-
pečnou jízdu s přívěsem potřebujete
správné vybavení, které musíte
správ ně používat. Nesprávným taže-
ním přívěsu může dojít k poškození
Vašeho vozidla, které není kryto
zárukou výrobce Vašeho vozidla.

Tato část obsahuje mnohokrát pro -
vě ře né, důležité rady pro tažení
přívěsu a bezpečnostní pravidla.
Mnoho z nich je důležitých pro bez-
pečnost Vaší a Vašich spolucestu-
jících. Před tažením přívěsu si pe-
člivě přečtěte tuto část.

TAŽENÍ PŘÍVĚSU (PRO EVROPU)

Dodržujte následující pravidla:
• Nepoužijete-li správné vybave-

ní a pojedete-li nesprávným
způsobem, můžete při tažení
přívěsu ztratit kontrolu nad vo-
zidlem. Je-li například přívěs
příliš těžký, snižuje se účinnost
brzd. Mohlo by dojít k vážnému
nebo smrtelnému zranění Vás
nebo Vašich spolucestujících.
Přívěs tahejte pouze v případě,
že dodržíte všechny kroky
v této části.

• Před tažením se ujistěte, že
celková hmotnost přívěsu,
celková kombinovaná hmot-
nost, celková hmotnost vozid-
la, celkové zatížení náprav
a zatížení oje přívěsu vyhovu-
jí stanoveným limitům.

• Pokud táhnete přívěs, ujistěte
se, že jste vypnuli systém ISG. 

VÝSTRAHA 
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Informace – pro Evropu
• Maximální technicky přípustné za-

tížení zadní nápravy smí být pře kro  -
če no maximálně o 15 % a technicky
přípustná maximální hmotnost nalo-
ženého vozidla nesmí být překročena
o více než 10 % nebo 100 kg podle
toho, která hodnota je nižší. V ta-
kovém případě ne pře kra čuj te rych-
lost 100 km/h u vozidla kategorie M1
nebo 80 km/h u vozidla kategorie N1.

• Když vozidlo kategorie M1 táhne
pří věs, může maximální přídavné
zatížení tažného zařízení zapříčinit
překročení maximálního povolené-
ho zatížení, avšak ne o více než
15 %. V takovém případě nepřekra-
čujte rychlost 100 km/h a zvyšte tlak
vzduchu v pneumatikách mini-
málně o 0,2 baru.

Pokud se rozhodnete táhnout
přívěs
Zde je několik bodů, pokud se roz-
hodnete táhnout přívěs:
• Zvažte používání stabilizátoru ký -

vá ní. Zeptejte se svého prodejce
tažného zařízení na stabilizátor
kývání.

• Pro řádný záběh motoru s vozid-
lem netahejte během prvních
2000 km. Nedodržení tohoto poky-
nu může vést k vážnému poškoze-
ní motoru nebo převodovky.

• Při tažení přívěsu se poraďte s au -
to ri zo va ným opravcem vozů
HYUNDAI, poskytne Vám další in-
formace o dodatečných požadav-
cích, jako je například sada pro ta-
žení apod.

• Vždy jezděte přiměřenou rychlostí
(méně než 100 km/h) a dodržujte
předepsaný rychlostní limit pro ta-
žení přívěsu.

• Ve dlouhém stoupání nepřekračuj-
te rychlost 70 km/h nebo příslušný
rychlostní limit při tažení podle
toho, která hodnota je nižší.

• Pečlivě dodržujte limity hmotnosti
a nákladu, uvedené na následu-
jících stranách.

i
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Hmotnost přívěsu 

Jaká je maximální bezpečná hmot-
nost přívěsu? Nikdy by neměl mít
vyšší hmotnost, než je maximální
hmotnost s brzdami přívěsu. Ale i tak
může být příliš těžký. Závisí to na tom,
jak chcete přívěs používat. Důležité
údaje jsou například nadmořská
výška, klesání nebo stoupání, venkov-
ní teplota a četnost používání vozidla
k tažení přívěsu. Ideální hmotnost
přívěsu může také záviset na speciál-
ní výbavě, kterou máte ve vozidle.

Svislé zatížení oje  

Svislé zatížení oje je důležitý údaj,
který je nutné zjistit, protože ovlivňu-
je celkovou hmotnost Vašeho vozid-
la. Svislé zatížení oje přívěsu by mělo
být maximálně 10 % z celkové hmot-
nosti přívěsu v rámci limitů pro maxi-
mální povolené svislé zatížení oje
přívěsu. 
Po naložení přívěsu zvažte zvlášť
přívěs a poté oj, abyste zjistili, zda
jsou hmotnosti v pořádku. Pokud
tomu tak není, můžete je jednoduše
upravit posunutím některých položek
na přívěsu.

Dodržujte následující pravidla:
• Nikdy nesmíte naložit přívěs

tak, aby byl vzadu zatížen více
než vpředu. V přední části by
mělo být přibližně 60 % z cel-
kového zatížení přívěsu; v zad -
ní části by mělo být při bliž ně
40 % z celkového zatížení přívě-
su.

• Nikdy nepřekračujte maximál-
ní hmotnostní limity přívěsu
nebo tažného zařízení přívěsu. 
Nesprávné nakládání může mít
za následek poškození Vašeho
vozidla a/nebo zranění osob.
Hmotnosti a zatížení zkontro-
lujte prostřednictvím běžné
váhy nebo na stanici dálniční
kontroly, kde jsou vybaveni
váhou.

VÝSTRAHA 

OLMB053048

Celkové zatížení
nápravy 

Celková hmotnost
vozidla 

OLMB053047

Svislé zatížení na
závěsné kouli

Celková hmotnost
přívěsu
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M/T: manuální převodovka
A/T: automatická převodovka
DCT: převodovka s dvojitou spojkou

Položka

Benzinový motor

1.6 GDI 1.6 T-GDI 2.0 MPI

2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

M/T M/T M/T DCT M/T A/T M/T A/T

Maximální

hmotnost  přívěsu

kg 

Bez brzdového systému 650 750 750 750 740 750 750 750

S brzdovým systémem 1400 1900 1900 1600 1900 1600 1900 1600

Maximální přípustné statické svislé zatížení

tažného zařízení kg 
100

Doporučená vzdálenost od zadního středu

vozidla k přípojnému bodu  mm
995 

Položka

Vznětový motor

1.7 TCI 2.0 TCI

2WD 2WD 4WD

M/T M/T M/T A/T

Maximální

hmotnost  přívěsu

kg 

Bez brzdového systému 750 750 750 750 

S brzdovým systémem 1400 2200 2200 1900 

Maximální přípustné statické svislé zatížení

tažného zařízení kg 
100 

Doporučená vzdálenost od zadního středu

vozidla k přípojnému bodu      mm
995 

Referenční hmotnost a vzdálenost při tažení přívěsu
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Tažné zařízení
Tažná zařízení 

Informace 
Montážní otvory pro tažné zařízení se
nalézají na obou stranách podvozku
za zadními pneumatikami.

Důležité je mít správné tažné zaříze-
ní. Boční vítr, projíždějící velké ná-
kladní vozy a nerovnosti na vozovce
jsou jen některé důvody, proč budete
potřebovat správné tažné zařízení.
Zde jsou některá pravidla, která je
potřeba dodržovat:
• Budete při instalaci tažného zaříze-

ní muset vrtat nějaké otvory do ka-
roserie Vašeho vozidla? Pokud
ano, potom se ujistěte, že otvory
jsou po demontáži zařízení utěsně-
ny. Pokud je neutěsníte, oxid uhel-
natý (CO) z výfukových plynů
může proniknout do vozidla, stejně
jako nečistoty a voda.

• Nárazníky na Vašem vozidle ne-
jsou určeny pro instalaci tažného
zařízení. Neupevňujte na ně tažná
zařízení z půjčovny ani jiné typy ta-
žných zařízení pro nárazníky. Pou-
žívejte pouze tažná zařízení urče-
ná pro montáž na rám vozidla,
která se neupevňují na nárazník.

• Originální tažné zařízení HYUNDAI je
k dispozici u autorizovaného opravce
vozů HYUNDAI.

Zajišťovací řetězy
Mezi vozidlo a přívěs byste vždy měli
instalovat řetězy. Překřižte zajišťovací
řetězy pod ojí přívěsu, aby oj ne-
spadla na silnici, pokud dojde k od-
pojení od tažného zařízení. Instrukce
o zajišťovacích řetězech by Vám měl
poskytnout výrobce tažného zařízení
nebo přívěsu. Při upevňování zajišťo-
vacích řetězů dodržujte doporučení
výrobce. Vždy zachovejte určitý
průvěs, abyste mohli s přívěsem za-
táčet. A nikdy nedovolte, aby se zaji-
šťovací řetězy dotýkaly země.

i
OTLE055090
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Brzdy přívěsu
Pokud je Váš přívěs vybavený brzdo-
vým systémem, musí brzdový sys-
tém odpovídat předpisům ve Vaší
zemi, musí být správně instalován
a používán.
Pokud je hmotnost Vašeho přívěsu
vyšší než maximální povolená hmot-
nost nebrzděného přívěsu, bude po-
třebovat vlastní brzdy, které musí být
adekvátní. Ujistěte se, že jste si pře-
četli a pochopili pokyny týkající se
brzd přívěsu, abyste byli schopni je
řádně instalovat, seřizovat a udržo-
vat. Nikdy je nepřipojujte k brzdnému
systému vozidla.

Jízda s přívěsem
Tažení přívěsu vyžaduje určité zku-
šenosti. Dřív než se vydáte na ote-
vřenou silnici, musíte poznat Váš
přívěs. Seznamte se s řízením a brz-
děním s přidanou hmotností Vašeho
přívěsu. A vždy mějte na paměti, že
souprava, kterou nyní řídíte, je delší
a nereaguje tak rychle jako samotné
vozidlo.
Před jízdou si zkontrolujte tažné za-
řízení a ložnou plochu, zajišťovací ře -
tě zy, elektrické konektory, světla,
pneumatiky a brzdy.
Během cesty občas zkontrolujte za -
jiš tě ní nákladu a funkčnost světel
a brzd přívěsu.

Bezpečná vzdálenost
Od vozidla vpředu si udržujte mini-
málně dvojnásobný odstup než při
jízdě bez přívěsu. Vyvarujete se tak
situacím, kdy je potřebné prudce
brzdit nebo náhle zatáčet.

Předjíždění
Když táhnete přívěs, budete při před-
jíždění potřebovat vpředu větší pro-
stor. Z důvodu větší délky vozidla
musíte před návratem do jízdního
pruhu najet dále před předjízděné
vozidlo.

Nepoužívejte přívěs s vlastními
brzdami, pokud si nejste abso-
lutně jistí, že máte správně na-
stavený brzdový systém. Toto
není úloha pro amatéry. Pro tuto
práci využijte odborný a kvalifi-
kovaný servis přívěsů.

VÝSTRAHA 
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Couvání
Držte volant jednou rukou v dolní části.
Pokud chcete zatočit s přívěsem dole-
va, pohněte rukou doleva. Pokud chce-
te zatočit s přívěsem doprava, pohněte
rukou doprava. Vždy couvejte pomalu
a pokud je to možné, nechte se někým
navigovat.

Zatáčení
Pokud zatáčíte s přívěsem, zatáčejte
více zeširoka než normálně. Zatáčejte
tak, abyste nenajeli na nezpevněnou
krajnici nebo obrubník a nenarazili do
dopravní značky, stromu nebo jiných
objektů. Vyvarujte se škubání a náh-
lým manévrům. Signalizujte své zá -
mě ry s dostatečným předstihem.

Směrová světla
Když táhnete přívěs, musí být Vaše
vozidlo vybaveno jinými ukazateli
směru a zvláštní kabeláží. Zelené
šipky na Vaší přístrojové desce budou
blikat, když budete signalizovat odbo-
čení nebo změnu jízdního pruhu. Sp-
rávně připojená světla přívěsu budou
také blikat, aby upozornila ostatní ři-
diče, že chcete odbočit, změnit jízdní
pruh nebo zastavit.
Pokud táhnete přívěs, zelené šipky
na Vaší přístrojové desce budou při
odbočování blikat, i když žárovky na
Vašem přívěsu budou přepálené. Bu-
dete si tedy myslet, že Vaší signaliza-
ci řidiči za Vámi vidí, ale ve skute-
čnosti tomu tak nebude. Je důležité,
abyste občas zkontrolovali, zda jsou
žárovky na Vašem přívěsu funkční.
Světla musíte také zkontrolovat při
každém odpojení a opětovném při-
pojení kabeláže. 

Nepřipojujte systém osvětlení
přívěsu přímo k systému osvět-
lení vozidla. Používejte pouze
schválenou kabeláž k přívěsu.
V opačném případě může dojít
k poškození elektrického systé-
mu vozidla a ke zranění osob.
Obraťte se na autorizovaného
prodejce HYUNDAI, který Vám
poskytne podrobnosti. 

VÝSTRAHA 
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Jízda v kopcovitém terénu
Zpomalte a zařaďte nižší převodový
stupeň před jízdou z dlouhého
a prud kého kopce. Pokud nezařadíte
nižší převodový stupeň, budete
muset nadměrně používat brzdy,
takže se zahřejí a již nebudou účinně
fungovat.
Při jízdě do dlouhého kopce zařaďte
nižší převodový stupeň a zpomalte
na přibližně 70 km/h, abyste omezili
možnost přehřátí motoru a převo-
dovky.
Pokud je hmotnost Vašeho přívěsu
vyšší než maximální povolená hmot-
nost nebrzděného přívěsu a Vaše vo-
zidlo je vybaveno automatickou pře-
vodovkou/převodovkou s dvojitou
spojkou, měli byste mít při tažení
přívěsu zvolenou polohu D (jízda). 
Jízda se zvolenou polohou D (jízda)
při tažení přívěsu minimalizuje za-
hřívání a prodlužuje životnost převo-
dovky.

Prevence přehřátí motoru a převo-
dovky: 
• Při tažení přívěsu na prudkém

svahu (více než 6 %) sledujte po-
zorněji teplotu chladicí kapaliny
motoru, abyste zabránili přehřátí
motoru. Pokud se ručička teplo-
ty chladicí kapaliny posune smě-
rem k „H“ (horká), bezpečně za-
stavte a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby vy-
chladl. Poté můžete v jízdě po-
kračovat.

• Rychlost vozidla musíte upravit
v souladu s hmotností přívěsu
a stupněm stoupání.

• U vozidel s převodovkou s dvoji-
tou spojkou se při tažení přívěsu
v prudkém stoupání může pře-
hřát spojka v převodovce.

(Pokračování)

(Pokračování)
Při přehřátí spojky se aktivuje
bezpečnostní ochranný režim.
Při aktivaci režimu bezpečnostní
ochrany bliká na přístrojové
desce indikátor polohy řazení
a zní signální tón.
V tomto okamžiku se na displeji
objeví varování a řízení přestane
být plynulé.
Budete-li toto varování ignoro-
vat, mohou se zhoršit jízdní pod-
mínky. 
Pro návrat do normálního jízdní
stavu zastavte vozidlo na rovině
a před rozjezdem sešlápněte na
několik minut nožní brzdu.

POZNÁMKA
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Parkování ve svahu
Obecně platí, že pokud máte k vozid-
lu připojen přívěs, neměli byste par-
kovat vozidlo ve svahu. 

Pokud jste však nuceni parkovat
s přívěsem ve svahu, dodržujte ná-
sledující zásady:
1. Zajeďte s vozidlem na parkovací

místo.
Otočte volant ve směru k obrubníku
(doprava, pokud směřuje ze svahu,
doleva, pokud směřuje do svahu).

2. Zařaďte P (parkování, u vozidel
s au  to ma tic kou převodovkou/pře-
vodovkou s dvojitou spojkou) nebo
neutrál (u vozidel s manuální pře-
vodovkou).

3. Zatáhněte parkovací brzdu a za-
vřete vozidlo.

4. Ve svahu zajistěte kola přívěsu
klíny.

5. Nastartujte motor, přidržte brzdu,
přeřaďte na neutrál, uvolněte par-
kovací brzdu a pomalu uvolňujte
brzdy, dokud se hmotnost přívěsu
nepřenese na klíny.

6. Znovu zabrzděte provozní brzdu
a zatáhněte parkovací brzdu.

7. Přestavte řadicí páku do P (parko-
vání, u vozidel s automatickou pře-
vodovkou/převodovkou s dvojitou
spojkou) nebo do polohy pro první
převodový stupeň, když je vozidlo
zaparkováno ve svahu, nebo do R
(u vozidel s manuální převodov-
kou).

8. Zavřete vozidlo a uvolněte brzdy
vozidla, ale nechejte zataženou
parkovací brzdu.

Odjezd po parkování ve svahu
1.S řadicí pákou v P (parkování, u vo-

zidel s automatickou převodovkou /
převodovkou s dvojitou spojkou)
nebo neutrálu (u vozidel s manuální
převodovkou) sešlápněte brzdu
a držte brzdový pedál sešlápnutý,
přitom
• Nastartujte motor.
• Zařaďte převodový stupeň a
• Uvolněte parkovací brzdu.

2.Pomalu uvolněte brzdový pedál.
3.Jeďte pomalu, dokud se klíny pod

koly přívěsu neuvolní.
4.Zastavte a pověřte někoho, aby

klíny sebral a uložil.Aby nedošlo k závažnému nebo
smrtelnému zranění:
• Nevystupujte z vozidla bez

pevně zatažené parkovací
brzdy. Pokud jste nechali bě -
žet motor, vozidlo se může ná -
hle rozjet. Mohlo by dojít
k váž nému nebo smrtelnému
zranění Vás i jiných osob. 

• Pro udržení vozidla ve svahu
nepoužívejte pedál akcelera-
ce. 

VÝSTRAHA 
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Údržba při tažení přívěsu
Vaše vozidlo bude potřebovat údržbu
častěji, pokud taháte přívěs pravi-
delně. Důležité položky, kterým je po-
třeba věnovat zvláštní pozornost, za-
hrnují motorový olej, kapalinu
au to ma tic ké převodovky, mazivo ná-
prav a kapalinu chladicího systému.
Další důležitou položkou, kterou je
nutné často kontrolovat, jsou brzdy.
Pokud se chystáte na jízdu s přívě-
sem, je dobré tyto položky před jízdou
prověřit. Nezapomeňte na údrž bu Va-
šeho přívěsu a tažného za ří ze ní. Do-
držujte plán údržby, který jste obdrže-
li k přívěsu a kontrolujte jej pravidelně.
Přednostně provádějte kontrolu na
začátku každodenní jízdy. Nejdůležitě-
jší je, aby všechny matice a šrouby
byly utažené.

Aby nedošlo k poškození vozidla:
• Z důvodu vysokého zatížení při

používání přívěsu by mohlo dojít
k přehřátí v horkém počasí nebo
při jízdě do kopce. Pokud tep-
loměr chladicí kapaliny indikuje
přehřátí, vypněte klimatizaci
a zastavte s vozidlem na bez peč -
ném místě, aby motor vychladl.

• Při tažení kontrolujte častěji ka-
palinu automatické převodovky.

• Pokud Vaše vozidlo není vybave-
no klimatizací, měli byste insta-
lovat ventilátor chladiče za úče-
lem zlepšení výkonnosti motoru
při tažení přívěsu.

POZNÁMKA
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Dva štítky na prahu dveří ukazují, pro
jakou hmotnost bylo Vaše vozidlo
určeno: štítek s informacemi o pneu-
matikách a nákladu a certifikační
štítek.
Před nakládáním vozidla se seznamte
s následujícími podmínkami pro stano-
vení hmotností vozidla z technické spe-
cifikace vozidla a certifikačního štítku:

Základní pohotovostní hmotnost
Toto je hmotnost vozidla včetně paliva
v nádrži a veškeré standardní výbavy.
Nezahrnuje cestující, náklad nebo vo-
litelnou výbavu.

Pohotovostní hmotnost vozidla
Toto je hmotnost nového vozidla pře-
vzatého od opravce plus veškeré do-
datečné vybavení.

Hmotnost nákladu
Tento údaj zahrnuje veškeré hmot-
nosti zvyšující základní pohotovostní
hmotnost včetně nákladu a volitelné
výbavy.

Celkové zatížení náprav
Toto je celkové zatížení jednotlivých ná-
prav (přední a zadní) – včetně pohoto-
vostní hmotnosti vozidla a užitečného
zatížení.

Celkové povolené zatížení
nápravy 
Toto je maximální povolené zatížení,
které může nést jedna náprava (přední
nebo zadní). Tyto údaje jsou uvedeny
na certifikačním štítku. Celkové zatíže-
ní každé nápravy nesmí nikdy překročit
její celkové povolené zatížení.

Celková hmotnost vozidla
Toto je základní celková hmotnost
plus aktuální hmotnost nákladu plus
hmotnost cestujících.

Maximální celková povolená
hmotnost vozidla
Toto je maximální povolená hmotnost
plně naloženého vozidla (včetně voli-
telné výbavy, výbavy, cestujících a ná-
kladu). Maximální celková povolená
hmotnost vozidla je uvedena na certi-
fikačním štítku na prahu dveří řidiče.

Přetížení
HMOTNOST VOZIDLA

Celkové povolené zatížení ná-
pravy a celková povolená hmot-
nost vozidla pro Vaše vozidlo
jsou uvedeny na certifikačním
štítku na dveřích řidiče (nebo
předního spolujezdce). Překro-
čení těchto hodnot může mít za
následek nehodu nebo poško-
zení vozidla. Hmotnost nákladu
můžete stanovit zvážením polo-
žek (a osob) před naložením do
vozidla. Dávejte si pozor, abyste
vozidlo nepřetížili.

VÝSTRAHA 

Řízení Vašeho vozidla
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Co dělat v případě nouze
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Výstražná světla slouží jako výstraha
pro ostatní řidiče, aby byli zvlášť opa-
trní, když se k Vašemu vozidlu blíží,
předjíždějí jej nebo jej míjí. 
Použít byste je měli vždy, když je pro-
váděna nouzová oprava nebo je vo-
zidlo odstavené na okraji silnice.

Chcete-li zapnout či vypnout vý straž -
ná světla, stiskněte tlačítko vý straž -
ných světel. Tlačítko motoru může
být v libovolné poloze. Tlačítko se
nalézá uprostřed centrálního panelu.
Všechny ukazatele směru budou bli-
kat současně.
• Výstražná světla fungují bez ohle-

du na to, zda vozidlo stojí nebo je
v pohybu.

• Ukazatele směru nefungují, pokud
jsou zapnutá výstražná světla.

Pokud motor zhasne při jízdě
• Postupně zpomalujte a udržujte

přímý směr jízdy. Opatrně sjeďte
z vozovky a na bezpečném místě
zastavte.

• Zapněte výstražná světla.
• Znovu se pokuste nastartovat mo -

tor. Pokud se motor stále nedaří
nastartovat, doporučujeme Vám
za te le fo no vat autorizovanému
opravci HYUNDAI.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA 

Co dělat v případě nouze

OTLE065001

OTLE045075

n Typ A

n Typ B

V PŘÍPADĚ NOUZE BĚHEM
JÍZDY
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Co dělat v případě nouze

Pokud zhasne motor na
křižovatce  nebo přejezdu 
Pokud motor zhasne na křižovatce
nebo na přejezdu a je to bezpečné,
přesuňte řadicí páku do polohy N
(neutrál) a odtlačte vozidlo na bezpe-
čné místo.

Pokud máte defekt pneumatiky
během jízdy 
Pokud při jízdě dojde k defektu pneu-
matiky:
• Uvolněte pedál akcelerace, po stup -

ně zpomalujte a udržujte vo zi dlo
v přímém směru. Nezačněte hned
brzdit ani se nepokoušejte ihned
sjet z vozovky, mohli byste ztratit
kontrolu nad vozidlem a způsobit
nehodu. Jakmile vůz zpomalí nato-
lik, abyste mohli bezpečně zastavit,
opatrně přibrzděte a sjeďte z vo-
zovky. Sjeďte co nejdále a zapar-
kujte na pevné a rovné ploše. Po-
kud jste na dálnici s oddělenými
jízdními pruhy, pak nikdy neparkuj-
te v prostoru mezi těmito dvěma
jízdními pruhy.

• Když vozidlo zastaví, stiskněte tla-
čítko výstražných světel, přemístě-
te páku do polohy P (parkování,
u automatické převodovky/pře vo -
dov ky s dvojitou spojkou) nebo do
neutrálu (u manuální převodovky),
zatáhněte parkovací brzdu a umístě-
te spínač zapalování do polohy
LOCK/OFF.

• Nechte všechny cestující vystoupit
z vozidla. Všichni musí vystupovat
mimo vozovku, směrem ke krajnici.

• Pokud měníte pneumatiku s defek-
tem, postupujte podle instrukcí
dále v této kapitole. 

6
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KDYŽ NELZE NASTARTOVAT MOTOR 

Co dělat v případě nouze

Motor se vůbec neotočí nebo
se otáčí pomalu 
• Ujistěte se, že je řadicí páka v po-

loze N (neutrál) nebo P (parkování)
v případě vozidla s automatickou
převodovkou / převodovkou s dvo-
jitou spojkou. Motor startuje pouze
tehdy, když je řadicí páka v poloze
P (parkování) nebo N (neutrál).

• Zkontrolujte kontakty a svorky aku-
mulátoru, zda jsou čisté a správně
utažené.

• Zapněte osvětlení interiéru. Pokud
se světlo při startování ztlumí nebo
zhasne, je vybitý akumulátor.

Vozidlo neroztlačujte ani neroztahuj-
te. Může dojít k poškození Vašeho vo-
zidla. Viz pokyny pro „Startování
z cizího zdroje“ v této kapitole.

Když se motor otáčí normálně,
ale nenaskočí 
• Zkontrolujte hladinu paliva a v pří -

pa dě potřeby dotankujte.
Pokud se motor stále nedaří nastarto-
vat, doporučujeme Vám zatelefonovat
autorizovanému opravci HYUNDAI
a poradit se s ním.

Startování z cizího zdroje může být
nebezpečné, pokud je prováděno
nesprávně. Postupujte podle pokynů
v této části kapitoly pro startování
z cizího zdroje, abyste předešli záva-
žnému zranění nebo poškození vo-
zidla. Máte-li jakékoli pochybnosti
o tom, jak správně startovat z cizího
zdroje, důrazně Vám doporučujeme
ponechat tento úkon na servisním
technikovi nebo na odtahové službě.

Startování vozidla roztlačením
či roztažením může způsobit
přeplnění katalyzátoru a ná-
sledně poškození systému říze-
ní emisí. 

POZOR

STARTOVÁNÍ Z CIZÍHO
ZDROJE
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Co dělat v případě nouze

6

Aby nedošlo k ZÁVAŽNÉMU nebo
SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ Vás či
přihlížejících osob, vždy dodržuj-
te při práci nedaleko akumulátoru
nebo jeho přenášení následující
pokyny: 

Při práci s akumulátorem
si pozorně přečtěte a do-
držujte související infor-
mace.
Používejte bezpečnostní
brýle, určené k ochraně
zraku před zásahem ky-
selinou.
Nepřibližujte se k akumu-
látoru s otevřeným oh -
něm, zdroji jiskření nebo
doutnajícími předměty.
Vodík, který je vysoce
vznět li vý, se stále na-
chází v článcích akumu-
látoru a při zapálení mů -
že explodovat. 
Udržujte akumulátor
mimo dosah dětí.

(Pokračování)

(Pokračování)
Akumulátor obsahuje
ky se li nu sírovou, která je
vysoce žíravá. Nedovol-
te, aby se kyselina do-
stala do kontaktu s Vaši-
ma očima, kůží nebo
oblečením.

Pokud Vaše oči zasáhne kyseli-
na, vyplachujte je čistou vodou
po dobu minimálně 15 minut
a ihned vyhledejte lékaře. Jestli-
že kyselina zasáhne Vaši kůži,
pečlivě zasaženou oblast omyj-
te. Pokud cítíte bolest nebo
máte pocit popálení, ihned vy-
hledejte lékaře.
• Pokud zvedáte akumulátor

v plas tovém pouzdře, zvýšený
tlak na pouzdro může zapříčinit
únik kyseliny z akumulátoru.
Akumulátor zvedejte za držák
nebo na opačných rozích.

• Nepokoušejte se nastartovat
vozidlo se zmrzlým akumu-
látorem pomocí startovacích
kabelů.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• NIKDY se nepokoušejte se na-

bíjet akumulátor, jestliže jsou
k němu připojeny kabely z vo-
zidla.

• Systém elektrického zapalová -
ní pracuje s vysokým napě-
tím. NIKDY se nedotýkejte
těch to komponentů, když běží
motor nebo je tlačítko spou-
štění motoru v poloze ON.

• Nedovolte, aby se kladný (+)
a záporný (−) kabel vzájemně
dotýkaly. Může vznikat jiskře-
ní.

• Když se pokusíte pomocí star-
tovacích kabelů nastartovat
s vybitým nebo zmrzlým aku-
mulátorem, může dojít k jeho
roztržení nebo výbuchu. 
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Co dělat v případě nouze

Aby nedošlo k poškození vozidla:
• K nastartování vozidla z cizího

zdroje používejte pouze 12volto-
vý zdroj (akumulátor nebo star-
tovací systém).

• Nepokoušejte se nastartovat vo-
zidlo roztlačením.

Informace
Nevhodně likvidovaný aku-
mulátor může být škodlivý
pro životní prostředí a lidské
zdraví. Likvidujte akumu-
látor v souladu s místními
zákony nebo předpisy.

Postup startování z cizího
zdroje 
1. Zastavte vozidla dostatečně blízko

od sebe, aby startovací kabely do-
sáhly mezi nimi, ale vozidla se ne-
smějí dotýkat.

2. Vždy se vyhýbejte ventilátorům
a veškerým pohyblivým součástem
v prostoru motoru, i když jsou mo-
tory vozidel vypnuté.

3. Vypněte všechny elektrické spo-
třebiče jako rádio, světla, klimatiza-
ci atd. Zařaďte polohu P (parko-
vání, u vozidel s automatickou
převodovkou) nebo neutrál (u vozi-
del s manuální převodovkou) a za-
táhněte parkovací brzdy. Vypněte
obě vozidla.

iPOZNÁMKA

Pb
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Co dělat v případě nouze

4. Připojte pomocné kabely přesně
v pořadí podle obrázku. Nejprve
připojte jeden pomocný kabel
k červenému, kladnému (+) pólu
Vašeho vozidla (1).

5. Druhý konec pomocného kabelu
připojte k červenému, kladnému
(+) pólu akumulátoru v pomocném
vozidle (2).

6. Druhý pomocný kabel připojte
k čer né mu, zápornému (-) pólu
akumulátoru pomocného vozidla
(3).

7. Druhý konec druhého pomocného
kabelu připojte k černému,
zápornému (-) ukostření Vašeho
vozidla (4).
Zajistěte, aby se pomocné kabely
nedostaly do kontaktu s ničím
s výjimkou správných svorek aku-
mulátorů nebo terminálů nebo
ukostření. Při připojování se nena-
klánějte nad akumulátor.

8. Spusťte motor pomocného vozidla
a nechte jej několik minut běžet
v otáčkách cca 2000 ot./min. Pak
nastartujte své vozidlo.

Pokud Vaše vozidlo ani po několika
pokusech nenastartuje, patrně potře-
buje servisní zásah. V takovém přípa-
dě vyhledejte odbornou pomoc. Po-
kud není příčina vybití akumulátoru
zjevná, nechte vozidlo zkontrolovat
autorizovaným opravcem HYUNDAI.

Pomocné kabely odpojujte v přesně
opačném pořadí, než v jakém jste je
připojovali:
1. Odpojte pomocný kabel od černé-

ho, záporného (-) pólu, resp. ukos-
tření Vašeho vozidla (4).

2. Odpojte druhý konec pomocného
kabelu od černého, záporného (-)
pólu, resp. ukostření pomocného
vozidla (3).

3. Odpojte druhý pomocný kabel od
červeného, kladného (+) pólu aku-
mulátoru, resp. připojovacího ter-
minálu v pomocném vozidle (2).

4. Odpojte druhý konec pomocného
kabelu od červeného, kladného (+)
pólu akumulátoru, resp. připojova-
cího terminálu ve Vašem vozidle
(1).

6

1VQA4001
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Co dělat v případě nouze

Pokud ukazatel teploty chladicí kapa-
liny ukazuje, že se motor přehřívá, po-
ciťujete ztrátu výkonu motoru nebo je
slyšet hlasité klepání, motor je prav-
děpodobně příliš horký. Pokud k tomu
dojde, proveďte následující: 
1. Sjeďte opatrně ze silnice a na bez-

pečném místě co nejdříve zastav-
te.

2. Zařaďte P (parkování, u vozidel s au -
to ma tic kou převodovkou/pře vo dov -
kou s dvojitou spojkou) nebo neutrál
(u vozidel s manuální pře vo dov kou/
převodovkou s dvojitou spo jkou). Po-
kud je zapnutá klimatizace, vypněte
ji.

3. Pokud pod vozem vytéká chladicí
kapalina motoru nebo z motorové-
ho prostoru uniká pára, zastavte
motor. Neotevírejte kapotu moto-
rového prostoru, dokud kapalina
nepřestane vytékat, nebo dokud
nepřestane unikat pára. Pokud ne-
dochází k viditelnému úniku chladi-
cí kapaliny motoru nebo páry, ne-
chte motor běžet a zkontrolujte,
zda pracuje ventilátor chladiče. Po-
kud se ventilátor netočí, vypněte
motor.

4. Zkontrolujte, zda z chladiče, hadic
nebo ze spodních částí vozidla ne-
vytéká chladicí kapalina. (Pokud
byla zapnutá klimatizace, může se
pod vozidlem vytvořit louže zkon-
denzované vody, což je však nor-
mální jev).

5. Jestliže chladicí kapalina uniká,
zastavte ihned motor. Poté dopo-
ručujeme požádat o pomoc autori-
zovaného opravce HYUNDAI.

KDYŽ SE MOTOR PŘEHŘÍVÁ

Pokud motor běží,
mějte ruce, části odě-
vů a nářadí mimo do-
sah rotujících částí
motoru, například
ven ti lá to ru a hnacích
řemenů, aby nedošlo
k závažnému zranění.

VÝSTRAHA 

OTL065010
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Co dělat v případě nouze

6

6. Pokud se Vám nepodaří nalézt
příčinu přehřívání motoru, počkej-
te, až motor vychladne na normál-
ní teplotu. Jestliže došlo k úniku
chladicí kapaliny, opatrně doplňte
chladicí kapalinu do nádržky na
předepsanou hladinu (na značku
poloviny).

7. Opatrně pokračujte v jízdě a sle-
dujte, zda nedochází k přehřívání.
Pokud se motor přehřeje znovu,
doporučujeme Vám požádat o po-
moc autorizovaného opravce
HYUNDAI.

• Výraznější úbytek chladicí ka-
paliny je důsledkem netěsnosti
chladicí soustavy, a proto Vám
doporučujeme nechat tento
systém zkontrolovat u autori-
zovaného opravce HYUNDAI.

• Když se motor přehřeje kvůli
nízké hladině chladicí kapali-
ny, může při náhlém dolití
chladicí kapaliny popraskat.
Aby nemohlo k poškození do-
jít, dolévejte chladicí kapalinu
pomalu a po troškách.

POZOR

NIKDY nesnímejte
uzá věr chladiče nebo
výpustnou zátku ve
chvíli, kdy je motor
a chladič horký. Hor-

ká chladicí kapalina a pára mo-
hou uniknout pod tlakem a způ-
sobit vážné zranění.
Vypněte motor a počkejte, do-
kud nevychladne. Buďte zvlášť
opatrní při odšroubovávání
uzávěru chladiče. Omotejte oko-
lo něj tlustý ručník a pomalu jím
otáčejte doleva do prvního do-
razu. Při uvolňování tlaku chla-
dicího systému si stoupněte
dál. Pokud jste si jistí, že veške-
rý tlak již unikl, stiskněte uzávěr
pomocí tlustého ručníku a po-
kračujte v otáčení doleva, abys-
te jej odšroubovali.

VÝSTRAHA 
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(1) Kontrolka nízkého tlaku vzduchu
v pneumatice/kontrolka poruchy
TPMS

(2) Kontrolka polohy podhuštěné
pneumatiky a kontrolka tlaku
vzduchu v pneumatikách 
(zobrazují se na LCD displeji)

Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách

• Tlak vzduchu v pneumatikách může-
te zkontrolovat v informačních režimu
na přístrojové desce.
Viz „Režim Uživatelská nastave-
ní“ v kapitole 3.

• Tlak vzduchu v pneumatikách se
zobrazí po několika minutách jízdy.

• Pokud se tlak vzduchu v pneumati-
kách nezobrazí, když vozidlo stojí,
zobrazí se hlášení „Drive to display”
(pro zobrazení jeďte). Až se rozjede-
te, zkontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matikách.

• Jednotky tlaku vzduchu v pneuma-
tikách můžete změnit v režimu Uži-
vatelská nastavení na přístrojové
desce.
- psi, kpa, bar (Viz „Režim Uživa-

telská nastavení“ v kapitole 3).

SYSTÉM KONTROLY TLAKU VZDUCHU V PNEUAMTIKÁCH (TPMS) (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Co dělat v případě nouze

OTL065003

OTL045504L

OTLE065017/OTLE065018

n Typ A n Typ B
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Co dělat v případě nouze

Systém kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikách

Každá pneumatika, včetně náhrad-
ního kola (pokud je ve výbavě) musí
být jednou za měsíc kontrolována
z hlediska tlaku vzduchu ve stu-
deném stavu, který musí odpovídat
hodnotám uvedeným na štítku výrob-
ce vozidla nebo na štítku tlaku vzdu-
chu. (Pokud má vozidlo pneumatiky
jiného rozměru, než je uvedeno na
štítku výrobce vozidla nebo na štítku
tlaku vzduchu, musíte zjistit správný
tlak vzduchu pro tyto pneumatiky).

Vozidlo je vybaveno doplňkovým
bezpečnostním systémem – systé-
mem kontroly tlaku vzduchu v pneu-
matikách (TPMS), který rozsvěcí
kontrolku pneumatiky s nízkým tla-
kem vzduchu v případě nízkého tlaku
vzduchu v jedné nebo několika
pneumatikách. Pokud se kontrolka
pneumatiky s nízkým tlakem vzdu-
chu rozsvítí, musíte co nejdříve za-
stavit a zkontrolovat tlak vzduchu.
Jízda na silně podhuštěných pneu-
matikách způsobuje přehřívání pneu-
matik a může vést k jejich poškození.
Podhuštění také zvyšuje spotřebu
paliva a zkracuje životnost pneuma-
tiky, zhoršuje ovladatelnost a prodlu-
žuje brzdnou dráhu vozidla.
Mějte na paměti, že TPMS nenahra-
zuje péči o pneumatiky a že řidič od-
povídá za udržování správného tlaku
vzduchu v pneumatikách i při nedo-
sažení spouštěcí úrovně pro roz-
svícení kontrolky pneumatiky s níz-
kým tlakem vzduchu.

Vozidlo je také vybaveno kontrolkou
poruchy TPMS, která signalizuje ne-
správnou funkci tohoto systému.
Kontrolka poruchy TPMS je kombi-
novaná s kontrolkou nízkého tlaku
vzduchu v pneumatice. Když systém
detekuje poruchu, kontrolka bude bli-
kat po dobu přibližně jedné minuty
a potom zůstane trvale svítit. Toto se
bude opakovat po následném na-
startování, dokud se porucha vysky-
tuje. Pokud je kontrolka poruchy roz-
svícená, systém nemusí být schopen
detekovat nebo signalizovat nízký
tlak vzduchu v pneumatikách. 
Problémy TPMS mohou nastávat
z různých důvodů, včetně montáže
náhradních kol nebo jiných kol na vo-
zidlo, což brání správné funkci
TPMS. Kontrolku poruchy TPMS
také zkontrolujte po výměně jedné
nebo několika pneumatik nebo kol
a zjistěte, zda náhradní či jiná kola
umožňují správnou funkci TPMS.

6

Přehuštění nebo podhuštění
může snížit životnost pneumatiky,
negativně ovlivnit ovládání vozid-
la a způsobit náhlé selhání pneu-
matiky, což může vést ke ztrátě
kontroly nad vozidlem a k nehodě.

VÝSTRAHA 
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Pokud dojde k níže uvedenému,
doporučujeme Vám nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.
1. Kontrolka nízkého tlaku vzdu-

chu v pneumatikách, resp. kon-
trolka poruchy TPMS se po za-
pnutí tlačítka start/stop motoru
do polohy ON nebo nastartování
motoru nerozsvítí zhruba na
3 sekundy.

2. Kontrolka poruchy TPMS zůsta-
ne rozsvícená po cca 1minu-
tovém blikání. 

3. Kontrolka pozice pneumatiky
s nízkým tlakem vzduchu zůsta-
ne rozsvícená. 

Kontrolka pneuma-
tiky s nízkým
tlakem  vzduchu

Kontrolka polohy
podhuštěné pneu-
matiky a kontrolka
tlaku vzduchu
v pneumatikách

Pokud jsou rozsvícené varovné kon-
trolky systému kontroly tlaku vzdu-
chu v pneumatikách a na LCD dis-
pleji je zobrazeno varovné hlášení, je
značně podhuštěná jedna nebo více
pneumatik. Kontrolka pozice pneu-
matiky s nízkým tlakem vzduchu
upozorňuje na značně podhuštěnou
pneumatiku rozsvícením příslušné
kontrolky pozice.

Pokud se kterákoliv kontrolka rozsvítí,
okamžitě snižte rychlost, vyvarujte se
prudkých manévrů řízení a počítejte
s delší brzdou dráhou. Měli byste co
nejdříve zastavit a zkontrolovat pneu-
matiky. Nahustěte pneumatiky na
správ ný tlak vzduchu uvedený na štít-
ku s informacemi o vo zi dle nebo na
štítku tlaku vzduchu v pneumatikách
na vnější straně středního sloupku na
straně řidiče. Pokud nemůžete dojet
do servisu nebo kolo nedrží tlak po
dohuštění, vyměňte dotčené kolo za
náhradní. 
Pokud po výměně podhuštěné pneu-
matiky za náhradní pneumatiku poje-
dete s vozidlem zhruba 10 minut
rych lostí nad 25 km/h, stane se ná-
sledující:
• Kontrolka poruchy TPMS může bli-

kat zhruba 1 minutu a poté zůstat tr-
vale svítit, protože na náhradním
kole není nainstalován snímač
TPMS.

POZNÁMKA

Co dělat v případě nouze

OTL045504L
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Co dělat v případě nouze

Náhradní kolo není vybaveno
snímačem tlaku vzduchu v pneu-
matice.

Kontrolka poruchy
TPMS (systém kon-
troly tlaku vzduchu
v pneumatikách)

Kontrolka poruchy TPMS se rozsvítí
a poté bliká po dobu přibližně jedné
minuty, když vznikne problém v sys-
tému kontroly tlaku vzduchu v pneu-
matikách. 
Doporučujeme Vám nechat tento
systém zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAI.

Dojde-li k poruše systému TPMS,
kontrolka polohy podhuštěné
pneumatiky se nerozsvítí, i když je
na vozidle některá pneumatika
podhuštěná.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

6

V zimě nebo v chladném počasí
se může kontrolka pneumatiky
s nízkým tlakem vzduchu roz-
svítit v případě, že byl tlak upra-
ven na správnou hodnotu za
horkého počasí. To neznamená
poruchu TPMS, protože pokles
teploty má za následek snížení
tlaku vzduchu v pneumatice. 
Pokud vozidlo přejede z horké
oblasti do chladné oblasti nebo
naopak nebo pokud je vnější tep-
lota podstatně vyšší nebo nižší,
musíte zkontrolovat tlak vzduchu
v pneumatikách a upravit jej na
předepsanou hodnotu.

POZOR

Poškození kvůli nízkému tlaku
vzduchu

Příliš nízký tlak vzduchu v pneu-
matice snižuje stabilitu vozidla
a může přispívat ke ztrátě stabi-
lity a kontroly nad vozidlem.
Také prodlužuje brzdou dráhu.
Dlouhodobá jízda s nízkým tla-
kem vzduchu může způsobit
přehřívání a destrukci pneuma-
tiky.

VÝSTRAHA 
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Výměna kola s TPMS
Při prázdné pneumatice se rozsvítí
kontrolka pneumatiky s nízkým tla-
kem vzduchu a kontrolka pozice. Do-
poručujeme Vám nechat tento sys-
tém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Každé kolo je vybaveno snímačem
tlaku vzduchu v pneumatice, umístě-
ným za dříkem ventilku. Musíte pou-
žívat specifická kola pro TPMS. Dopo-
ručujeme Vám, abyste vždy ne  chá va li
provádět údržbu pneumatik u autori-
zovaného opravce HYUNDAI.

Pokud po výměně podhuštěné pneu-
matiky za náhradní pneumatiku poje-
dete s vozidlem zhruba 10 minut
rychlostí nad 25 km/h, stane se ná-
sledující:
• Kontrolka poruchy TPMS může bli-

kat zhruba 1 minutu a poté zůstat tr-
vale svítit, protože na náhradním
kole není nainstalován snímač
TPMS.

Co dělat v případě nouze

• Kontrolka poruchy TPMS může
blikat po dobu cca 1 minuty
a po té zůstane trvale svítit za
jízdy vozidla podél silových ka-
belů nebo rádiových vysílačů,
jako jsou např. v policejních
stanicích, vládních a veřejných
budovách, rozhlasových vy-
sílačích, vojenských objektech,
letištích, atd. 

• Kontrolka poruchy TPMS může
blikat po dobu cca 1 minuty
a po té zůstane trvale svítit, po-
kud na vozidle instalovány
sněhové řetězy nebo jsou ve
vozidle používána samostatná
elektronická zařízení jako note-
book, mobilní nabíječka, dálko-
vý startér, navigace atd. 
To může narušovat normální
funkci systému TPMS.

POZOR

Na pneumatiku s nízkých tlakem
vzduchu NIKDY nepoužívejte pří -
pra vek na opravu defektu ani
pneumatiku ne hus tě te. Těsnicí
prostředek na opravu defektů
pneumatik může poškodit sní -
mač tlaku vzduchu v pneumati-
ce. Jinak budete muset vyměnit
snímač tlaku vzduchu v pneu-
matice. 

POZOR
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Co dělat v případě nouze

Pouhým pohledem není možné určit
podhuštění pneumatiky. Při měření
tlaku v pneumatice používejte vždy
kvalitní manometr. Mějte prosím na
paměti, že pokud je pneumatika za-
hřátá (jízdou), naměříte vyšší tlak
vzduchu než ve studené pneumatice
(stání delší než 3 hodiny a jízda krat -
ší než 1,6 km během tohoto 3hodi-
nového období). 
Před měřením tlaku vzduchu nechte
pneumatiku vychladnout. Před hu-
štěním na předepsaný tlak vzduchu
vždy zkontrolujte, zda je pneumatika
studená.
Studené pneumatiky jsou tehdy,
když vozidlo nebylo v pohybu tři ho-
diny a ujelo méně než 1,6 km během
tohoto 3hodinového období.

6

• TPMS Vás nemůže upozornit
na vážné a náhlé poškození
pneumatiky způsobené vně-
jšími vlivy, jako jsou hřebíky
nebo nepořádek na vozovce.

• Pokud cítíte jakoukoliv nesta-
bilitu vozidla, okamžitě uvol -
ně te pedál akcelerace, plynule
a mírně zabrzděte a pomalu
dojeďte na bezpečné místo
mimo dopravní ruch.

VÝSTRAHA 

Neodborné zásahy, úpravy, nebo
vyřazování komponentů TPMS
z provozu může systému bránit
v upozorňování řidiče na nízký
tlak vzduchu v pneumatikách
a/nebo na poruchy TPMS. Neod-
borné zásahy, úpravy, nebo vyřa-
zování komponentů TPMS z pro-
vozu může způsobit zánik
záruky na tuto část vozidla.

VÝSTRAHA 
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Co dělat v případě nouze

Pro Evropu

• Vozidlo neupravujte; může to
negativně ovlivnit funkci TPMS.

• Běžná kola na trhu nemají
snímač TPMS.
Z bezpečnostních důvodů Vám
doporučujeme, abyste pou-
žívali díly pro výměnu od auto-
rizovaného opravce HYUNDAI.

• Použijete-li běžná kola, na in -
stalujte na ně snímač TPMS
schvá le ný opravcem HYUNDAI.
Pokud není Vaše vozidlo vyba-
veno snímačem TPMS nebo
sní mač TPMS nefunguje správ -
ně, nemusíte projít pravidelnou
technickou prohlídkou ve Vaší
zemi.

(Pokračování)

(Pokračování)
h Všechna vozidla prodaná na

EVROPSKÉM trhu během níže
uvedeného období musí být
vybavena systémem TPMS.
- Nové modely vozidel: 

1. listopadu 2012
- Stávající modely vozidel: 

1. listopadu 2014 (na zákla-
dě registrace vozidla)

VÝSTRAHA 
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Nářadí a zvedák 

(1) Klika zvedáku
(2) Zvedák
(3) Klíč na matice kol

Zvedák, rukojeť zvedáku a klíč na
matice kol jsou uloženy pod podla-
hou zavazadlového prostoru.
Zvedák je určen pouze pro nouzovou
výměnu kola.

Otáčejte křídlovou maticí proti směru
hodinových ručiček a vyjměte ná-
hradní kolo.
Náhradní kolo uložte do stejného
pro sto ru a upevněte otáčením kříd-
lové matice ve směru hodinových ru-
čiček. 
Abyste zabránili „rachtání“ náhrad-
ního kola a nářadí, ukládejte je na
správné místo.

V PŘÍPADĚ DEFEKTU PNEUMATIKY (S NÁHRADNÍ PNEUMATIKOU, JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTL065004

OTL065005

Výměna pneumatiky může být
nebezpečná. Při výměně pneu-
matiky postupujte podle poky-
nů v této části příručky. Omezíte
tím nebezpečí závažného nebo
smrtelného zranění.

VÝSTRAHA 

Při používání rukojeti zvedáku
udržujte bezpečnou vzdálenost
od plochého konce. Plochý ko-
nec má ostré hrany a může způ-
sobit pořezání.

POZOR
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Pokud je obtížné povolit křídlový
šroub připevňující pneumatiku rukou,
můžete ho snadno povolit rukojetí
zvedáku.
1. Rukojeť zvedáku (1) zasuňte do

křídlového šroubu přidržujícího
pneumatiku.

2. Otáčejte křídlovým šroubem proti
směru hodinových ručiček.

Výměna kol

Vozidlo by mohlo sklouznout
nebo sjet ze zvedáku a způsobit
závažné či smrtelné zranění
Vám nebo přihlížejícím osobám.
Dodržujte následující bezpe-
čnostní zásady:
• Žádná osoba by neměla být

pod vozidlem, které je zvednu-
té pouze na zvedáku.

• NIKDY nevyměňujte kolo v jízd -
ním pruhu. VŽDY zajeďte s vo-
zidlem zcela mimo vozovku, na
rovný, pevný povrch, mimo do-
pravní ruch, a pak te prve vy -
měňuj te kolo. Pokud mimo vo -
zovku nemůžete najít pevný
a rov ný povrch, zavolejte si na
pomoc odtahovou službu.

• Vždy používejte zvedák do-
dávaný s vozidlem.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 

(Pokračování)
• Zvedák VŽDY umísťujte do vy-

hrazených bodů pro zvedání,
NIKDY ne pod nárazníky nebo
jakoukoli jinou část vozidla.

• Nestartujte nebo nenechte
mo tor běžet, když je vozidlo
na zvedáku.

• Nedovolte nikomu, aby byl ve
vozidle, když je vozidlo na zve-
dáku.

• Udržujte děti mimo vozovku
i vozidlo.

OTLE065040
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Při výměně kola na vozidle postupuj-
te následujícím způsobem:
1. Zaparkujte na rovném, pevném

povrchu. 
2. Přesuňte řadicí páku do polohy P

(parkování, pro automatickou pře-
vodovku) nebo do neutrálu (pro
manuální převodovku), zatáhněte
parkovací brzdu a spínač zapalo-
vání přepněte do polohy LOCK/
OFF.

3. Zapněte výstražná světla. 
4. Vyjměte náhradní kolo, zvedák, kli-

ku zvedáku a klíč na matice kol
z vozidla.

5. Zablokujte přední a zadní pneuma-
tiku šikmo naproti pneumatice,
kterou měníte.

6. Uvolněte matice kola otáčením
proti směru hodinových ručiček
o jednu otáčku podle výše uve-
deného pořadí, ale nesnímejte
žádnou z nich, dokud není kolo
zvednuté nad zem.

OTL065012
BBllookkoovváánníí

OTL065013
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7. Zvedák umístěte na vyhrazený bod
pro zvedání na dolní straně rámu
vozidla, nejblíže k vyměňovanému
kolu. Místa pro umístění zvedáku
jsou desky přivařené k rámu po-
mocí dvou zářezů a dvou důlků. Ni-
kdy neumísťujte zvedák do žádné
jiné polohy nebo bodu vozidla. Mo-
hla by se poškodit boční část rámu
vozidla.

8. Kliku zvedáku vložte do zvedáku,
otáčejte jí doprava a zvedejte vo-
zidlo, dokud se pneumatika ne-
zvedne nad zem. Ujistěte se, že
vozidlo stojí na zvedáku stabilně.

9. Uvolněte matice pomocí klíče na
matice kol a odšroubujte je prsty.
Sejměte kolo z náboje a položte je
na zem tak, aby Vám nepřekáželo.
Odstraňte veškeré nečistoty ze
šroubů, montážních ploch a kola. 

10.Nasaďte náhradní kolo na šrouby
náboje kola.

11.Utáhněte matice prsty. Užší konec
matic je potřeba dát směrem ke
kolu.

12.Spusťte vozidlo na zem otáčením
rukojeti zvedáku doleva.

OTL065032OTL065014

n Vpředu n Vzadu
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6

13.Pomocí klíče na matice kol
utáhněte jednotlivé matice v zo-
brazeném pořadí. Dobře zkontro-
lujte jednotlivé matice, dokud ne-
jsou pevně utažené. Po výměně
pneumatiky doporučujeme, aby
matice co nejdříve dotáhl na
správ ný moment autorizovaný
opravce HYUNDAI. Matice kol je
potřeba dotáhnout na moment
88–107 Nm.

Máte-li tlakoměr, zkontrolujte tlak
vzduchu v příslušné pneumatice (viz
„Pneumatiky a kola“ v kapitole 8, kde
naleznete pokyny pro tlak vzduchu
v pneumatikách). Pokud je tlak vzdu-
chu nižší nebo vyšší než předepsaný
tlak vzduchu, dojeďte pomalu k nej-
bližší čerpací stanici a pneumatiku
nahustěte na předepsaný tlak vzdu-
chu. Po kontrole vždy našroubujte
zpět krytku na ventilek. Bez ní by
mohl z pneumatiky unikat vzduch.
Pokud krytku ventilku ztratíte, kupte
si co nejdříve jinou. Po výměně kola
vraťte porouchanou pneumatiku,
zvedák a nářadí na příslušné místo
v úložném prostoru.

Co nejdřív po instalaci náhradního
kola zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatice. Upravte jej na do-
poručený tlak vzduchu.

Je-li kterékoli nářadí nebo součást
výbavy, například zvedák, matice,
šrouby nebo další vybavení, poško-
zené nebo ve špatném stavu, ne-
vyměňujte pneumatiku a zavolejte
asistenční službu.

POZNÁMKA

OTL065007

Vaše vozidlo má metrické závity
na závrtných šroubech a mati-
cích kol. Při výměně pneumati-
ky se ujistěte, že k upevnění
kola používáte stejné matice,
které jste demontovali. Pokud je
nutné matice vyměnit, je potře-
ba použít matice s metrickým
zá vi tem, aby se nepoškodily
šrou by a kolo bylo bezpečně
uchyceno k náboji. Se žádostí
o pomoc se obraťte na autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

POZOR
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Použití kompaktního náhradního
kola (je-li ve výbavě) 
Kompaktní náhradní kola jsou urče-
na pouze pro naléhavé situace. Na
kompaktním náhradním kole jezděte
opatrně a vždy dodržujte příslušná
bezpečnostní opatření.

Když jedete na kompaktním náhrad-
ním kole, dodržujte následující zásady:
• Po nasazení kompaktního náhrad-

ního kola zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatice. Kompaktní náhradní
pneumatiku je potřeba nahustit na
420 kPa (60 psi).

• S namontovaným kompaktním ná-
hradním kolem nejezděte s vozid-
lem do automatické myčky.

• Kompaktní náhradní kolo nepou-
žívejte na žádném jiném vozidle,
protože bylo zkonstruováno speci-
álně pro Vaše vozidlo.

• Kompaktní náhradní kolo má kratší
životnost běhounu pneumatiky než
plnohodnotné kolo. Kompaktní ná-
hradní kolo pravidelně kontrolujte
a poškozené kompaktní náhradní
kolo vyměňte za kolo stejné velikos-
ti a konstrukce.

• Nepoužívejte současně více než
jedno kompaktní náhradní kolo.

• S namontovaným kompaktním ná-
hradním kolem netahejte přívěs.

Když jsou originální pneumatika
a kolo opraveny a znovu namonto-
vány na vozidle, je nutné nastavit
správný utahovací moment matice.
Správný utahovací moment matic
kola 88–107 Nm.

POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškození kom -
pakt ní ho náhradního kola, ke ztrá -
tě kontroly nad vozidlem a pří pad -
né nehodě:
• Kompaktní náhradní kolo pou-

žívejte pouze v naléhavých si-
tuacích.

• Nikdy nejezděte rychleji než
80 km/h.

• Nepřekračujte maximální zátěž
vozidla ani nosnost kompakt-
ního náhradního kola, uvede-
nou na jeho boční straně.

• Kompaktní náhradní kolo ne-
používejte trvale. Co nejdříve
opravte nebo vyměňte původ-
ní pneumatiku, aby nedošlo
k selhání kompaktní náhradní
pneumatiky.

VÝSTRAHA 
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Štítek na zvedáku

Aby se nepoškodilo kompaktní
náhradní kolo ani vozidlo:
• Jeďte pomalu podle stavu vo-

zovky, abyste se zvládli vy -
hnout veškerým nástrahám,
jako jsou výmoly či štěrk.

• Vyhněte se jízdě přes pře káž ky.
Průměr kompaktního ná hrad  -
ního kola je menší než průměr
běžného kola a snižuje světlou
výšku vozidla o zhruba 25 mm.

• Na kompaktní náhradní kolo
ne po u ží vej te řetězy. Kvůli malé
velikosti není řetěz plně kom-
patibilní.

• Kompaktní náhradní pneuma-
tiku nepoužívejte na jiných ko-
lech. Stejně tak není vhodné
nasazovat na kompaktní ná-
hradní kolo standardní pneu-
matiky, zimní pneumatiky, kry-
ty kol ani lemy kol.

POZOR
n Příklad

OHYK065011

1. Název modelu.
2. Maximální povolená zátěž.
3. Při používání zvedáku zatáhněte

parkovací brzdu.
4. Při použití zvedáku zastavte motor.
5. Žádná osoba by neměla být pod

vozidlem, které je zvednuté pouze
na zvedáku.

6. Vyhrazená místa pod rámem vo-
zidla.

7. Při zvedání vozidla musí být zá-
kladna zvedáku svisle pod bodem
zvedání.

8. U vozidel s manuální převodovkou
zařaďte zpátečku, u vozidel s au-
tomatickou převodovkou přesuňte
řadicí páku do polohy P.

9. Zvedák by měl být používán na
rovném a pevném povrchu.

10.Výrobce zvedáku.
11.Datum výroby.
12.Zastupující společnost a adresa.

Skutečný štítek na zvedáku ve vozidle se může lišit od obrázku. 
Podrobnější parametry naleznete na štítku připevněném ke zvedáku.
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JACKDOC14F

Prohlášení o shodě EC pro zvedák
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Před použitím soupravy na opravu
pneumatiky si prosím přečtěte násle-
dující pokyny.
(1) Kompresor
(2) Láhev s těsnicí kapalinou
Souprava na opravu pneumatiky je
určena pro nouzovou opravu a dopo-
ručujeme nechat systém zkontrolo-
vat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Úvod

Se soupravou na opravu pneumatiky
jste mobilní i v případě, že dojde
k de fektu pneumatiky.
Systém kompresoru a těsnicího pří-
pravku efektivně a pohodlně utěsní
většinu defektů pneumatik osobního
vozidla způsobených hřebíky a podob-
nými předměty a nahustí pneumatiku.
Poté, co se ujistíte, že byla pneuma-
tika řádně utěsněna, můžete opatrně
dojet na místo, kde je možné nechat
pneumatiku vyměnit (až 200 km při
maximální rychlosti 80 km/h).
Některé pneumatiky, hlavně s vel-
kými defekty nebo poškozenými
boky, nelze zcela utěsnit.

V PŘÍPADĚ DEFEKTU (SE SOUPRAVOU NA OPRAVU PNEUMATIKY, JE-LI VE VÝBAVĚ)

OTL065033

OTL065034
Nesnažte se pomocí soupravy na
opravu pneumatik opravit boč ní
části pneumatik. Může dojít k se-
lhání pneumatiky a k nehodě.

VÝSTRAHA 

Nechte pneumatiku co nejdříve
opravit. Pneumatika může po na-
huštění pomocí soupravy na
opravu pneumatik kdykoli ztratit
tlak vzduchu.

VÝSTRAHA 

Dojde-li k defektu na dvou či
více pneumatikách, nepoužívej-
te soupravu na opravu pneuma-
tiky, protože dodávaná nádoba
s těsnicím prostředkem je urče-
na pouze pro jednu pneumatiku.

POZOR
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Ztráta tlaku vzduchu v pneumatice
může značně narušit její výkonnost.
Proto se musíte vyvarovat náhlých
manévrů volantem, zejména pokud
je vozidlo silně zatíženo nebo má při-
pojený přívěs.
Souprava na opravu pneumatiky ne-
slouží jako trvalá metoda oprav a je
určena jen k jednorázovému použití.
Tyto pokyny ukazují krok za krokem,
jak dočasně utěsnit defekt pneumati-
ky jednoduše a spolehlivě.
Přečtěte si část „Poznámky ke správ -
né mu používání soupravy na opravu
pneumatiky“.

Poznámky ke správnému
používání  soupravy pro
opravu  pneumatiky
• Zaparkujte vozidlo na kraji silnice

tak, aby bylo možné pracovat se
soupravou na opravu pneumatiky
na odvrácené straně od provozu. 

• Pro zajištění vozidla před náhodným
po hy bem vždy zatáhněte parkovací
brzdu, i když stojíte na rovném úse-
ku.

• Soupravu na opravu pneumatiky
používejte jen pro utěsnění/nahu-
štění pneumatik osobních vozů.
Po mo cí soupravy na opravu pneu-
matik lze opravit pouze defekty
v běhounu pneumatiky.

• Nepoužívejte ji pro motocykly, jízdní
kola nebo jakýkoli jiný typ pneumatik.

• Z bezpečnostních důvodů nepou-
žívejte soupravu na opravu pneuma-
tik, je-li poškozena pneumatika i kolo.

• Souprava na opravu pneumatiky
může být neúčinná, pokud je po-
škození pneumatiky větší než asi
6 mm. 
Pokud není možné pneumatiku
zprovoznit pomocí soupravy na
opravu pneumatiky, kontaktuje au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

• Soupravu na opravu pneumatiky
nepoužívejte, pokud došlo k zá važ -
né mu poškození delší jízdou po
prázdné pneumatice nebo pneuma-
tika nemá dostatečný tlak vzduchu.

• Cizí tělesa, jako např. hřebíky nebo
šrouby, která pronikla do pneuma-
tiky, neodstraňujte.

• Pokud je vozidlo venku, nechte
běžet motor. Jinak může kompre-
sor během huštění vybít akumu-
látor vozidla.

• Nikdy nenechávejte během práce
soupravu na opravu pneumatiky
mimo dohled.

• Nenechávejte kompresor běžet
déle než 10 minut bez přestávky,
neboť by se mohl přehřát.

• Nepoužívejte soupravu na opravu
pneumatiky, pokud je venkovní tep-
lota nižší než -30 °C.

Soupravu na opravu pneumatiky
nepoužívejte, pokud došlo k zá -
važ né mu poškození delší jízdou
po prázdné pneumatice nebo
pneumatika nemá dostatečný
tlak vzduchu.
Pomocí soupravy na opravu
pneumatik lze opravit pouze de-
fekty v běhounu pneumatiky.

VÝSTRAHA 
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0. Štítek s omezením rychlosti
1. Nádoba s těsnicím prostředkem

a ští tek s omezením rychlosti
2. Plnicí hadička z nádoby těsnicího

prostředku do kola
3. Konektory a kabel pro přímé připo-

jení do zásuvky

4. Držák nádoby s těsnicím prostřed-
kem

5. Kompresor
6. Spínač zapnutí/vypnutí
7. Tlakoměr pro zobrazení tlaku

vzduchu v pneumatice
8. Tlačítko pro snížení tlaku vzduchu

v pneumatice

9. Hadička pro připojení kompresoru
a nádoby s těsnicím prostředkem
nebo kompresoru a kola

Konektory, kabel a připojovací ha dič -
ky jsou uloženy v úložném prostoru
kompresoru.

Striktně dodržujte uvedený postup, ji-
nak může těsnicí prostředek uniknout
pod vysokým tlakem.

Součásti soupravy na opravu pneumatiky

OEL069020

Těsnicí přípravek s prošlou trvan -
li vos tí

Nepoužívejte těsnicí přípravek
s prošlou trvanlivostí (tedy po
datu trvanlivosti uvedeném na
obalu). Zvyšuje se nebezpečí
selhání pneumatiky.

VÝSTRAHA 

Těsnicí přípravek

• Udržujte mimo dosah dětí.
• Vyhněte se zasažení očí.
• Zabraňte požití těsnicího pří-

pravku.

VÝSTRAHA 
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Použití soupravy na opravu
pneumatiky
1. Uvolněte štítek s omezením rych-

losti (0) z nádoby s těsnicím pro-
středkem (1) a umístěte ho na do-
bře viditelné místo ve vozidle,
např. na volant, aby řidiči připo-
mínal, že nesmíte jet příliš rychle.

2. Přišroubujte spojovací hadičku (9)
ke konektoru na nádobě s těsnicím
prostředkem.

3. Ujistěte se, že tlačítko (8) na kom-
presoru není stisknuto.

4. Odšroubujte krytku ventilku kola
s defektem a plnicí hadičku (2)
nádoby s těsnicím prostředkem
našroubujte na ventilek.

5. Vložte nádobu s těsnicím prostřed-
kem do pouzdra kompresoru (4)
tak, aby stála svisle.

6. Zkontrolujte, že je kompresor vy-
pnutý (poloha 0).

7. Připojte kompresor k elektrické zá -
suv ce vozidla pomocí kabelu a ko-
nektorů.

OTL065036

OLMF064105

OTL065037

Pro připojení napájecího kabelu
po u žij te pouze zásuvku na
straně spolujezdce.

VÝSTRAHA 
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8. S tlačítkem start/stop motoru v po-
loze ON nebo spínačem zapalování
v poloze ON, zapněte kompresor
a nechte ho běžet cca 5–7 minut,
aby se těsnicí prostředek plnil pod
správným tlakem. (Viz kapitola 8,
Pneumatiky a kola). Tlak vzduchu
v pneumatice po naplnění není dů-
ležitý a později provedete kontrolu
a nápravu.
Dejte pozor, aby nedošlo k nad -
měrnému nahuštění pneumatiky,
a při plnění stůjte stranou.

9. Vypněte kompresor.
10.Odpojte hadičky z konektoru ná do -

by s těsnicím prostředkem a z ven -
tilku pneumatiky.

Uložte soupravu na opravu pneuma-
tiky zpět do vozidla.

Rozprostření těsnicího
prostředku 

11.Ujeďte ihned zhruba 7–10 km
(zhruba 10 minut jízdy), aby se
těsnicí prostředek rovnoměrně
rozprostřel v pneumatice.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Nejezděte, pokud je tlak vzdu-
chu v pneumatice nižší než
200 kPa (29 PSI). Může dojít
k náhlému selhání pneumatiky
a k nehodě.

POZOR

Oxid uhelnatý

Nenechávejte nastartované vo-
zidlo delší dobu ve špatně větra-
ných prostorách. Oxid uhelnatý
je jedovatý plyn a může způ so -
bit otravu. 

VÝSTRAHA 

OLMF064106
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Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách

1. Po ujetí cca 7–10 km (ne bo po cca
10 min) zastavte na bezpečném
místě.

2. Připojte hadičku (9) kompresoru
pří mo k ventilku pneumatiky.

3. Připojte kompresor k elektrické zá -
suv ce vozidla pomocí kabelu.

4. Upravte tlak vzduchu v pneumati-
ce na doporučenou hodnotu.
Zapněte zapalování a postupujte
následovně.

- Zvýšení tlaku vzduchu: Zapně-
te kompresor, poloha I. Pokud
chcete zkontrolovat aktuální tlak
vzduchu, na krátkou chvíli vypně-
te kompresor.

Běží-li kompresor, může manome-
tr ukazovat vyšší než skutečnou
hodnotu. K získání správné hod-
noty tlaku vzduchu je potřeba
kom presor vypnout.

- Snížení tlaku vzduchu: Stiskně-
te tlačítko 8 na kompresoru. 

POZNÁMKA

Nepřekračujte rychlost 80 km/h.
Pokud je to možné, nejezděte
pomaleji než 20 km/h.
Pokud za jízdy zpozorujete ne-
obvyklé vibrace, neobvyklosti
nebo hluk, zpomalte a dojeďte
na místo mimo dopravní ruch.
Zavolejte asistenční nebo odta-
hovou službu. Když použijete
soupravu na opravu pneumati-
ky, těsnicí prostředek může po-
škodit snímače tlaku vzduchu
i kolo. Odstraňte těsnicí prostře-
dek ze snímačů tlaku vzduchu
a z kola a nechte kolo zkontrolo-
vat u autorizovaného opravce. 

POZOR

Nenechávejte kompresor běžet
déle než 10 minut, jinak se za-
řízení přehřeje a může dojít
k jeho poškození.

VÝSTRAHA 

OTL065038
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Poznámky ke správnému
používání  soupravy na opravu
pneumatiky
• Zaparkujte vozidlo na kraji silnice

tak, aby bylo možné pracovat se
soupravou na opravu pneumatiky
na odvrácené straně od provozu.
Umístěte za vozidlo na viditelné
místo výstražný trojúhelník, abyste
upozornili ostatní řidiče na odsta-
vené vozidlo.

• Pro zajištění vozidla před náhod-
ným pohybem vždy zatáhněte par-
kovací brzdu, i když stojíte na
rovném úseku.

• Soupravu na opravu pneumatiky
používejte jen pro utěsnění/nahu-
štění pneumatik osobních vozů.
Nepoužívejte ji pro motocykly, jízd-
ní kola nebo jakýkoli jiný typ pneu-
matik.

• Cizí tělesa, jako např. hřebíky nebo
šrouby, která pronikla do pneuma-
tiky, neodstraňujte.

• Před použitím soupravy na opravu
pneumatiky si přečtěte pokyny vy-
tištěné na nádobě s těsnicím pro-
středkem!

Tlak vzduchu v pneumatice
musí být minimálně 220 kPa
(32 psi). Pokud tomu tak není,
nepokračujte v jízdě. 
Zavolejte asistenční nebo odta-
hovou službu.

VÝSTRAHA 

Pokud se tlak vzduchu neudrží,
jeďte s vozidlem ještě jednou, viz
Rozprostření těsnicího prostřed-
ku. Potom opakujte kroky 1 až 4.
Souprava na opravu pneumati-
ky může být neúčinná, pokud je
poškození pneumatiky větší než
asi 4 mm. 
Pokud není možné pneumatiku
zpro voz nit pomocí soupravy
na opra vu pneumatiky, kontak-
tuje au to ri zo va né ho opravce
HYUNDAI.

POZOR

Snímač tlaku vzduchu v pneu-
matikách

Při výměně pneumatiky za no-
vou je potřeba odstranit těsnicí
prostředek ze snímače tlaku
vzduchu i z kola a je vhodné ne-
chat tlakové snímače zkontrolo-
vat u autorizovaného opravce. 

POZOR
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• Pokud je vozidlo venku, nechte
běžet motor. Jinak může kompre-
sor během huštění vybít akumu-
látor vozidla.

• Nikdy nenechávejte během práce
soupravu na opravu pneumatiky
mimo dohled.

• Nenechávejte kompresor běžet
déle než 10 minut bez přestávky,
neboť by se mohl přehřát.

• Nepoužívejte soupravu na opravu
pneumatiky, pokud je okolní teplota
nižší než -30 °C.

• Z bezpečnostních důvodů nepou-
žívejte soupravu na opravu pneu-
matik, je-li poškozena pneumatika
i kolo.

Technické údaje
Napětí: stejnosměrné 12 V
Pracovní napětí: stejnosměrné 

10–15 V
Jmenovitý proud: max. 15 A
Vhodné pro použití při teplotách:

-30 až +70°C
Maximální pracovní tlak:

6 barů
Velikost 
Kompresor: 168 × 150 × 68 mm 
Nádoba s těsnicím prostředkem: 

104 x ø 85 mm
Hmotnost kompresoru:

1,05 kg
Objem těsnicího prostředku:

300 ml 

h Těsnicí prostředek a náhradní díly
lze koupit a vyměnit u autorizované-
ho opravce vozidel nebo v pneuser-
visu. Prázdné nádoby od těsnicího
prostředku lze standardně zlikvido-
vat v rámci domácího odpadu. Teku-
té zbytky těsnicího prostředku by
měl zlikvidovat prodejce vozidla
nebo pneumatik v souladu se stáva-
jícími normami o odpadu.
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Odtahová služba

Pokud potřebujete nouzový odtah,
doporučujeme Vám obrátit se na au-
torizovaného opravce HYUNDAI
nebo profesionální odtahovou službu. 
Správné postupy při zvedání a odta-
hu jsou nutné, aby se předešlo po-
škození vozidla. Doporučujeme pou-
žít podvalník nebo plošinu.

U vozidel 4WD musí být vozidlo odta-
ženo pomocí zařízení se zvedákem
kol a vozíku nebo plošiny, a to se
všemi koly zvednutými ze země. 

U vozidel 2WD lze odtažení vozidla
provést se zadními koly na zemi (bez
transportních plošin) a se zdviženými
předními koly.
Pokud některé ze zatížených kol
nebo součásti zavěšení kol jsou po-
škozené nebo vozidlo bude taženo
s předními koly na zemi, použijte pod
přední kola podvalník.
Při odtahu profesionální odtahovou
službou, kdy nejsou použity podval-
níky, přední část vozidla by měla být
vždy zvednutá, ne zadní.

TAŽENÍ VOZIDLA 

OTL065026
Vozíky

Vozíky

• Neprovádějte odtah s předními
koly na zemi, protože by moh-
lo dojít k poškození vozidla.

• Pro odtah nepoužívejte zaříze-
ní s popruhy nebo lany. Pou-
žijte zvedák kol nebo plošinu. 

POZOR

Vozidlo s pohonem čtyř kol ne-
smí být nikdy taženo s koly na
zemi. Mohlo by to způsobit zá -
važ né poškození převodovky
nebo systému pohonu 4WD.

POZOR

OTL065028

OTL065027
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Nouzový odtah vozidla bez použití
podvalníků: 
1. Umístěte spínač zapalování do po-

lohy ACC.
2. Přesuňte řadicí páku do polohy N

(neutrál).
3. Uvolněte parkovací brzdu. 

Odnímatelné vlečné oko 

1.Otevřete dveře zavazadlového
prostoru a vyjměte vlečné oko
z pouzdra s nářadím.

2.Odstraňte kryt otvoru zatlačením
dolní části krytu na předním náraz-
níku.

3.Instalujte vlečné oko do otvoru
otáčením doprava, dokud se neza-
jistí. 

4.Po použití vlečné oko demontujte
a kryt vraťte zpět.

Pokud řadicí páku nepřesunete
do polohy N (neutrál), může do-
jít k poškození vnitřního mecha-
nismu převodovky. 

POZOR

OTL065021

OTL065022

OTL065024

n Vpředu

n Vzadu

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
snímačem převrácení, umístěte
při tažení vozidla spínač zapalo-
vání do polohy LOCK/OFF nebo
ACC. Pokud snímač identifikuje
situaci jako převrácení, může se
rozvinout boční a hlavový air-
bag.

VÝSTRAHA 
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Nouzové odtažení 

Pokud potřebujete nouzový odtah, do-
poručujeme Vám obrátit se na autori-
zovaného opravce HYUNDAI nebo
profesionální odtahovou službu.

Pokud v případě nouze není k dispo-
zici odtahová služba, Vaše vozidlo je
možné dočasně táhnout pomocí lana
nebo řetězu za nouzový tažný hák
v přední (nebo zadní) části vozidla.
Při tažení vozidla na laně nebo řet-
ězu buďte velmi opatrní. Ve vozidle
musí sedět řidič, aby mohl řídit a brz-
dit.
Takový odtah je možné provádět
pou ze po vozovce s tvrdým povr-
chem, na krátkou vzdálenost a po-
malu. V dobrém stavu musí být kola,
nápravy, hnací ústrojí, řízení a brzdy.

Vždy dodržujte následující bez peč -
nost ní pokyny pro odtah:
• Umístěte spínač zapalování do po-

lohy ACC tak, aby se volant neza -
mkl.

• Přesuňte řadicí páku do polohy N
(neutrál).

• Uvolněte parkovací brzdu.
• Pedál brzdy sešlapujte větší silou

než obvykle, protože výkonnost
brzd je omezena.

• Při řízení bude nutné použít větší
úsilí, protože posilovač řízení nefun-
guje.

• K tažení využijte vozidlo těžší než
Vaše vozidlo.

• Řidiči v obou vozidlech by spolu
měli často komunikovat.

• Před nouzovým odtahem zkontro-
lujte, zda není vlečné oko prasklé
nebo poškozené.

• Tažné lano nebo řetěz řádně upev -
ně te do vlečného oka.

• Za vlečné oko neškubejte. Zatěžuj-
te jej rovnoměrnou silou.

OTL065023

OTL065031

n Vpředu

n Vzadu
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• Použijte tažné lano, které je kratší
než 5 m. Pro lepší viditelnost upev -
ně te na střed kus čer ve né látky
(asi 30 cm široký).

• Jeďte opatrně, aby lano zůstávalo
za jízdy napnuté.

• Před tažením zkontrolujte, zda pod
vozidlem neuvidíte stopy kapaliny
vytékající z automatické převodov-
ky. Pokud dochází k úniku kapaliny
z automatické převodovky, musíte
použít transportní plošinu nebo vo-
zík.

Aby nedošlo k poškození vozid-
la jeho součástí při odtahu:
• Při používání vlečných ok vždy

táhněte přímo dopředu. Ne táh -
ně te ze strany nebo se svislým
úhlem.

• Vlečné oko nepoužívejte pro
vy proš tě ní vozidla z bahna,
písku nebo při jiné příležitosti,
kdy vozidlo není možné po-
hánět vlastní silou.

• Abyste předešli vážnému po -
ško ze ní automatické pře vo dov -
ky, omezte při tažení rychlost
vozidla na 15 km/h a vzdále-
nost na méně než 1,5 km.

POZOR

OTL065029
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Vaše vozidlo je vybaveno nouzovými
prostředky, které napomáhají zvlád-
nout nouzovou situaci.

Hasicí přístroj 
Pokud dojde k malému požáru a Vy
umíte zacházet s hasicím přístrojem,
postupujte pečlivě podle následujících
kroků.
1. Vytáhněte zabezpečovací trn v horní

části hasicího přístroje, který brání
náhodnému stisknutí rukojeti.

2. Zamiřte hubicí směrem na zdroj
požáru.

3. Postavte se přibližně 2,5 m od
ohně a stlačte rukojeť, abyste
spustili hasicí přístroj. Jakmile ruko-
jeť uvolníte, hasicí přístroj přestane
stříkat.

4. Pohybujte hubicí ze strany na stranu
přes zdroj požáru. Pokud se zdá, že
požár je uhašen, sledujte po zor ně
zdroj požáru, protože může dojít
k opětovnému vznícení.

Lékárnička 
Slouží pro první pomoc a obsahuje
nůžky, obvazy, leukoplasti atd. 

Výstražný trojúhelník 

Umístěte výstražný trojúhelník na vo-
zovku, abyste varovali projíždějící vo-
zidla v případě nouze, například když
vozidlo kvůli problémům stojí na
okraji vozovky.

Tlakoměr (je-li ve výbavě) 
Pneumatiky při každodenním pou-
žívání ztrácejí tlak vzduchu a měli
byste je pravidelně hustit. Nejde při-
tom o známku toho, že pneumatika
uchází, ale o normální opotřebování.
Vždy kontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matikách, když jsou pneumatiky stu-
dené, protože tlak vzduchu se s tep-
lotou zvyšuje.

Při kontrole tlaku vzduchu v pneu-
matikách postupujte podle následu-
jících kroků:
1. Odšroubujte krytku z ventilku, kte-

rý se nachází v ráfku kola.
2. Zatlačte a přidržte tlakoměr proti

ventilku pneumatiky. Když začnete
měřit, unikne trochu vzduchu,
a po kud tlakoměr řádně nepřitla-
číte, unikne více vzduchu.

3. Řádný přítlak bez úniku vzduchu
aktivuje tlakoměr.

4. Odečtěte z tlakoměru údaj o tlaku
vzduchu v pneumatice, abyste zjisti-
li, zda tlak vzduchu v pneumatice
není nízký nebo vysoký.

5. Upravte tlak vzduchu v pneumati-
ce na předepsaný tlak vzduchu.
Viz „Pneumatiky a kola“ v ka pi to -
le 8.

6. Nainstalujte krytku ventilku zpět.

NOUZOVÉ PROSTŘEDKY (JSOU-LI VE VÝBAVĚ) 
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MOTOROVÝ PROSTOR

1.Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče

2.Nádržka brzdové/spojkové kapaliny

3.Vzduchový filtr

4.Měrka motorového oleje

5.Uzávěr plnicího hrdla motorového
oleje

6.Nádržka kapaliny do ostřikovačů

7.Pojistková skříňka

8.Akumulátor

Aktuální motorový prostor ve vozidle
se může lišit od obrázku.

OTLE075001/OTLE075002

n Zážehový motor (Gamma 1,6 l GDI)

n Zážehový motor (Gamma 1,6 l T-GDI)
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1.Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče

2.Nádržka brzdové/spojkové kapaliny

3.Vzduchový filtr

4.Měrka motorového oleje

5.Uzávěr plnicího hrdla motorového
oleje

6.Nádržka kapaliny do ostřikovačů

7.Pojistková skříňka

8.Akumulátor

Aktuální motorový prostor ve vozidle
se může lišit od obrázku.

OTLE075003

n Zážehový motor (Nu 2,0 MPI)
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1.Nádržka chladicí kapaliny motoru/
uzávěr chladiče

2.Nádržka brzdové/spojkové kapaliny

3.Vzduchový filtr

4.Měrka motorového oleje

5.Uzávěr plnicího hrdla motorového
oleje

6.Nádržka kapaliny do ostřikovačů

7.Pojistková skříňka

8.Akumulátor

9.Palivový filtr

Aktuální motorový prostor ve vozidle

se může lišit od obrázku.

OTL075002/OTL075001

n Vznětový motor (U2 1,7 TCI)

n Vznětový motor (R 2,0 TCI)
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ÚDRŽBA
Zvláštní péči byste měli věnovat
tomu, abyste předešli poškození
Vašeho vozidla a zranění během pro-
vádění údržby nebo prohlídky. 
Doporučujeme Vám, abyste nechali
pro  vá dět údržbu a opravy Vašeho
vo zidla u autorizovaného opravce
HYUNDAI. Autorizovaný opravce
HYUNDAI splňuje nejvyšší nároky na
kvalitu servisních služeb HYUNDAI
a má přístup k technické podpoře
HYUNDAI, aby mohl zajistit Vaši
maximální spokojenost se servisními
služ ba mi.

Odpovědnost majitele
Majitel je odpovědný za provádění
údržby a vedení záznamů. 
Měli byste uchovávat dokumenty, které
prokazují provádění správné údržby
Vašeho vozidla v souladu s tabulkami
plánované údržby na následujících
stranách. Tyto informace potřebujete,
abyste vyhověli nárokům na servis
a údržbu z hlediska Vašich záruk. 

Podrobné servisní informace najdete
v servisní knížce.
Nastavení a opravy nutné v důsledku
nesprávné údržby nebo neprovádění
potřebné údržby nejsou kryty záru-
kou.

Bezpečnostní pokyny pro
údržbu prováděnou majitelem
Nevhodný, neúplný nebo nedostate-
čný servis může mít za následek pro-
vozní problémy Vašeho vozidla, které
mohou vést k poškození vozidla,
nehodě nebo zranění osob. V této
kapitole naleznete pouze instrukce
pro snadnou údržbu. 
Některé postupy smí provádět pouze
autorizovaný opravce HYUNDAI
pomocí speciálních přípravků.
Vaše vozidlo nesmí být žádným způ-
sobem upravováno. Takové úpravy
mohou negativně ovlivnit výkonnost,
bezpečnost nebo životnost Vašeho
vozidla a navíc mohou porušovat pod-
mínky záruk na Vaše vozidlo.

Nesprávně prováděná údržba bě -
hem záruční doby může mít vliv na
platnost záruky. Další podrobnosti
se dočtete v servisní knížce, kterou
jste obdrželi spolu s vozidlem. Po -
kud si nejste jisti prováděním ser -
vis ních prací nebo údržby, do po ru -
ču je me Vám nechat je pro vést
autorizovaným opravcem HYUNDAI.

POZNÁMKA
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ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ MAJITELEM
Následující seznam obsahuje kontroly
a prohlídky vozidla, které by měl pro-
vádět majitel nebo autorizovaný
opravce HYUNDAI v určených interva-
lech, aby byl zajištěn bezpečný a spo-
lehlivý provoz Vašeho vozidla.
Jakýkoliv odlišný stav byste měli
oznámit Vašemu opravci co nejdříve.
Tyto kontroly vozidla prováděné maji-
telem nejsou obecně kryty zárukami
a práce, použité díly a maziva mohou
být zpoplatněné.

• Provádění údržby vozidla
může být nebezpečné. Pokud
ne má te dostatečné znalosti
a zku še nosti nebo správné
nástroje a vybavení pro prová-
dění této práce, doporučuje-
me jí svěřit autorizovanému
opravci HYUNDAI. Při prová-
dění údržbových prací vždy
dodržujte tyto pokyny:

• Zaparkujte vozidlo na rovině,
přemístěte řadicí páku do polo-
hy P (parkování, u vozidla s au -
to ma tic kou převodovkou/pře-
vodovkou s dvojitou spojkou,
za  táh ně te parkovací brzdu,
umís  tě te spínač zapalování do
polohy LOCK/OFF.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• Zablokujte kola (přední i zad -

ní), abyste zabránili uvedení
vozidla do pohybu.
Nenoste volný oděv nebo
šper ky, které by mohly být
zachyceny pohybujícími se
díly.

• Pokud musí během údržby
běžet motor, provádějte práci
venku nebo zajistěte dostate-
čné větrání.

• Udržujte akumulátor a sou-
části palivové soustavy mimo
oheň, jiskry nebo cigarety.
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Buďte opatrní při kontrole hladi-
ny chladicí kapaliny motoru,
když je motor horký. Může dojít
k vystříknutí chladicí kapaliny
z otvoru a následným vážným
popáleninám nebo jiným zraně-
ním.

VÝSTRAHA

Vznětový motor

Nikdy nemanipulujte se vzněto-
vým motorem nebo ho neseři-
zujte za jeho chodu nebo do
30 sekund od jeho vypnutí.
Vysokotlaké čerpadlo, sběrač,
vstřikovače a vysokotlaké potru-
bí jsou pod vysokým tlakem i po
vypnutí motoru.
V případě úniku paliva může
dojít k vážným zraněním. Je-li
vznětový motor v chodu, musí
lidé s kardiostimulátorem udržo-
vat vzdálenost minimálně 30 cm
od ECU nebo kabeláže. Vysoký
proud elektrického systému říze-
ní motoru vytváří velmi silné
magnetické pole. 

VÝSTRAHA 
Plán údržby prováděné
majitelem 
Během doplňování paliva:
• Zkontrolujte hladinu motorového

oleje.
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapa-

liny v nádržce.
• Zkontrolujte hladinu kapaliny do

ostřikovačů.
• Zkontrolujte tlak vzduchu v pneu-

matikách.

Během provozu vozidla:
• Sledujte veškeré změny zvuku výfu-

ku nebo přítomnost výfukových ply -
nů ve vozidle.

• Kontrolujte vibrace volantu. Sledujte
zvýšený nebo snížený odpor řízení
nebo změny polohy volantu při jízdě
rovně.

• Sledujte, zda se vozidlo nestáčí nebo
„netáhne“ k jedné straně při jízdě po
hladké a rovné silnici.

• Při zastavování sledujte a kon tro luj -
te neobvyklé zvuky, stáčení k jed né
stra ně, prodloužený chod brz do vé -
ho pedálu nebo brzdění s větším
úsilím.

• Pokud dochází k prokluzování nebo
jiným změnám v chodu Vaší převo-
dovky, zkontrolujte hladinu kapaliny
v převodovce.

• Kontrolujte funkci P (parkování)
u automatické převodovky/převo-
dovky s dvojitou spojkou.

• Zkontrolujte parkovací brzdu.
• Kontrolujte únik kapalin pod vozid-

lem (vytékání vody z klimatizace
při nebo po použití je normální).
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Minimálně jednou měsíčně:
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapa-

liny v nádržce.
• Zkontrolujte funkci všech vnějších

světel, včetně brzdových světel, uka-
zatelů směru a výstražných světel.

• Zkontrolujte tlaky vzduchu ve všech
pneumatikách včetně ná hrad ní ho
kola. Zkontrolujte pneumatiky
ohled ně opotřebení, ne rov no měr -
né ho opotřebení nebo po ško ze ní.

• Zkontrolujte dotažení matic kol.

Minimálně dvakrát ročně: 
(např. vždy na jaře a na podzim)
• Zkontrolujte hadice a potrubí chladi-

če, topení a klimatizace z hlediska
úniku a poškození.

• Zkontrolujte funkci stěračů a ostři-
kovačů čelního okna. Očistěte lišty
stěračů hadrem namočeným v ka -
pa li ně do ostřikovačů.

• Zkontrolujte nastavení světlometů.
• Zkontrolujte tlumič, výfukové po tru -

bí, krycí plechy a spony.
• Zkontrolujte funkci a opotřebování

bezpečnostních pásů.

Minimálně jednou ročně: 
• Vyčistěte odvodňovací otvory v ka -

ro se rii a dveřích.
• Promažte závěsy dveří a kapoty.
• Namažte západky a zámky dveří

a kapoty.
• Promažte pryžová těsnění dveří.
• Zkontrolujte funkci systému klima-

tizace.
• Zkontrolujte a namažte táhla a ovlá -

da cí prvky automatické převodovky.
• Zkontrolujte akumulátor a svorky.
• Zkontrolujte výšku hladiny brzdo -

vé/spoj kové kapaliny.
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Dodržujte normální plán údržby, pokud vozidlo obvykle provozujete v podmínkách, které nepatří mezi následující. 
Pokud je některá z následujících podmínek splněna, dodržujte plán údržby pro provoz ve ztížených podmínkách. 
• Časté jízdy na krátké vzdálenosti.
• Jízdy v prašném prostředí nebo v písečných oblastech.
• Nadměrné používání brzd.
• Jízdy v oblastech, kde se používá sůl nebo jiné korozivní materiály.
• Jízdy po nezpevněném povrchu nebo v blátě.
• Jízdy v horských oblastech.
• Delší chod na volnoběh nebo jízdy nízkou rychlostí.
• Delší jízdy v chladném prostředí a/nebo extrémním vlhku.
• Více než 50 % jízd v hustém provozu v horkém počasí při teplotách nad 32 °C.

Pokud je Vaše vozidlo provozováno ve výše uvedených podmínkách, měli byste provádět kontroly, výměny a doplňo-
vání častěji než je uvedeno v normálním plánu údržby. Po období nebo vzdálenosti uvedené v tabulce pokračujte ve
sledování předepsaných intervalů údržby.
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*1: Hladinu nebo únik motorového oleje kontrolujte každých 500 km nebo
před odjezdem na dlouhou trasu.

*2: Tento plán údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze pro případy
použití předepsaného paliva <„EN590 nebo ekvivalent“>. Pokud
specifikace motorové nafty nevyhovují EN590, musíte výměnu pro-
vádět podle plánu údržby pro provoz v náročných podmínkách.

*3: Pokud není doporučený olej k dispozici, vyměňujte motorový olej
a filtr motorového oleje po 20 000 km nebo 12 měsících.

*4: Pokud není doporučený olej k dispozici, vyměňujte motorový olej
a filtr po 15 000 km v případě motoru GDI a motorový olej i filtr po
10 000 km v případě motoru T-GDI.

*5: Hladinu motorového oleje byste měli pravidelně kontrolovat
a udržovat na správné úrovni. Jízda bez dostatečného množství
oleje může mít za následek takové poškození motoru, které není
kryté zárukou.

*6: Tento plán údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze pro případy pou-
žití předepsaného paliva <„EN590 nebo ekvivalent“>. Pokud specifi-
kace motorové nafty nevyhovují EN590, musíte výměnu provádět
častěji. Pokud však nastanou nějaké závažné problémy, jako napří-
klad omezení proudu paliva, rázování, ztráta výkonu, obtížné starto-
vání atp., vyměňte palivový filtr okamžitě, bez ohledu na plán údržby,
a doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným opravcem vozů
HYUNDAI.

*7: Palivový filtr je považován za bezúdržbový, ale jeho pravidelná kon-
trola se doporučuje, protože tento plán údržby je závislý na kvalitě
paliva. Pokud však nastanou nějaké problémy, jako například ome-
zení proudu paliva, rázování, ztráta výkonu, obtížné startování atp.,
vyměňte palivový filtr okamžitě, bez ohledu na plán údržby,
a doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným opravcem
vozů HYUNDAI.

*8: Olej manuální převodovky, předovky s dvojitou spojkou a mezinápra-
vové převodovky byste měli vyměnit vždy, když byly ponořeny do vody.

*9: Zkontrolujte a v případě potřeby opravte nebo vyměňte.
Zkontrolujte napínák a napínací kladku hnacího řemene, alternátor
a řemenici, podle potřeby je opravte nebo vyměňte.

*10: Při doplňování chladicí kapaliny motoru použijte pouze deionizo-
vanou vodu nebo měkkou vodu a nikdy nemíchejte tvrdou vodu do
chladicí kapaliny, kterou bylo vozidlo vybaveno z výroby.
Nesprávná koncentrace chladicí kapaliny může mít za následek
chybnou funkci nebo poškození motoru.

*11: Všímejte si nadměrného hluku ventilů anebo vibrací motoru
a seřiďte systém, pokud je to nutné. Doporučujeme vám, aby sys-
tém zkontroloval autorizovaný opravce vozů HYUNDAI.

*12: V případě potřeby vyvažte a zaměňte kola vozu 

*13: V případě potřeby výměna filtru každou prohlídku

*14: Je-li vozidlo systémem vybaveno

*15: Operace není započítaná v časové normě prohlídky

Následující položky údržby musí být prováděny, aby byla zaručena funkce systému řízení emisí a výkonnost motoru.
V rámci zachování záruky si uchovávejte všechny účtenky související s údržbou vašeho vozu. Pokud je uveden počet
ujetých kilometrů i časový údaj, provádí se údržba podle toho, co nastane dříve.
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA – ZÁŽEHOVÝ MOTOR
Následující údržbové operace je nutno provádět v zájmu zachování dobré ovladatelnosti a výkonu vozidla.
Schovávejte si všechny doklady o provedených operacích, abyste měli doklady při uplatnění záruky. Tam, kde je uve-
den počet kilometrů i časový interval, platí to, co nastane dříve.
R: Výměna I: Kontrola, poté podle potřeby vyčištění, seřízení, oprava nebo případně výměna.

Č
ís

lo
 p

ol
ož

ky

Popis úkonů údržby – Zážehový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve. 
Počet najetých kilometrů ≤ 15 000 / rok

Poznámka
x1000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192

1 Kontrola testovacím zařízením GDS I I I I I I I I I I I I I I I I

2 Kontrola akumulátoru - tisk protokolu I I I I I I I I

4
Motorový olej a olejový filtr (ACEA: A5 / API: SM,SL
5W- 30) 3,6l

*1*5 R R R R R R R R R R R R R R R R

5 Hnací řemen alternátoru *9 I I I I I I

7 Palivový filtr

9 Potrubí, hadice a spoje palivové soustavy I I I I

13
Systém odvětrávaní par paliva, víčko a hrdlo pali-
vové nádrže

I I I I

15 Vložka vzduchového filtru *13 I R I R I R I R

16 Zapalovací svíčky R

20 Vůle ventilů *11 I I

21 Škrtící klapka  I I I I

24 Potrubí, hadice a spoje chladící soustavy I I I I I I I

25 Chladící kapalina *10 I I I R R R R

26 Olej manuální převodovky *8*14 I I I I

30 Brzdové potrubí, hadice a spoje, podtlaková hadice I I I I I I I I I I I I I I I I

31 Brzdová kapalina, bod varu brzdové kapaliny R R R R R R R R
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Č
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Popis úkonů údržby – Zážehový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve. 
Počet najetých kilometrů ≤ 15 000 / rok

Poznámka
x1000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192

32 Přední brzdové obložení, třmeny a kotouče I I I I I I I I I I I I I I I I

33 Zadní brzdové obložení a kotouče I I I I I I I I I I I I I I I I

34 Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I I I I I

35 Ložiska nábojů kol, promazání / vůle I I I I I I I I

36 Výfukové potrubí, tlumič výfuku a spoje I I I I I I I I

38
Převodka řízení, táhla, kulové čepy spodních ramen
a manžety

I I I I I I I I

40 Klouby a manžety poloos  I I I I I I I I

43 Systém klimatizace * *14 I I I I I I I I

44 Vzduchový filtr (klimatizace) *14 R R R R R R R R

45 Dezinfekce výparníku klimatizace *14 D D D D D D D D D D D D D D D D

50 Stav a tlak huštení pneumatik I I I I I I I I I I I I I I I I

51 Geometrie kol * *12 I I I I I I I I

52 Kalibrace snímače natočení volantu ESP ** *14 I I I I I I I I

53 Bezpečnostní pásy, kotvy a zámky I I I I I I I I I I I I I I I I

54
Promazání zámků, závěsů, zámků přední kapoty
a údržba antény

I I I I I I I I I I I I I I I I

55
Směrová, obrysová, hlavní, brzdová, zpětná
a mlhová  světla

I I I I I I I I I I I I I I I I

56
Ostřikovače,stěrače, lišty stěračů, mechanizmus
stěračů 

I I I I I I I I I I I I I I I I

57 Zkušební jízda I I I I I I I I I I I I I I I I

58
Stav karoserie - roční prohlídka karoserie (koroze,
poškození) *

*15 Kontrola podle záručních podmínek 
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Popis úkonů údržby – Zážehový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů > 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180 210 240

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96

1 Kontrola testovacím zařízením GDS I I I I I I I I

2 Kontrola akumulátoru - tisk protokolu I I I I I I I I

4 Motorový olej a olejový filtr (ACEA: A5 / API: SM,SL  5W- 30) 3,6l *1*5 R R R R R R R R

5 Hnací řemen alternátoru *9 I I I I I I

7 Palivový filtr

9 Potrubí, hadice a spoje palivové soustavy I I I I

13 Systém odvětrávaní par paliva, víčko a hrdlo palivové nádrže I I I I

15 Vložka vzduchového filtru *13 I R I R I R I R

16 Zapalovací svíčky R

20 Vůle ventilů *11 I I

21 Škrtící klapka  I I I I

24 Potrubí, hadice a spoje chladící soustavy I I I I I I I

25 Chladící kapalina *10 I I I R R R R

26 Olej manuální převodovky *8*14 I I I I

30 Brzdové potrubí, hadice a spoje, podtlaková hadice I I I I I I I I

31 Brzdová kapalina, bod varu brzdové kapaliny R R R R R R R R

32 Přední brzdové obložení, třmeny a kotouče I I I I I I I I

33 Zadní brzdové obložení a kotouče I I I I I I I I

34 Parkovací brzda I I I I I I I I

35 Ložiska nábojů kol, promazání / vůle I I I I I I I I

36 Výfukové potrubí, tlumič výfuku a spoje I I I I I I I I

38 Převodka řízení, táhla, kulové čepy spodních ramen a manžety I I I I I I I I
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Popis úkonů údržby – Zážehový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů > 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180 210 240

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96

40 Klouby a manžety poloos  I I I I I I I I

43 Systém klimatizace * *14 I I I I I I I I

44 Vzduchový filtr (klimatizace) *14 R R R R R R R R

45 Dezinfekce výparníku klimatizace *14 D D D D D D D D

50 Stav a tlak huštení pneumatik I I I I I I I I

51 Geometrie kol * *12 I I I I I I I I

52 Kalibrace snímače natočení volantu ESP ** *14 I I I I I I I I

53 Bezpečnostní pásy, kotvy a zámky I I I I I I I I

54 Promazání zámků, závěsů, zámků přední kapoty a údržba antény I I I I I I I I

55 Směrová, obrysová, hlavní, brzdová, zpětná a mlhová světla I I I I I I I I

56 Ostřikovače,stěrače, lišty stěračů, mechanizmus stěračů I I I I I I I I

57 Zkušební jízda I I I I I I I I

58 Stav karoserie - roční prohlídka karoserie (koroze, poškození) * *15
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Popis úkonů údržby – Zážehový motor T-GDI

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve. 

Poznámka
x1 000 km  15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

Měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192

1 Kontrola testovacím zařízením GDS I I I I I I I I I I I I I I I I

2 Kontrola akumulátoru - tisk protokolu I I I I I I I I

4
Motorový olej a olejový filtr 
(ACEA: A5 / API: SM,SL  5W- 30) 4,5l

*1*5 R R R R R R R R R R R R R R R R

5 Hnací řemen alternátoru *9 I I I I I I

7 Palivový filtr

9 Potrubí, hadice a spoje palivové soustavy I I I I

13
Systém odvětrávaní par paliva, víčko a hrdlo
palivové nádrže

I I I I

15 Vložka vzduchového filtru *13 I R I R I R I R

16 Zapalovací svíčky R R

20 Vůle ventilů *11 I I

21 Škrtící klapka  I I I I

24 Potrubí, hadice a spoje chladící soustavy I I I I I I I

25 Chladící kapalina *10 I R R R R R R

26
Olej manuální převodovky nebo převodovky
s dvojitou  spojkou

*8*14 I I I I

30 Brzdové potrubí, hadice a spoje, podtlaková hadice I I I I I I I I I I I I I I I I

31 Brzdová kapalina, bod varu brzdové kapaliny R R R R R R R R

32 Přední brzdové obložení, třmeny a kotouče I I I I I I I I I I I I I I I I

33 Zadní brzdové obložení a kotouče I I I I I I I I I I I I I I I I

34 Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I I I I I

35 Ložiska nábojů kol, promazání / vůle I I I I I I I I

36 Výfukové potrubí, tlumič výfuku a spoje I I I I I I I I
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Popis úkonů údržby – Zážehový motor T-GDI

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve. 

Poznámka
x1 000 km  15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

Měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192

38
Převodka řízení, táhla, kulové čepy spodních ramen
a manžety

I I I I I I I I

40 Klouby a manžety poloos  I I I I I I I I

41 Hnací hřídel, dotažení, promazání (kardan) (4WD) I I

43 Systém klimatizace * *14 I I I I I I I I

44 Vzduchový filtr (klimatizace) *14 R R R R R R R R

45 Dezinfekce výparníku klimatizace *14 D D D D D D D D D D D D D D D D

46 Olej mezinápravové převodovky (4WD) *8 I I R I I R I I

49 Olej zadní nápravy (4WD) *8 I I R I I R I I

50 Stav a tlak huštení pneumatik I I I I I I I I I I I I I I I I

51 Geometrie kol * *12 I I I I I I I I

52 Kalibrace snímače natočení volantu ESP ** *14 I I I I I I I I

53 Bezpečnostní pásy, kotvy a zámky I I I I I I I I I I I I I I I I

54
Promazání zámků, závěsů, zámků přední kapoty
a údržba antény

I I I I I I I I I I I I I I I I

55
Směrová, obrysová, hlavní, brzdová, zpětná 
a mlhová   světla

I I I I I I I I I I I I I I I I

56
Ostřikovače,stěrače, lišty stěračů, mechanizmus
stěračů

I I I I I I I I I I I I I I I I

57 Zkušební jízda I I I I I I I I I I I I I I I I

58
Stav karoserie - roční prohlídka karoserie 
(koroze, poškození) *

*15 Kontrola podle záručních podmínek 
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Údržba

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA – VZNĚTOVÝ MOTOR
Následující údržbové operace je nutno provádět v zájmu zachování dobré ovladatelnosti a výkonu vozidla.
Schovávejte si všechny doklady o provedených operacích, abyste měli doklady při uplatnění záruky. Tam, kde je uve-
den počet kilometrů i časový interval, platí to, co nastane dříve.
R: Výměna I: Kontrola, poté podle potřeby vyčištění, seřízení, oprava nebo případně výměna.

Č
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ky

Popis úkonů údržby – Vznětový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů ≤ 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

1 Kontrola testovacím zařízením GDS I I I I I I I I I I I I

2 Kontrola akumulátoru - tisk protokolu I I I I I I I I I I I I

3 Kontrola regenerace CPF I I I I I I I I I I I I

4 Motorový olej a olejový filtr (ACEA: C2 0W- 30) 1.7D 5,3l 2.0D 7,3l *1*2*5 R R R R R R

5 Hnací řemen alternátoru *9 I I I I I

6 Podtlakové čerpadlo brzd I I I I I

7 Palivový filtr *7 I R I R I R

9 Potrubí, hadice a spoje palivové soustavy I I I I I I

10 Ovládání EGR a těleso škrtící klapky I I I I I I

11 Ovládání VGT I I I I I I

13 Systém odvětrávaní par paliva, víčko a hrdlo palivové nádrže I I I

14 Systém odvětrávaní klikové skříně I I I I I I

15 Vložka vzduchového filtru *13 I R I R I R

24 Potrubí, hadice a spoje chladící soustavy I I I I I I

25 Chladící kapalina *10 I I I R I R

26 Olej manuální převodovky *8*14 I I I I I I

27 Kapalina automatické převodovky I I

30 Brzdové potrubí, hadice a spoje, podtlaková hadice I I I I I I
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Popis úkonů údržby – Vznětový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů ≤ 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180

měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

31 Brzdová kapalina, bod varu brzdové kapaliny R R R R R R

32 Přední brzdové obložení, třmeny a kotouče I I I I I I I I I I I I

33 Zadní brzdové obložení a kotouče I I I I I I I I I I I I

34 Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I

35 Ložiska nábojů kol, promazání / vůle I I I I I I

36 Výfukové potrubí, tlumič výfuku a spoje I I I I I I

37 Šrouby a matice podvozku a karoserie I I I I I I

38 Převodka řízení, táhla, kulové čepy spodních ramen a manžety I I I I I I

40 Klouby a manžety poloos  I I I I I I

41 Hnací hřídel, dotažení, promazání (kardan) (4WD) I I

43 Systém klimatizace *14 I I I I I I

44 Vzduchový filtr (klimatizace) *14 R R R R R R

45 Dezinfekce výparníku klimatizace *14 D D D D D D D D D D D D

46 Olej mezinápravové převodovky (4WD) *8 I I R I I R

49 Olej zadní nápravy (4WD) *8 I I R I I R

50 Stav a tlak huštení pneumatik I I I I I I I I I I I I

51 Geometrie kol *12 I I I

52 Kalibrace snímače natočení volantu ESP *14 I I I

53 Bezpečnostní pásy, kotvy a zámky I I I I I I I I I I I I

54 Promazání zámků, závěsů, zámků přední kapoty I I I I I I I I I I I I

55 Směrová, obrysová, hlavní, brzdová, zpětná a mlhová světla I I I I I I I I I I I I

56 Ostřikovače, stěrače, lišty stěračů, mechanizmus stěračů I I I I I I I I I I I I

57 Zkušební jízda I I I I I I I I I I I I

58 Stav karoserie - roční prohlídka karoserie (koroze, poškození) *15 Kontrola podle záručních podmínek

TLe Eng 7 cz:CM(FL).qxd  3.8.2015  10:34  Page 19



7-20

Údržba

Č
ís

lo
 p

ol
ož

ky

Popis úkonů údržby – Vznětový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů > 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180

Měsíce 12 24 36 48 60 72

1 Kontrola testovacím zařízením GDS I I I I I I

2 Kontrola akumulátoru - tisk protokolu I I I I I I

3 Kontrola regenerace CPF I I I I I I

4 Motorový olej a olejový filtr (ACEA: C2 0W- 30) 1.7D 5,3l 2.0D 7,3l *1*2*5 R R R R R R

5 Hnací řemen alternátoru *9 I I I I I

6 Podtlakové čerpadlo brzd I I I I I

7 Palivový filtr *7 I R I R I R

9 Potrubí, hadice a spoje palivové soustavy I I I I I I

10 Ovládání EGR a těleso škrtící klapky I I I I I I

11 Ovládání VGT I I I I I I

13 Systém odvětrávaní par paliva, víčko a hrdlo palivové nádrže I I I

14 Systém odvětrávaní klikové skříně I I I I I I

15 Vložka vzduchového filtru *13 I R I R I R

24 Potrubí, hadice a spoje chladící soustavy I I I I I I

25 Chladící kapalina *10 I I I R I R

26 Olej manuální převodovky *8*14 I I I I I I

27 Kapalina automatické převodovky I I

30 Brzdové potrubí, hadice a spoje, podtlaková hadice I I I I I I

31 Brzdová kapalina, bod varu brzdové kapaliny R R R R R R

32 Přední brzdové obložení, třmeny a kotouče I I I I I I

33 Zadní brzdové obložení a kotouče I I I I I I

34 Parkovací brzda I I I I I I

35 Ložiska nábojů kol, promazání / vůle I I I I I I
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Popis úkonů údržby – Vznětový motor

Kilometry nebo čas v měsících, podle toho, co nastane dříve
Počet najetých kilometrů > 15 000 / rok

Poznámka
x1 000 km 30 60 90 120 150 180

Měsíce 12 24 36 48 60 72

36 Výfukové potrubí, tlumič výfuku a spoje I I I I I I

37 Šrouby a matice podvozku a karoserie I I I I I I

38 Převodka řízení, táhla, kulové čepy spodních ramen a manžety I I I I I I

40 Klouby a manžety poloos  I I I I I I

41 Hnací hřídel, dotažení, promazání (kardan) (4WD) I I

43 Systém klimatizace *14 I I I I I I

44 Vzduchový filtr (klimatizace) *14 R R R R R R

45 Dezinfekce výparníku klimatizace *14 D D D D D D

46 Olej mezinápravové převodovky (4WD) *8 I I R I I R

49 Olej zadní nápravy (4WD) *8 I I R I I R

50 Stav a tlak huštení pneumatik I I I I I I

51 Geometrie kol *12 I I I

52 Kalibrace snímače natočení volantu ESP *14 I I I

53 Bezpečnostní pásy, kotvy a zámky I I I I I I

54 Promazání zámků, závěsů, zámků přední kapoty I I I I I I

55 Směrová, obrysová, hlavní, brzdová, zpětná a mlhová světla I I I I I I

56 Ostřikovače, stěrače, lišty stěračů, mechanizmus stěračů I I I I I I

57 Zkušební jízda I I I I I I

58 Stav karoserie - roční prohlídka karoserie (koroze, poškození) *15
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Údržba za ztížených provozních podmínek
U vozidel provozovaných zejména za ztížených podmínek musí být následující komponenty kontrolovány častěji.
Odpovídající intervaly najdete v této tabulce.
R: výměna
I: kontrola a v případě potřeby nastavení, úprava, čištění nebo výměna

Položka údržby Údržba Intervaly údržby
Provozní
podmínky 

Motorový olej
a filtr
motorového 
oleje

Vznětový motor

R
Výměna každých 15 000 km nebo 12 měsíců

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, K, L

Zážehový motor (1.6 GDI)

Zážehový motor (1.6 T-GDI) Výměna každých 7 500 km nebo 6 měsíců

Vzduchový filtr R Výměnu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, E

Zapalovací svíčky R Výměnu provádějte častěji v závislosti na podmínkách B, H

Hřeben řízení, táhla řízení a manžety I Kontrolu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, D, E, F, G

Kulové čepy předního zavěšení kol I Kontrolu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, D, E, F, G

Kotoučové brzdy, destičky, třmeny a kotouče I Kontrolu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, D, E, G, H

Parkovací brzda I Kontrolu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, D, G, H

Hnací hřídel a manžety I Kontrolu provádějte častěji v závislosti na podmínkách
C, D, E, F, G,

H, I
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A: Opakované jízdy na krátkou vzdálenost do 8 km za normál-
ní teploty nebo do 16 km za chladného počasí

B: Dlouhodobý chod motoru na volnoběh nebo jízdy nízkou
rychlostí na dlouhé vzdálenosti

C:Jízdy na hrbolatých, prašných, bahnitých, neupravených,
štěrkovaných cestách nebo cestách ošetřených posypovou
solí

D:Jízdy v oblastech s častým ošetřováním vozovky solí nebo
jinými korozivními materiály nebo při velmi nízkých teplotách

E: Jízdy v písčitých oblastech

F: Jízda v oblasti husté dopravy při teplotě nad 32°C

G:Opakovaná jízda do kopce, z kopce nebo na horských
cestách 

H: Tažení přívěsu nebo používání karavanu nebo střešního
nosiče

I: Jízdy jako taxi, policejní, odtahové nebo užitkové vozidlo

K: Jízdy rychlostí nad 130 km/h 

L: Provoz s častými rozjezdy a zastávkami, do 15 000 km za
rok.

Položka údržby Údržba Intervaly údržby
Provozní
podmínky 

Vzduchový filtr klimatizace R Výměnu provádějte častěji v závislosti na podmínkách C, E, G

Kapalina manuální převodovky R Každých 120 000 km 
C, D, E, F, G,

H, I, K

Kapalina automatické převodovky R Každých 100 000 km 
A, C, D, E, F,

G, H, I, K

Kapalina převodovky s dvojitou spojkou R Každých 120 000 km 
C, D, E, G, H, I,

K

Olej zadního diferenciálu (4WD) R Každých 120 000 km 
C, D, E, G, I, K,

H

Olej v rozdělovací převodovce (4WD) R Každých 120 000 km 
C, D, E, G, I, K,

H

Kardanový hřídel (4WD) I
Každých 20 000 km 

nebo 12 měsíců
C, E
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VYSVĚTLENÍ POLOŽEK PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY
Motorový olej a filtr
Motorový olej a filtr je třeba měnit
v intervalech uvedených v plánu
údrž by. Pokud je vozidlo provozo-
váno v náročných podmínkách, je
třeba olej a filtr měnit častěji.

Hnací řemeny
Kontrolujte všechny hnací řemeny, zda
nejsou prasklé, příliš opotřebené nebo
znečistěné olejem. V případě nutnosti
je vyměňte. U hnacích řemenů pravi-
delně kontrolujte napnutí a v případě
potřeby jej upravte.

Palivový filtr (vložka)
Zanesený palivový filtr může snížit
rychlost vozidla, poškodit výfukový
systém a způsobit problémy se star-
továním. Pokud se v palivové nádrži
nashromáždí značné množství cizích
látek, je nutné palivový filtr vyměnit. 
Po montáži nového palivového filtru
nechte vznětový motor několik minut
běžet a zkontrolujte, zda ve spojích
neuniká palivo. Doporučujeme Vám
nechat palivový filtr vyměnit u autori-
zovaného opravce HYUNDAI. 

Palivové potrubí, hadice
a spoje
Zkontrolujte palivové potrubí, pali-
vové hadice a spoje, zda jsou těsné
a nejsou poškozené. Poškozené pali-
vové potrubí, palivové hadice a spoje
musejí být ihned opraveny autorizo-
vaným opravcem HYUNDAI.

Při kontrole hnacích řemenů
umístěte spínač zapalování do
polohy lock/off nebo ACC.

POZOR

Vznětový motor

Nikdy nemanipulujte se vzněto-
vým motorem nebo ho neseři-
zujte za jeho chodu nebo do
30 se kund od jeho vypnutí. Vy -
so ko tla ké čerpadlo, sběrač,
vstři  ko va če a palivová lišta jsou
pod vysokým tlakem i po vypnu-
tí motoru. V případě úniku paliva
může dojít k vážným zraněním.
Je-li vznětový motor v chodu,
musí lidé s kardiostimulátorem
udržovat vzdálenost minimálně
30 cm od ECU nebo kabeláže.
Vysoký proud systému common
rail vytváří velmi silné magne-
tické pole.

VÝSTRAHA 

Údržba

7-24
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Hadice pro odvod výparů
a uzávěr plnicího hrdla
palivové  nádrže
Hadici odsávání palivových par
a uzávěr plnicího hrdla palivové ná dr -
že je nutné kontrolovat v intervalech
uvedených v plánu údržby. Při vý mě -
ně hadice a uzávěru dbejte na
správné umístění nových komponen-
tů.

Podtlakové hadice odvětrání
klikové skříně (pokud je ve
výbavě)
Zkontrolujte povrch hadic, zda na
něm nejsou viditelné známky defor-
mace teplem nebo mechanického
poškození. Tvrdá a rozdrolená pryž,
praskliny, zářezy, odření, či vyboulení
znamenají zhoršení stavu. Zvýšenou
pozornost věnujte těm částem hadic,
které vedou poblíž zdrojů tepla,
například kolem výfukového potrubí.
Zkontrolujte vedení hadic, aby nepři-
šly do styku s rozpálenými plochami,
ostrými hranami nebo pohyblivými
komponenty, které by je poškodily.
Zkontrolujte všechny spojky hadic,
jako páskové spony a fitinky, a zkon-
trolujte, zda jsou správně upevněny
a zda kolem nich nedochází k netěs-
nostem. Pokud na hadici zjistíte
známky poškození nebo stárnutí,
vyměňte ji.

Vzduchový filtr
Doporučujeme, aby výměnu vzdu-
chového filtru provedl autorizovaný
opravce HYUNDAI.

Zapalovací svíčky
Při výměně svíček použijte nové
svíčky o správném tepelném rozsa-
hu.

Vůle ventilů 
(zážehový motor 1.6)
Zkontrolujte přílišnou hlučnost venti-
lů a/nebo vibrace motoru a v případě
potřeby je seřiďte. Doporučujeme
Vám svěřit provedení práce na tomto
systému autorizovanému opravci
HYUNDAI.

Neodpojujte ani nekontrolujte
zapalovací svíčky u horkého
motoru. Mohli byste se popálit. 

VÝSTRAHA 
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Chladicí systém
Zkontrolujte součásti chladicího sys-
tému, jako jsou chladič, nádržka
chla di cí kapaliny, hadice a jejich spo -
je, zda neprosakují nebo zda nejsou
poškozené. Poškozené komponenty
nechte vyměnit.

Chladicí kapalina
Chladicí kapalinu je nutné měnit
v intervalech předepsaných v plánu
údržby.

Kapalina automatické
převodovky  
Kapalina automatická převodovky se
za běžných provozních podmínek
nekontroluje.
Doporučujeme Vám nechat kapalinu
automatické převodovky vyměnit
autorizovaným opravcem HYUNDAI
dle údržbového plánu.

Informace 
Kapalina automatické převodovky má
v zásadě červenou barvu. 
Během provozu vozidla kapalina v auto-
matické převodovce tmavne. 
To je normální stav a neměli byste se
rozhodovat, zda kapalinu vyměnit,
podle barvy.

Pokud použijete nepředepsanou
ka pa li nu, může dojít k závadě
nebo selhání převodovky.
Používejte pouze předepsanou
kapalinu automatické převodovky. 
(Viz „Doporučená maziva a obje-
my“ v kapitole 8.)

Olej manuální převodovky
(pokud je ve výbavě)
Olej v převodovce kontrolujte podle
plánu údržby.

Olej převodovky s dvojitou
spojkou (je-li ve výbavě)
Zkontrolujte olej v převodovce s dvo-
jitou spojkou podle plánu údržby.

POZNÁMKA

i
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Brzdové hadice a potrubí
Vizuálně zkontrolujte, zda jsou hadi-
ce a potrubí správně instalovány, zda
nejsou popraskané, zpuchřelé či
jinak poškozené a zda někde nedo-
chází k úniku. Veškeré zpuchřelé
nebo poškozené komponenty nechte
okamžitě vyměnit.

Brzdová/spojková kapalina
(je-li ve výbavě)
Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce brzdové kapaliny. Hladina
by měla být mezi značkami „MIN“
a „MAX“ na boku nádržky. Používejte
pouze hydraulickou brzdovou kapali-
nu vyhovující specifikaci DOT 3 nebo
DOT 4.

Parkovací brzda
Zkontrolujte soustavu parkovací
brzdy včetně páky parkovací brzdy
a lanovodů. 

Brzdové destičky, třmeny
a kotouče
Zkontrolujte brzdové destičky, zda
nejsou nadměrně opotřebené, ko -
tou če z hlediska házení a opotřebení
a třmeny z hlediska úniku kapaliny.

Upevňovací šrouby zavěšení
kol
Zkontrolujte spoje závěsu kol, zda
nejsou uvolněné nebo poškozené.
Dotáhněte je na předepsaný utaho-
vací moment.

Převodka řízení, táhla 
a manžety/kulový kloub
spodního  ramene
Zastavte vozidlo a vypněte motor.
Zkontrolujte, zda volant nemá příliš
velkou vůli.
Zkontrolujte táhla, zda nejsou pro-
hnutá nebo poškozená. Zkon tro luj te
prachové manžety a kulové klou by,
zda nejsou opotřebené, prask lé
nebo poškozené. Poškozené kompo-
nenty nechte vyměnit.

Hnací hřídele a manžety
Zkontrolujte hnací hřídele, manžety
a spony, zda nejsou prasklé, opotře-
bené nebo poškozené. Poškozené
komponenty vyměňte, v případě nut-
nosti vyměňte mazivo.

Chladivo/kompresor
klimatizace 
Zkontrolujte potrubí a spoje klimati-
zace z hlediska těsnosti a poškození.
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MOTOROVÝ OLEJ
Kontrola hladiny motorového
oleje 
1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na

rovině.
2. Nastartujte motor a nechte jej běžet,

dokud nedosáhne provozní teploty.
3. Vypněte motor a počkejte několik

minut (přibližně 5 minut), až olej
steče do olejové vany.

4. Vytáhněte měrku, očistěte ji a opět
ji zcela zasuňte.

5. Opět měrku vytáhněte a zkontro-
lujte hladinu. Hladina by měla být
mezi písmeny F (maximum) a L
(minimum).

OTLE075008

OTLE075009

OTLE075007

n 2.0 MPI

n 1.6 GDI

n 1.6 T-GDI

OTL075004

OTL075003

n 1.7 TCI

n 2.0 TCI
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6. Pokud je v blízkosti písmene L
nebo pod ním, doplňte dostatečné
množství oleje až po písmeno F.

• Nepřeplňujte motor olejem. 
Může se tím poškodit motor.

• Při doplňování nebo výměně
motorového oleje jej nerozlévej-
te okolo. Pokud motorový olej
ukápne do motorového prosto-
ru, okamžitě jej utřete.

• Měrku motorového oleje je nutné
otírat čistou utěrkou. Nečistoty
mohou způsobit poškození moto-
ru.

– Vznětový motor
Přeplnění vznětového motoru
motorovým olejem může mít za
ná sledek kritické samozápaly
z dů vodu efektu víření. To může
vést k poškození vznětového mo -
to ru doprovázenému náhlým zvý -
še ním otáček motoru, hlukem při
spalování a emisemi bílého kouře.

Spotřeba motorového oleje
Funkce motorového oleje
Základní funkcí motorového oleje je
mazání a ochlazování vnitřního pro-
storu motoru.

Spotřeba motorového oleje
Je zcela běžné, že při běžném pro-
vozu motor spotřebovává určité
množ ství motorového oleje. Příčina
spotřeby oleje za běžných okolností
je následující:
• Motorový olej slouží k mazání pís -

tů, pístních kroužků a válců. Při po -
hy bu pístu ve válci směrem dolů
zůstává na stěně válce tenký olejo-

vý film. Vysoký podtlak, vzniklý
v průběhu činnosti motoru, nasává
určité množství motorového oleje
do spalovací komory. Tento olej
spolu s určitým množstvím oleje ze
stěny válce je v průběhu spalova-
cího procesu zapálen plyny o vy -
so ké teplotě.

• Spotřeba motorového oleje zna-
čně závisí na jeho viskozitě a kva-
litě, otáčkách motoru, provozních
podmínkách a podobně. Spotřeba
motorového oleje je oproti běžným
jízdním podmínkám vyšší, jezdíte-li
za ztížených podmínek, jako napří-
klad vyššími rychlostmi nebo
s čas těj ším zrychlováním a zpoma-
lováním.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Hadice chladiče

Při doplňování nebo kontrole
motorového oleje dávejte velký
pozor, abyste se nedotkli hadice
chladiče, protože může být
horká a mohla by Vás popálit.

VÝSTRAHA 
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Používejte pouze specifikovaný mo -
to ro vý olej.
(Viz „Doporučená maziva a objemy“
v kapitole 8.)

Kontrola motorového oleje
a filtru 

Doporučujeme, aby výměnu moto-
rového oleje a filtru provedl autorizo-
vaný opravce HYUNDAI.

Použitý motorový olej může při
dlouhodobém kontaktu způsobit
podráždění nebo rakovinu kůže.
Použitý motorový olej obsahuje
chemikálie, které laboratorním
zvířatům způsobili rakovinu.
Vždy chraňte svojí kůži důklad-
ným omytím mýdlem a teplou
vodou co nejdřív po manipulaci
s použitým olejem.

VÝSTRAHA 

OTLE075005

OTLE075004

OTLE075006

n 2.0 MPI

n 1.6 GDI

n 1.6 T-GDI

OTL075006

OTL075005

n 1.7 TCI

n 2.0 TCI
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CHLADICÍ KAPALINA
Nádržka vysokotlakého chladicího
sys tému je naplněna celoroční ne -
mrz nou cí chladicí kapalinou. Ná drž -
ka je naplněna ve výrobním závodě.
Obsah nemrznoucí směsi a koncent-
raci chladicí kapaliny kontrolujte
minimálně jednou ročně, na začátku
sezóny nebo před cestou do chlad -
né ho pásma.  

• Když se motor přehřeje kvůli níz -
ké hladině chladicí kapaliny, může
při náhlém dolití chladicí kapaliny
popraskat. Aby nemohlo k poško-
zení dojít, dolévejte chladicí kapa-
linu pomalu a po troš kách.

• Nejezděte bez chladicí kapaliny.
Může dojít k poruše vodního čer-
padla, zadření motoru atd. 

Kontrola hladiny chladicí
kapaliny  motoru

Zkontrolujte stav a spoje všech hadic
chladicího systému a topení. Vy měň -
te všechny hadice, které jsou vyduté
nebo ve špatném stavu.
Hladina chladicí kapaliny by při stu-
deném motoru měla být mezi zna-
čkami MAX a MIN na boční stěně
nádržky chladicí kapaliny motoru.
Je-li hladina chladicí kapaliny nízká,
dolijte dostatečné množství destilo-
vané (deionizované) nebo měkké
vody. Zvedněte hladinu až po MAX,
ale nepřeplňujte.
V případě nutnosti častého doplňování
Vám doporučujeme nechat tento sys-
tém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA
OTL075008

OTL075007

OTL075070

n Typ A

n Typ B
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Sejmutí víčka
chladiče 

• Nikdy se nepokoušejte od stra -
nit uzávěr chladiče, když motor
běží nebo je horký. To by mo -
hlo vést k poškození systému
chlazení a motoru a výsledkem
by mohlo být vážné zranění
díky úniku horké chladicí kapa-
liny nebo páry.

(Pokračování)

VÝSTRAHA (Pokračování)
• Vypněte motor a počkejte, do -

kud nevychladne. Buďte zvlášť
opatrní při odšroubovávání
uzávěru chladiče. Omo tej te
oko lo něj tlustý ručník a po -
malu jím otáčejte doleva do
prvního dorazu. Při uvolňování
tlaku chladicího systému si
stoupněte dál. 
Pokud jste si jistí, že veškerý
tlak již unikl, stiskněte uzávěr
pomocí tlustého ručníku a po -
kra čuj te v otáčení doleva,
abys te jej odšroubovali.

• I když motor neběží, neod -
šrou bo vá vej te uzávěr chladiče
ani výpustnou zátku, dokud
motor a chladič jsou horké.
Horká chladicí kapalina a pára
mohou stále uniknout pod tla-
kem a způsobit vážné zranění.

Elektromotor (ventilá -
tor chlazení) je řízen
teplotou chladicí ka -
pa liny motoru, tlakem
chladiva a rychlostí

vozidla. Někdy se může spustit,
i když motor neběží. Při práci
poblíž chladiče buďte nanejvýš
opatrní, abyste neutrpěli zraně-
ní od rotujících lopatek venti-
látoru. Při poklesu teploty chla-
dicí kapaliny se elektromotor
automaticky vypne. To je nor-
mální.
Elektromotor (ventilátor) může
běžet, dokud neodpojíte zápor-
ný kabel od akumulátoru.

VÝSTRAHA 
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Po doplnění chladicí kapaliny zkon -
trolujte řádné dotažení uzávěru. 
Jinak se může motor během jízdy
přehřát. 

1. Zkontrolujte, zda je štítek uzávě-
ru chladiče přímo vpředu.

(Pokračování)

(Pokračování)

2. Ujistěte se, že drobné výstupky
v uzávěru jsou řádně zajištěny.

Doporučená chladicí kapalina
motoru
• Pro doplňování chladicí kapaliny

používejte pouze deionizovanou
vodu nebo měkkou vodu pro Vaše
vozidlo a nikdy nepřidávejte tvrdou
vodu do náplně z výrobního závo-
du. Nesprávná chladicí směs může
mít za následek vážnou poruchu
nebo poškození motoru.

• Motor ve Vašem vozidle obsahuje
hliníkové součásti a musí být chrá -
ně ný chladicí kapalinou na bázi
ety len gly ko lu, aby nedocházelo ke
korozi a zamrznutí.

• NEPOUŽÍVEJTE chladicí kapaliny
na bázi alkoholu nebo metanolu
ani je nemíchejte s předepsanou
chladicí kapalinou.

• Nepoužívejte směs, která obsahuje
více jak 60 % nebo méně než 35 %
nemrznoucí kapaliny, protože by
mohlo dojít ke snížení efektivity roz-
toku.

POZNÁMKA

OTL075062

n Pohled zepředu na motorový prostor

OTLE075010

n Pohled zezadu na motorový prostor
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Různé poměry směsi, viz následující
tabulka.

Informace
V případě pochybností ohledně správ -
né ho poměru je nejsnazší smíchat
50 % vody a 50 % nemrznoucí směsi.
Tato směs je vhodná pro většinu tep-
lotních rozsahů  -35°C a vyšší.

Výměna chladicí kapaliny
motoru
Doporučujeme, aby výměnu chladicí
kapaliny provedl autorizovaný oprav-
ce HYUNDAI.

Před doplňováním chladicí kapali-
ny umístěte kolem uzávěru chladi-
če silnou utěrku nebo tkaninu.
Slouží jako ochrana před přeteče-
ním chladicí kapaliny do součástí
motoru jako alternátor.

POZNÁMKA

i

Okolní
teplota 

Poměry směsi 
(objemové)

Nemrznoucí
kapalina Voda

-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40

• Do nádržky kapaliny do ostři -
ko va čů nepoužívejte chladicí
ka pa li nu motoru ani ne mrz -
nou cí kapalinu.

• Chladicí kapalina může vý raz -
ně zhoršit výhled při roz prá še -
ní na čelní okno a může mít za
následek ztrátu kontroly nad
vozidlem nebo poškození laku
a ozdob ných dílů karoserie. 

VÝSTRAHA 
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BRZDOVÁ/SPOJKOVÁ KAPALINA (POKUD JE VE VÝBAVĚ)
Kontrola hladiny brzdové/
spojkové kapaliny

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce pravidelně. Hladina kapali-
ny by měla být mezi značkami MIN
a MAX na boku nádržky.
Před odstraněním uzávěru nádržky
a doplněním brzdové/spojkové kapa-
liny důkladně očistěte okolí uzávěru
nádržky, abyste předešli kontaminaci
brzdové/spojkové kapaliny.
Pokud je hladina nízká, doplňte kapa-
linu po úroveň MAX. Hladina s ujetými
kilometry postupně klesá. To je běžný
stav spojený s opotřebením brzdové-
ho obložení. 

Pokud je hladina kapaliny příliš nízká,
doporučujeme Vám nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného oprav -
ce HYUNDAI.

Informace 
Používejte pouze předepsanou brzdo-
vou/spojkovou kapalinu. (Viz „Do po -
ru če ná maziva a objemy“ v kapitole 8.)

Informace 
Před sejmutím uzávěru plnicího otvo-
ru brzdové/spojkové kapaliny si pře-
čtěte varování na uzávěru.

Informace 
Před demontáží očistěte uzávěr filtru.
Používejte pouze brzdovou/spojkovou
kapalinu DOT3 nebo DOT4 ze zape-
četěné nádoby.

Zabraňte kontaktu brz do vé/spoj ko -
vé kapaliny s karoserií vozidla, pro to -
že by mohlo dojít k poškození laku. 
Brzdová/spojková kapalina, ke které
má po delší dobu přístup vzduch, by
neměla být používána, protože její
kvalita nemůže být zaručena. Měla
by být správně zlikvidována. Ne do lé -
vej te nesprávný druh kapaliny. 
Několik kapek minerálního oleje, na -
pří klad motorového oleje, ve Va šem
systému brzd/spojky může poškodit
součásti systému brzd/spojky.

POZNÁMKA

i

i

i

OTL075009

V případě potřeby častého do pl -
ňo vá ní kapaliny do brz do vé ho/
spoj ko vé ho systému, do po ru ču  -
jeme Vám nechat systém zkon -
trolovat autorizovaným oprav-
cem HYUNDAI.

VÝSTRAHA 

Při výměně a doplňování mani-
pulujte s brzdovou/spojkovou
ka pa li nou opatrně. Zabraňte je jí -
mu kontaktu s Vašima očima. Po -
kud se brzdová/spojková ka pa li -
na dostane do kontaktu s Va ším
zrakem, okamžitě oči vy plách ně -
te velkým množství čerstvé vody
z vodovodu. Co nejdřív si nechte
oči vyšetřit u lékaře.

VÝSTRAHA 
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KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ
Kontrola hladiny kapaliny do
ostřikovačů 

Nádržka je průhledná, můžete tudíž
výšku hladiny rychle zkontrolovat
pohledem.
Zkontrolujte výšku hladiny kapaliny
do ostřikovačů a v případě potřeby ji
doplňte. 
Obyčejnou vodu můžete použít, po -
kud není k dispozici kapalina do ostři-
kovačů. 
Nicméně v chladném počasí pou-
žívejte nemrznoucí kapalinu, abyste
předešli zamrznutí.   

Do nádržky kapaliny do ostřikova-
čů nepoužívejte chladicí kapalinu
motoru ani nemrznoucí kapalinu.

Kontrola parkovací brzdy

Zkontrolujte zdvih parkovací brzdy
spo čí tá ním počtu „cvaknutí“ při pl -
ném zatažení z uvolněné polohy.
Také samotná parkovací brzda by
měla bezpečně udržet vozidlo na
poměrně strmém svahu. Pokud je
zdvih menší nebo větší než specifiko-
vaný, doporučujeme Vám nechat
provést opravu u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Zdvih: 5–6 „cvaknutí“ při síle
20 kg (196 N).

POZNÁMKA

PARKOVACÍ BRZDA

OTL055011

• Chladicí kapalina může vý raz -
ně zhoršit výhled při roz prá še -
ní na čelní okno a může mít za
následek ztrátu kontroly nad
vozidlem nebo poškození laku
a oz dob ných dílů karoserie.

• Kapalina do ostřikovačů obsa-
huje určité množství alkoholu
a za určitých okolností je hoř -
la vá. Zabraňte kontaktu jisker
nebo plamenů s kapalinou do
ostřikovačů nebo nádržkou na
kapalinu do ostřikovačů. Mo -
hlo by dojít k poškození vozid-
la nebo zranění cestujících.

• Kapalina do ostřikovačů je pro
lidi a zvířata jedovatá. Ka pa li nu
do ostřikovačů čelního ok na
nepijte a vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dů sled  kem
by mohlo být vážné zra ně ní
nebo smrt.

VÝSTRAHA 
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PALIVOVÝ FILTR (PRO VZNĚTOVÝ MOTOR)
Odvodnění palivového filtru
Palivový filtr ve vznětových motorech
odlučuje vodu z paliva jejím shroma-
žďováním ve své spodní části. 
Pokud se v palivovém filtru nahroma-
dí dostatek vody, rozsvítí se při oto-
čení spínače zapalování do polohy
ON varovná kontrolka. 
V takovém případě Vám doporučuje-
me nechat systém zkontrolovat u au -
to ri zo va né ho opravce HYUNDAI. 

Pokud není nashromážděná voda
vypuštěna včas, může proniknout
do palivového filtru a poškodit vý -
znam né komponenty vozidla jako
palivový systém.

Výměna vložky palivového
filtru 

Informace 
Při výměně kartuše palivového filtru
Vám doporučujeme, abyste používali
díly pro výměnu od autorizovaného
opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA

i

OTL075014
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VZDUCHOVÝ FILTR
Výměna filtru

Vzduchový filtr lze za účelem kontro-
ly čistit tlakovým vzduchem.
Filtr se nepokoušejte mýt nebo opla-
chovat, došlo by k jeho poškození.
Pokud je filtr znečištěný, je nutné ho
vyměnit.

1. Sejměte kryt vzduchového filtru.
2. Vytřete vnitřní část vzduchového

filtru.

3. Páčku zatlačte dolů do polohy
UNLOCK. 

OTL075013

OTL075015 OTL075016
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4. Vyměňte vzduchový filtr. 5. Vytáhněte páčku (1) nahoru do po -
lo hy LOCK.

6. Zvedněte kryt (2), aby se háčky na
krytu bezpečně zajistily v západ-
kách (3). 

7. Zkontrolujte, zda je kryt pevně nain-
stalován. 

Informace 
Pokud je vozidlo provozováno v ex trém -
ně prašném prostředí a písku, měňte
vložku filtru častěji než obvyklé doporu-
čené intervaly (viz „Údržba v ná roč ných
podmínkách” v této kapitole).

• Nejezděte bez namontovaného
vzduchového filtru. Výsledkem
by bylo přílišné opotřebení
motoru.

• Při demontáži vzduchového filt-
ru dávejte pozor, aby se do vzdu-
chového potrubí nedostal prach
nebo nečistoty, protože by to
mohlo mít za následek jeho
poškození.

• Používejte originální díly
HYUNDAI, v důsledku použití
neoriginálních dílů se může
poškodit snímač průtoku vzdu-
chu.

POZNÁMKA

i

OTL075017 OTL075018
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VZDUCHOVÝ FILTR KLIMATIZACE
Kontrola filtru
Pokud je vozidlo po delší dobu pro-
vozováno v silně znečištěných měs -
tech nebo na prašných silnicích, je
nutné ho kontrolovat a měnit častěji.
Pokud měníte vzduchový filtr klimati-
zace sám jako majitel vozidla, postu-
pujte níže uvedeným způsobem
a dbejte na to, abyste nepoškodil jiné
komponenty. 
Vyměňte filtr v souladu s plánem
údržby.

Nový vzduchový filtr klimatizace
namontujte se šipkou (↓) směřující
dolů. 
Jinak může poklesnout účinnost
klimatizace a zvýšit se hlučnost.

Výměna filtru

1. S otevřenou přihrádkou před spo-
lujezdcem demontujte zarážky na
obou stranách.

2. Demontujte přídržný popruh (1).

3. Vyjměte pouzdro vzduchového filt-
ru tak, že stisknete západku na
pravé straně krytu.

4. Vyměňte vzduchový filtr klimatiza-
ce.

5. Zpětnou instalaci proveďte v opa-
čném pořadí než demontáž.

POZNÁMKA

OTL075019

OTL075020

OTLE075011

OTLE075012
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LIŠTY STĚRAČŮ
Kontrola lišt

Informace 
Komerční horké vosky používané v au -
to ma tic kých myčkách vozidel jsou
známé tím, že znesnadňují čištění čel-
ního okna. 

Kontaminace čelního okna nebo lišt
stěračů cizími látkami může snížit
efektivitu stěračů čelního okna. 
Běžnými zdroji kontaminace jsou
hmyz, míza ze stromů a ošetření hor-
kým voskem, který používají některé
komerční myčky vozidel. Pokud lišty
sklo nestírají správně, očistěte okno
i lišty dobrým čisticím prostředkem
nebo jemným rozpouštědlem a dů -
klad ně je opláchněte čistou vodou.

Abyste předešli poškození lišt stě-
račů, nepoužívejte na lišty nebo
v jejich blízkosti benzin, petrolej,
ředidlo nebo jiná rozpouštědla.

Informace 
Lišty stěračů jsou spotřební materiál
a je jich běžné opotřebení nelze krýt
výrobní zárukou.

Výměna lišt 
Pokud stěrače již nestírají odpovída-
jícím způsobem, lišty mohou být opo-
třebované nebo popraskané a potře-
bují výměnu. 

Abyste předešli poškození ramen
stěračů nebo jejich součástí, nepo-
koušejte se hýbat stěrači manuálně.

Pokud použijete nepředepsané
lišty stěračů, může dojít k závadě
nebo selhání stěračů.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

i

POZNÁMKA

i
OLMB073019

Zabraňte spadnutí ramena stěra-
če na čelní okno, hrozí odštípnutí
nebo prasknutí okna.

POZOR
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Lišta stěrače čelního okna

1. Zvedněte rameno stěrače.

2. Zvedněte svorku lišty stěrače. Poté
pro demontáž táhněte sestavu lišty
dolů.

3. Novou lištu instalujte v opačném
pořadí úkonů prováděných při
demontáži.

4. Rameno stěrače vraťte na čelní
okno.

OLF074017

OLF074018 OLF074019

TLe Eng 7 cz:CM(FL).qxd  3.8.2015  10:35  Page 42



7-43

7

Ú
držba

Lišta stěrače zadního okna 

1. Zvedněte rameno stírače a sejmě-
te sestavu lišty.

2. Nainstalujte novou lištu zasunutím
středové části do otvoru v rameni
stírače, dokud se nezajistí.

3. Mírným tahem zkontrolujte zajiště-
ní lišty.

Abyste předešli poškození ramen stě-
račů nebo jejich součástí, doporučuje-
me nechat lištu vyměnit u autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

OTL075050

OTL075051
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AKUMULÁTOR
Pro optimální provoz
akumulátoru 

• Akumulátor musí být řádně upev -
něn.

• Akumulátor musí být dokonale
čistý a suchý.

• Póly a svorky musí být čisté, utaže -
né a ošetřené vazelínou nebo ma -
zi vem na svorky.

• Otřete okamžitě veškerý vylitý
elek trolyt z akumulátoru roztokem
vody a jedlé sody.

• Pokud vozidlo není delší dobu pou-
žíváno, odpojte kabely od akumu-
látoru.  

Informace 
Akumulátor instalovaný z výroby ve
Vašem vozidle je bezúdržbový. Nic mé -
ně Vaše vozidlo je vybaveno akumu-
látorem se značkami LOWER a UP -
PER na jeho boku. Je nutné
kon tro lo vat výšku hladiny elektrolytu.
Hladina elektrolytu musí být mezi
LOWER a UPPER. Pokud je hladina
elektrolytu nízká, doplňte destilova-
nou (nebo demineralizovanou) vodu.
(Nikdy ne do pl ňuj te kyselinu sírovou
nebo jiný elek tro lyt). Buďte opatrní,
abyste des ti lo va nou (nebo deminerali-
zovanou) vodu nevylili na povrch aku-
mulátoru nebo jiné okolní komponen-
ty. Články akumulátoru nepřeplňujte.
Jinak hro zí koroze akumulátoru nebo
jiných kom po nen tů. Nakonec řádně
utáhněte uzávěry článků. Nicméně
Vám do po ru ču je me, abyste se s údrž -
bou aku mu lá to ru obrátili na autorizo-
vaného opravce HYUNDAI. 

i

OTL075022

Aby nedošlo k ZÁVAŽNÉMU nebo
SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ Vás či
přihlížejících osob, vždy dodržuj-
te při práci nedaleko akumulátoru
nebo jeho přenášení následující
pokyny: 

Při práci s akumulátorem
si pozorně přečtěte a do -
dr žuj te související infor-
mace.
Používejte bezpečnostní
brýle, určené k ochraně
zra ku před zásahem ky -
se li nou.
Nepřibližujte se k aku mu -
lá to ru s otevřeným oh -
něm, zdroji jiskření ne bo
doutnajícími před mě ty.
Vodík, který je vysoce
vznět li vý, se stále na chá -
zí v článcích akumuláto-
ru a při zapálení může
explodovat. 
Udržujte akumulátor mimo
dosah dětí.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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Informace
Nevhodně likvidovaný akumu-
látor může být škodlivý pro
životní prostředí a lidské zdraví.
Likvidujte akumulátor v soula-
du s místními zákony nebo
předpisy.

Pokud připojíte k akumulátoru
neschválená elektronická zařízení,
může dojít k jeho vybití. Nikdy
nepoužívejte neschválená zaříze-
ní.

POZNÁMKA

i(Pokračování)
Akumulátor obsahuje ky -
se li nu sírovou, která je
vy so ce žíravá. Ne do vol te,
aby se kyselina do sta la
do kontaktu s Va ši ma
očima, kůží nebo ob le če -
ním.

Pokud Vaše oči zasáhne kyselina,
vyplachujte je čistou vodou po
dobu minimálně 15 minut a ihned
vyhledejte lékaře. Jestliže kyseli-
na zasáhne Vaši kůži, pečlivě
zasaženou oblast omyjte. Pokud
cítíte bolest nebo máte pocit
popálení, ihned vyhledejte lékaře.
• Pokud zvedáte akumulátor

v plastovém pouzdře, zvýšený
tlak na pouzdro může zapříčinit
únik kyseliny z akumulátoru.
Akumulátor zvedejte za držák
nebo na opačných rozích.

• Nepokoušejte se nastartovat
vo zi dlo se zmrzlým aku mu lá to -
rem pomocí startování z cizího
zdroje.

(Pokračování)

(Pokračování)
• NIKDY se nepokoušejte se

nabíjet akumulátor, jestliže
jsou k němu připojeny kabely
z vozidla.

• Systém elektrického zapalo-
vání pracuje s vysokým napě-
tím. NIKDY se nedotýkejte
těchto komponent, když běží
motor nebo je tlačítko spou-
štění motoru v poloze ON.

• Nepovolte, aby se kladný (+)
a záporný (−) kabel vzájemně
dotýkaly. Může vznikat jiskře-
ní.

• Když se pokusíte pomocí star-
tovacích kabelů nastartovat
s vybitým nebo zmrzlým aku-
mulátorem, může dojít k jeho
roztržení nebo výbuchu. 

Pb
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Štítek s údaji o kapacitě
akumulátoru  

Skutečný štítek na akumulátoru ve vozi-
dle se může lišit od obrázku.

1. CMF60L-BCI: Název modelu aku-
mulátoru HYUNDAI

2. 12 V: jmenovité napětí
3. 60 Ah (20HR): jmenovitá kapacita

(v ampérhodinách)
4. 92 RC: jmenovitá rezervní kapacita

(v minutách)
5. 550 CCA: zkušební proud za stude-

na v ampérech podle SAE
6. 440 A: zkušební proud za studena

v ampérech podle EN

Nabíjení akumulátoru 
Vaše vozidlo je vybaveno bezúdržbo-
vým akumulátorem na bázi vápníku.
• Pokud dojde k vybití akumulátoru

během krátké doby (protože napří-
klad světlomety nebo osvětlení
interiéru byly ponechány zapnuté,
když se vozidlo nepoužívalo),
dobíjejte jej pomalu (přerušova-
ným proudem) po dobu 10 hodin.

• Pokud se akumulátor postupně vy -
bí jí z důvodu vysokého proudové-
ho zatížení při používání vozidla,
dobíjejte jej proudem 20–30 A po
dobu dvou hodin.  

OLMB073072

n Příklad Při dobíjení akumulátoru do dr -
žuj te následující pokyny:
• Před údržbou nebo dobíjením

akumulátoru vypněte veškeré
příslušenství a vypněte motor.

• V blízkosti akumulátoru ne kuř -
te, nepřibližujte se s otevřeným
ohněm a zdroji jiskření.

• Při kontrole během dobíjení
po užívejte ochranné brýle.

• Akumulátor musí být de mon -
to ván z vozidla a umístěn v do -
bře větraném prostoru.

• Sledujte akumulátor během
nabíjení a ukončete dobíjení
nebo snižte dobíjecí proud,
pokud se začnou články prud-
ce „vařit“ nebo teplota elekt-
rolytu v některém z článků
překročí 49 °C.

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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Resetované položky
Po nabití nebo odpojení akumulátoru
by měla být provedena opětovná
nastavení.
• Automatické elektrické zavírání/

otvírání okna (viz kapitola 3)
• Střešní okno (viz kapitola 3)
• Palubní počítač (viz kapitola 3)
• Klimatizace (viz kapitola 3)

(Pokračování)
• Při odpojování akumulátoru

musí být záporný kabel k aku-
mulátoru odpojen jako první
a připojen jako poslední. 

• Dobíječku odpojte v následu-
jícím pořadí.
1. Vypněte hlavní vypínač

dobíječky.
2. Odpojte zápornou svorku

od záporného pólu akumu-
látoru.

3. Odpojte kladnou svorku od
kladného pólu akumuláto-
ru.
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PNEUMATIKY A KOLA
Péče o pneumatiky 
Za účelem správné údržby, bez peč -
nos ti a minimální spotřeby paliva
musíte vždy udržovat v pneumati-
kách doporučený tlak vzduchu a do -
dr žo vat limity zatížení a jeho rozlože-
ní doporučené pro Vaše vozidlo.  

Doporučené tlaky vzduchu ve
studených pneumatikách
Tlaky vzduchu ve všech pneumati-
kách (včetně náhradního kola) by
měly být kontrolovány, když jsou
pneu ma ti ky studené. – „Studené“
jsou pneumatiky tehdy, když vozidlo
nebylo v pohybu minimálně tři hodiny
nebo ujelo méně než 1,6 km.
Doporučené tlaky vzduchu v pneu -
ma ti kách je nutné dodržovat za úče-
lem nejlepší možné jízdy, dokonalého
ovládání vozidla a minimálního opo-
třebování pneumatik.
Doporučený tlak vzduchu v pneu-
matikách viz „Pneumatiky a kola“
v kapitole 8.

Všechny technické údaje (rozměry
a tlaky vzduchu) je možné najít na
štítku na vozidle.

Podhuštění pneumatik

Velmi nízký tlak vzduchu v pneu -
matikách (70 kPa, 10 psi a méně)
může způsobit velké zahřívání
s následkem úniku vzduchu, od -
dě le ní běhounu a jiných poško-
zení pneumatiky, což může vést
ke ztrátě kontroly nad vozidlem
a následně k vážnému zranění
nebo usmrcení. Toto nebezpečí
je mnohem vyšší v horkém po -
ča sí a při jízdě vysokou rychlos-
tí po delší dobu.

VÝSTRAHA 

OTLE085006
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• Podhuštění pneumatik má
také za následek nadměrné
opotřebení, zhoršené řízení
a vyšší spotřebu paliva. Také
je možná deformace ráfku.
Udr žuj te správný tlak vzduchu
v pneumatikách. Pokud mu sí -
te pneumatiku často hustit,
do po ru ču je me Vám nechat
systém zkontrolovat u autori-
zovaného opravce HYUNDAI.

• Pokud je tlak vzduchu v pneu-
matikách příliš vysoký, jízda je
tvrdá, běhoun se opotřebovává
na svém středu a je větší prav-
děpodobnost, že dojde k defek-
tu na nerovnosti na vozovce.

POZOR

• Zahřáté pneumatiky normálně
překračují doporučený tlak
vzduchu ve studených pneu-
matikách o 28 až 41 kPa (4 až
6 psi). Nesnižujte tlak vzduchu
v zahřátých pneumatikách,
protože potom by byly pneu-
matiky podhuštěné.

• Nezapomeňte instalovat kryt-
ky ventilků. Bez krytek by do
ventilků pronikal prach nebo
vlhkost, což by mělo za násle-
dek únik tlaku. Pokud jste
krytku ztratili, instalujte co
nejdřív novou.

POZOR

Tlak v pneumatikách

Vždy dodržujte následující po -
ky   ny:
• Tlak vzduchu v pneumatikách

kontrolujte, když jsou pneu-
matiky studené. (Po zaparko-
vání vozidla na minimálně tři
hodiny nebo do ujetí 1,6 km od
zastavení.)

• Zároveň kontrolujte také tlak
vzduchu v pneumatice ná hrad -
ního kola.

• Nikdy vozidlo nepřetěžujte.
Ujistěte se, že jste nepřetížili
střeš ní nosič, pokud je jím vo -
zi dlo vybaveno. 

• Opotřebované staré pneuma-
tiky mohou být příčinou neho-
dy. Pokud je běhoun Vašich
pneumatik zvlášť opotřebova-
ný nebo došlo k jejich poško-
zení, vyměňte je.

POZOR

Tlak vzduchu v pneumatikách

Vyšší nebo nižší tlak vzduchu
v pneumatice může zkrátit ži vot -
nost pneumatiky, výrazně ovliv-
nit ovladatelnost vozidla a vést
k náhlému defektu. To může mít
za následek ztrátu kontroly nad
vozidlem a případně zranění.

VÝSTRAHA 
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Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách
Pneumatiky kontrolujte jednou mě -
síč ně nebo častěji.
Kontrolujte také tlak vzduchu v pneu-
matice náhradního kola.

Postup při kontrole
Pro kontrolu tlaku vzduchu v pneu-
matice používejte kvalitní tlakoměr.
Pouhým pohledem není možné určit
správné nahuštění pneumatik. Ra di -
ál ní pneumatiky mohou vypadat
správ ně nahuštěné, i když jsou pod-
huštěné.
Tlak vzduchu v pneumatikách kon-
trolujte, když jsou pneumatiky stu-
dené. – „Studené“ jsou tehdy, když
vozidlo nebylo v pohybu minimálně tři
hodiny nebo ujelo méně než 1,6 km.

Odšroubujte krytku z ventilku pneu-
matiky. Zatlačte tlakoměr řádně na
ventilek za účelem změření tlaku.
Pokud tlak vzduchu ve studené pneu-
matice odpovídá doporučenému tlaku
pro pneumatiku a informačnímu štítku
o zatížení, není nutná další činnost.
Pokud je tlak nízký, zvyšujte tlak vzdu-
chu, dokud neodpovídá doporučené
hodnotě.
Pokud dojde k přehuštění, snižte tlak
zatlačením na kovový trn uprostřed
ventilku pneumatiky. Znovu zkontro-
lujte tlak vzduchu pomocí tlakoměru.
Ujistěte se, že jste na ventilek instalo-
vali zpět krytku. Předejdete tak úniku
tlaku a znečištění a průniku vlhkosti.

(Pokračování)
• Podhuštěné a přehuštěné pneu -

ma ti ky mohou zhoršit komfort ří -
ze ní, způsobit ztrátu kontroly
nad vozidlem a náhlý defekt
může vést k nehodě, zranění
a do  konce k usmrcení. Do po ru -
če né tlaky vzduchu ve stude-
ných pneumatikách pro Vaše vo -
zi dlo najdete v této příručce a na
štítku s informacemi o pneuma-
tikách na prostředním sloupku
na straně řidiče.

• Opotřebované pneumatiky
mo hou být příčinou nehody.
Opo tře bo va né, nerovnoměrně
opo tře bo vané nebo poško-
zené pneu matiky vyměňte.

• Nezapomeňte kontrolovat tlak
vzduchu v pneumatice ná hrad -
ní ho kola. 
Společnost HYUNDAI do po ru -
ču je kontrolovat pneumatiku ná -
hrad ního kola při každé kontrole
tlaku vzduchu v ostatních pneu-
matikách na Vašem vozidle.

VÝSTRAHA 

• Často kontrolujte tlak vzdu-
chu ve Vašich pneumatikách,
stejně jako jejich opotřebení
nebo po ško ze ní. Vždy použí -
vej te tlakoměr. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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Záměna kol 
Za účelem rovnoměrného opotřebo-
vávání běhounu pneumatiky se dopo-
ručuje záměna kol každých 12 000 km
nebo dříve, pokud dochází k ne sou -
měr né mu opotřebovávání.
Při záměně zkontrolujte správné vy vá -
že ní kol.
Při záměně zkontrolujte ne rov no měr né
opotřebování a poškození. Ab nor mál ní
opotřebování je obvykle důsledkem
nesprávného tlaku v pneu ma ti kách,
nesprávné geometrie, ne správ né ho
vyvážení kol, prudkého brzdění nebo
prudkého zatáčení. Hledejte bou le
nebo vydutí na běhounu nebo bocích
pneumatiky. Vyměňte pneumatiku,
pokud najdete něco z výše uvedeného.
Vyměňte pneumatiku, pokud je vidět
kord nebo tkanina. Po záměně upravte
tlak v předních a zadních pneu ma -
tikách podle specifikace a zkontrolujte
dotažení matic kol.  
Viz „Pneumatiky a kola“ v kapito-
le 8.

Destičky kotoučových brzd by měly
být kontrolovány z hlediska opotře-
bování při každé záměně kol. 

Informace 
Vnější a vnitřní stany nesymetrické
pneumatiky lze rozeznat. Při montáži
nesymetrické pneumatiky se ujistěte,
že stranu označenou jako vnější mon-
tujete vně. Pokud by byla vně namon-
tována strana označená jako vnitřní,
mělo by to negativní vliv na výkon
vozidla. 

i

• Při záměně kol nepoužívejte
kompaktní náhradní kolo.

• Za žádných okolností ne po u ží -
vej te zároveň radiální a dia go -
nál ní pneumatiky. Vozidlo by za
jízdy mohlo být špatně ovlada-
telné a mohlo by dojít k vážné-
mu poranění, usmrcení nebo
poškození majetku.

VÝSTRAHA ODH073802

n bez náhradního kola
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Geometrie a vyvážení kol 
Geometrie a vyvážení kol na Vašem
vozidle byly pečlivě provedeny ve
výrobním závodě za účelem dosaže-
ní nejdelší životnosti a nejlepší mož -
né celkové výkonnosti.
Ve většině případů nebudete muset
nastavovat geometrii kol znovu.
Nicméně pokud zaznamenáte neob-
vyklé opotřebování pneumatik nebo
se Vaše vozidlo stáčí k jedné straně,
musí být znovu provedeno seřízení
geometrie kol. 
Pokud během jízdy po hladké vozov-
ce zaznamenáte vibrace vozidla,
Vaše kola bude nutné znovu vyvážit.

Nesprávná závaží na kolech mo -
hou mít za následek poškození hli-
níkových kol na všem vozidle.
Používejte na kola pouze schvále-
ná závaží. 

Výměna pneumatik

Pokud je pneumatika rovnoměrně
opotřebována, indikátor opotřebení
pneumatiky se objeví ve formě sou-
vislého pásu napříč vzorkem. Upo -
zor ňuje na to, že na běhounu zbývá
méně než 1,6 mm vzorku. Pokud
k tomu dojde, pneumatiku vyměňte.
Před výměnou pneumatiky nečekej-
te, až se pás objeví na celém běhou-
nu. 

POZNÁMKA

OLMB073027

Indikátor opotřebování pneumatiky Při výměně pneumatik zkontro-
lujte po ujetí zhruba 1000 km
ma ti ce kol a dotáhněte je. Po -
kud během jízdy vibruje volant
nebo celé vozidlo, pneumatika
není vyvážená. Nechte pneuma-
tiky vyvážit. Pokud se problém
nevyřeší, doporučujeme Vám
obrátit se na autorizovaného
opravce HYUNDAI.

VÝSTRAHA 
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Výměna kompaktní náhradní
pneumatiky (je-li ve výbavě)
Kompaktní náhradní pneumatika má
kratší životnost běhounu než plno-
hodnotná pneumatika. Vyměňte ji,
když je vidět indikátor opotřebení na
pneumatice. Nová pneumatika kom-
paktního náhradního kola musí mít
stejný rozměr a vzorek jako původní
a musí být namontována na stejném
ráfku. Pneumatika kompaktního
náhradního kola není určena k mon-
táži na ráfek standardních rozměrů
a plnohodnotná pneumatika není
určena k montáži na ráfek kompakt-
ního náhradního kola.

(Pokračování)
• Použití pneumatiky jiné veli-

kosti nebo jiného typu může
vážně ovlivnit jízdu, ovládání,
světlou výšku, brzdnou vzdá -
le nost, vzdálenost karoserie
od pneumatiky, světlou výšku
pneumatik do sněhu a spoleh-
livost rychloměru.

• Nejlepší je vyměnit všechny
čty ři pneumatiky současně. Po -
kud to není možné nebo nut né,
vyměňte dvě přední a dvě zadní
pneumatiky v pá ru. Výměna
pou ze jediné pneu matiky může
závažně ovlivnit ovladatelnost
vozidla. 

• ABS pracuje na základě vy hod -
no co vání otáček kol. Roz měr
pneu ma ti ky ovlivňuje otáč ky
kola. Při výměně pneumatik mu -
se jí být všechny čtyři pneumati-
ky rozměru shodného s ori gi -
nál ní výbavou vozidla. Použití
pneu matik různých velikostí
může způsobit chybnou funkci
ABS (protiblokovacího systému
brzd) a ESC (elektronického sta-
bilizačního systému) (jsou-li ve
výbavě).

• Jízda na opotřebovaných
pneu matikách je velmi nebez-
pečná, snižuje se účinnost
brzdění, zhoršuje se přesnost
řízení i přilnavost pneumatik.

• Váš vůz je vybaven pneumati-
kami konstruovanými tak, aby
zajistily bezpečnou jízdu a do -
bré jízdní vlastnosti. Ne po u ží -
vej te velikost a typ pneumati-
ky a kola, které se liší od těch,
jež jsou původně namonto-
vány na Vašem voze. Může to
mít nepříznivý vliv na bezpe-
čnost a jízdní vlastnosti Va še -
ho vozu, což by mohlo vést ke
ztrátě kontroly nad vozem ne -
bo převrácení a následnému
vážnému zranění. Při výměně
pneumatik dbejte na to, aby
všechny čtyři pneumatiky
a kola byly stejné velikosti,
typu, vzorku, značky a stejné
třídy zatížení. 

(Pokračování)

VÝSTRAHA 
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Výměna ráfku 
Když z nějakého důvodu měníte ko -
vo vý ráfek, ujistěte se, že nový odpo-
vídá originálnímu z výrobního závo-
du, pokud jde o průměr, šířku a zális.  

Přilnavost pneumatik
Pokud jezdíte na opotřebených či
nesprávně nahuštěných pneumati-
kách nebo na kluzkém povrchu,
může být přilnavost pneumatik nižší.
Pneumatiky vyměňte, jakmile se
objeví indikátor opotřebení. V zájmu
snížení rizika ztráty kontroly nad
vozidlem vždy zpomalte, pokud je na
silnici voda, sníh nebo led.

Údržba pneumatik 
Kromě správného nahuštění po má -
há snížit opotřebování pneumatik
i správná geometrie kol. Pokud zjis-
títe nerovnoměrné opotřebení pneu-
matiky, žádejte od opravce seřízení
kol.
Pokud instalujete nové pneumatiky,
ujistěte se, že kola jsou vyvážená.
Tím zvýšíte komfort jízdy a prodlou-
žíte životnost pneumatik. Navíc kola
by měla být znovu vyvážena po
demontáži pneumatiky z ráfku.

Označení na boku pneumatiky

Tyto informace identifikují a popisují
základní charakteristiky pneumatiky
a také zahrnují identifikační číslo
pneumatiky (TIN) pro certifikaci
z hlediska bezpečnostních norem.
TIN je možné použít pro identifikaci
pneumatiky při svolávací kampani.

1. Výrobce a značka
Zde se nachází jméno výrobce a zna-
čka.

OLMB073028

1

1

2
3

4

5,6

7

Kolo, které nemá správné rozmě-
ry, může nepříznivě ovlivnit ži -
vot nost kola a ložisek, schopnost
brzdit a zastavit, jízdní vlastnosti,
světlou výšku, světlost mezi ko -
lem a podběhem, světlost mezi
podběhem a sněhovými řetězy,
kalibraci rychloměru a celkového
počítadla kilometrů, nastavení
světlometů a výšku nárazníku. 

VÝSTRAHA 
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2. Označení rozměru pneumatiky 
Na boční straně pneumatiky je uve-
deno označení rozměru pneumatiky.
Tuto informaci budete potřebovat při
výběru náhradních pneumatik pro
Vaše vozidlo. Následuje vysvětlení,
co jednotlivá písmena a čísla v ozna-
čení rozměru pneumatiky znamena-
jí.
Příklad označení rozměru pneumati-
ky:
(Tato čísla jsou jen příkladem; Vaše
označení rozměru pneumatiky se
může lišit podle vozidla.)

215/70R16 100H
215 – šířka pneumatiky v mi li met -

rech .
70 – průřezový poměr. Výška průře-

zu pneumatiky jako procento
své šířky.

R – kód konstrukce pneumatiky
(radiál ní).

16 – průměr ráfku v palcích.
100 – zátěžový index, číselný kód,

kte rý odpovídá maximální za tí -
ži tel nosti pneumatiky.

H – označení rychlostní kategorie
pneumatiky. Více informací na -
jde te v tabulce rychlostních kate-
gorií pneumatik v této části.  

Označení rozměru ráfku 
Ráfky jsou také opatřeny důležitými
informacemi, které budete při vý mě -
ně potřebovat. Následuje vysvětlení,
co jednotlivá písmena a čísla v ozna-
čení rozměru ráfku znamenají.

Příklad označení rozměru ráfku:
6.5JX16

6.5 – šířka ráfku v palcích.
J – označení obrysu ráfku.
16 – průměr ráfku v palcích.  
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Rychlostní kategorie pneumatik 
Níže uvedená tabulka obsahuje růz né
rychlostní kategorie v současné době
používané pro osobní vozidla. Rych -
lost ní kategorie pneumatiky je sou-
částí označení rozměru pneumatiky
na jejím boku. Tento symbol odpovídá
maximální bezpečné konstrukční pro-
vozní rychlosti pneumatiky. 

3. Kontrola životnosti
pneumatiky  (TIN: identifikační
číslo pneumatiky) 

Veškeré pneumatiky, které jsou po -
dle data výroby starší než 6 let, ztra-
tily pevnost a své vlastnosti, protože
časem přirozeně degradují (a to i ne -
po u ži té pneumatiky). Proto je nutné
takové pneumatiky (včetně náhrad-
ního kola) vyměnit za nové. Datum
výroby můžete najít na boční straně
pneumatiky (případně na vnitřní
straně kola) ve formě kódu DOT. Kód
DOT je řada čísel na pneumatice,
která zahrnuje čísla a anglická pís-
mena. Datum výroby označují po -
sled ní čtyři číslice (znaky) kódu DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO
Počáteční část kódu DOT označuje
kód výrobního závodu, rozměr pneu-
matiky a profil pneumatiky a posled-
ní čtyři čísla indikují týden a rok výro-
by.
Příklad: 
DOT XXXX XXXX 1615 znamená,
že pneumatika byla vyrobena
v 16. tý dnu roku 2015.

Stáří pneumatik

Pneumatiky stárnou, i když se ne -
po u ží vají. Bez ohledu na hloubku
vzorku Vám doporučujeme, abys-
te pneumatiky obecně vyměnili
po šesti (6) letech normálního
pro vo zu. Zahřívání v horkém po -
ča sí nebo při častých jízdách
s velkým zatížením může urychlit
proces stárnutí. Pokud nebudete
věnovat pozornost těmto varo-
váním, může dojít k náhlému de -
fek tu, což může zapříčinit ztrá tu
kontroly nad vozidlem s ná sled -
kem vážného nebo smrtelného
zranění.

VÝSTRAHA 

Označení
rychlostní
kategorie

pneumatiky

Maximální rychlost

S 180 km/h 
T 190 km/h 
H 210 km/h 
V 240 km/h 
W 270 km/h 
Y 300 km/h 
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4. Složení kordu pneumatiky
a materiál

Počet vrstev pogumované tkaniny
v pneumatice. Výrobci pneumatik
musí také uvádět použité materiály
v pneumatice, které zahrnují ocel,
nylon, polyester a další. Písmeno „R“
znamená radiální konstrukci; písme-
no „D“ znamená diagonální konstruk-
ci; a písmeno „B“ znamená smíše-
nou konstrukci.

5. Maximální povolený tlak
vzduchu  v pneumatice

Toto číslo znamená nejvyšší možný
tlak vzduchu v pneumatice. Ne pře -
kra čuj te maximální povolený tlak
vzduchu v pneumatice. Viz in for mač -
ní štítek o pneumatikách a zatížení,
kde najdete doporučené tlaky vzdu-
chu v pneumatikách.

6. Maximální povolené zatížení
Toto číslo indikuje maximální zatížení
v kilogramech a librách, které pneu-
matika unese. Při výměně pneumatik
na vozidle vždy používejte pneumati-
ky se stejnou zatížitelností, jako měly
pneumatiky instalované ve výrobním
závodě.

7. Jednotná klasifikace kvality
pneumatik 

Stupně kvality se nacházejí na boku
pneumatiky, mezi ramenem a mís-
tem s maximální šířkou. 
Příklad: 
TREADWEAR 200 
TRACTION AA 
TEMPERATURE A

Indikátor opotřebování pneumatiky
Třída opotřebení pneumatiky je
porovnatelný ukazatel, jehož zákla-
dem je opotřebování pneumatiky při
testování v kontrolovaných podmín-
kách na přesně dané státní zkušební
dráze. Například pneumatika s hod-
notou 150 by měla vydržet na státní
zkušební dráze jedenapůlkrát (1½)
víc než pneumatika s hodnotou 100.
Relativní životnost pneumatik však
závisí na skutečných podmínkách
pro vo zu a může se od normy vý raz -
ně lišit z důvodu odlišných zvyklostí
řízení, servisních postupů a rozdílů
ve vlastnostech vozovky a podnebí.
Tyto klasifikace jsou vyznačeny na
boč nicích pneumatik pro osobní vo zi -
dla. Pneumatiky, které jsou k dispozi-
ci jako standardní nebo volitelná vý -
bava pro Vaše vozidlo, se mohou lišit
s ohledem na klasifikaci.
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Trakce – AA, A, B a C 
Třídy trakce, od nejvyšší po nejnižší,
jsou AA, A, B a C. Tyto třídy reprezen-
tují schopnost pneumatiky zastavit na
mokré vozovce při testování v kontro-
lovaných podmínkách na zkušební
dráze z asfaltu nebo betonu. Pneu -
ma ti ky s označením C mohou mít níz-
kou trakci.  

Teplota – A, B a C 
Teplotní třídy jsou A (nejvyšší), B a C
a reprezentují odolnost pneumatiky
vůči generovanému teplu a schop-
nost rozptýlit teplo při testování
v kon trolovaných podmínkách na
přesně daném zkušebním ráfku
laboratoři. 
Vytrvalé vysoké teploty mohou způ-
sobit degeneraci materiálu pneuma-
tiky a zkrácení životnosti pneumatiky
a příliš vysoká teplota může vést
k ná hlé mu defektu pneumatiky.
Stupně B a A představují úrovně
výkonu při laboratorních testech
vyšší, než je minimum vyžadované
zákonnou normou. 

Teplota pneumatik

Teplotní třída pro tuto pneumati-
ku je stanovena pro pneumatiku,
která je správně nahuštěná a není
přetížená. Nadměrná rychlost,
pod huš tě ní nebo přetížení, zvlášť
nebo současně, mohou způsobit
zahřátí a náhlý defekt pneumatiky.
To může mít za následek ztrátu
kontroly nad vozidlem a vážné
zranění nebo smrt.

VÝSTRAHA 

Třída trakce pneumatiky vy chá zí
z testu při brzdění v přímém
směru a nezabývá se akcelerací,
zatáčením, aquaplaningem nebo
maximální trakcí.

VÝSTRAHA 
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Sportovní pneumatiky 
(jsou-li ve výbavě) 
Pneumatiky s profilovým číslem niž -
ším než 50 mají sportovní vzhled. 
Jízda s pneumatikami s vysokým
pro filovým číslem může být nepoho-
dlná, nepříjemně hlučná. Pneu ma ti  ky
s nízkým profilovým číslem jsou opti-
malizovány pro zatáčení a brzdění.

Bočnice pneumatiky s nízkým pro-
filovým číslem je tenčí než u vy so -
ké ho profilového čísla. Proto mohou
být kolo a pneumatika snáze poško-
zeny. Dbejte tudíž následujících
pokynů. 
• Na nerovných komunikacích

a v terénu jeďte opatrně. 
Jinak se mohou pneumatiky
a ko la poškodit. Po jízdě v tako-
vých podmínkách zkontrolujte
pneumatiky a kola. 

• Přes výmoly, zpomalovací prahy,
kanály, obrubníky jezděte poma-
lu. Jinak se mohou pneumatiky
a kola poškodit. 

• Po nárazu do pneumatiky dopo-
ručujeme nechat pneumatiky
zkontrolovat autorizovaných
oprav  cem HYUNDAI. 

• Za účelem zabránění poškození
pneumatiky kontrolujte každých
3000 km.

• Je obtížné rozeznat poškozenou
pneumatiku pouze vizuálně. Nic -
mé ně v případě zjištění sebeme-
nšího poškození doporučujeme
nechat pneumatiku zkontrolovat
nebo vyměnit. V důsledku poško-
zení může z pneumatiky unikat
vzduch. 

• Poškození pneumatiky v důsled-
ku jízdy po nerovné vozovce, vý -
mol, kanál nebo obrubník nebo
mimo terén není kryto výrobní
zá ru kou. 

• Další informace o pneumatice
najdete na štítku na boku pneu-
matiky. 

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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POJISTKY
Elektrický systém vozidla je chráněn
proti poškození elektrickým přetíže-
ním pojistkami.
To vozidla má 2 (nebo 3) pojistkové
panely, jeden je umístěný na panelu
na straně řidiče, druhý v motorovém
prostoru v blízkosti akumulátoru.
Pokud ve vozidle nefungují světla,
příslušenství nebo ovládání, zkontro-
lujte pojistku příslušného okruhu. Po -
kud je pojistka přepálená, vodič v po -
jist ce bude roztavený.
Pokud elektrický systém nefunguje,
nejprve zkontrolujte pojistkový panel
na straně řidiče. Před výměnou pře-
pálené pojistky vypněte motor
a všechny spínače a poté odpojte
záporný kabel akumulátoru. Pojistku
vždy vyměňte za pojistku stejné
proudové hodnoty. 
Pokud se nová pojistka přepálí, zna -
me ná to problém v elektroinstalaci. Ne -
po u ží vejte příslušný systém a oka -
mžitě se obraťte na autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Informace 
Ve vozidle jsou použity čtyři typy pojis-
tek: malá nožová pro nižší proudové
hodnoty, pojistkový blok/multipojist-
ka/akumulátorová pojistka pro vyšší
proudové hodnoty.

in Nožová pojistka malá

Normální

n Pojistný blok

Přepálená

Normální Přepálená

n Multipojistka

Normální Přepálená

n Pojistkový terminál akumulátoru

Normální Přepálená

OLF074075

TLe Eng 7 cz:CM(FL).qxd  3.8.2015  10:35  Page 60



7-61

7

Ú
držba

Při demontáži nepoužívejte šrou-
bovák nebo jiné kovové předměty,
protože by mohlo dojít ke zkratu
a poškození systému. 

• Při výměně přepálené pojistky
nebo vadného relé se ujistěte, že
nová pojistka či relé pevně za pa -
d ly do úchytu. Nekompletně
upev něná pojistka nebo relé mo -
hou způsobit poškození kabe-
láže a elektrických systémů vo zi -
dla a případný požár.

• Nevyjímejte přišroubované poji-
stky, relé ani konektory. Pojistky,
relé a konektory nemusíte správ -
ně připevnit zpět a mohou způ-
sobit požár. Dojde-li k přepálení
pojistek, relé či konektorů při-
pevněných pomocí šroubů a ma -
tic, doporučujeme konzultovat
situaci s autorizovaným oprav-
cem HYUNDAI.

• Do konektorů pojistek a relé ne -
vkládejte jiné předměty než po -
jist ky či relé, například šrou bo -
vá ky nebo kabely. Může dojít
k selhání kontaktu a k poruše sys-
tému.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Výměna pojistky

• Pojistku nikdy nevyměňujte za
nic jiného než pojistku stejné
proudové hodnoty.

• Pojistka s vyšší proudovou
hod no tou by mohla způsobit
poškození vozidla a případně
požár.

• Nikdy neinstalujte drát nebo
hli ní ko vou fólii namísto správ -
né pojistky – ani dočasně.
Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození kabeláže a pří pad -
ně požáru.

VÝSTRAHA 
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Výměna pojistek v pojistkové
skříňce uvnitř vozu

1. Vypněte motor a všechny ostatní
spínače.

2. Otevřete kryt pojistkového panelu.

3. Podezřelou pojistku vytáhněte. Po -
u žij te přiložený nástroj pro vytaho-
vání na pojistkovém panelu v mo -
to ro vém prostoru.

4. Zkontrolujte vytaženou pojistku;
pokud je přepálená, vyměňte ji.

5. Zatlačte zpět novou pojistku stejné
proudové hodnoty a ujistěte se, že
je řádně upevněná ve sponách.

Pokud je volná, doporučujeme Vám
kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Informace 
Pokud nemáte náhradní pojistku,
můžete použít pojistku stejné hodnoty
z okruhu, který pro provoz vozidla ne -
bu de te potřebovat, např. pojistku za -
pa lo va če cigaret.

Pokud nefungují světlomety nebo
jiná elektrická zařízení a pojistky jsou
v pořádku, zkontrolujte pojistkový
blok v motorovém prostoru. Pokud je
pojistka přepálená, musí být vy mě -
ně na za pojistku stejné hodnoty.  

i

OTL075026

OTL075023
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Pojistkový spínač

Pojistkový spínač mějte vždy pře pnu -
tý do polohy ON.
Pokud spínač přemístíte do polohy
OFF, některé systémy jako audiosys-
tém a digitální hodiny musí být rese-
továny a chytrý klíč nemusí fungovat
správně.

Informace 

Pokud je pojistkový spínač v poloze
OFF, zobrazí se výše uvedené hlášení.

• Za jízdy musí být pojistkový spí -
nač vždy v poloze ON.

• Pojistkový spínač přepněte do
po lo hy OFF, když je vozidlo za -
par ko va né více než měsíc, abys-
te zabránili vybití akumulátoru.

• Nepřepínejte pojistkový spínač
opakovaně. Může se poškodit.

Výměna pojistky v pojistkovém
panelu v motorovém prostoru

1. Vypněte motor a všechny ostatní
spínače.

2. Vypněte všechny spínače.
3. Otevřete kryt pojistkové skříňky za -

tla če ním na jazýček a jeho vytaže-
ním směrem nahoru.

4. Zkontrolujte vytaženou pojistku;
pokud je přepálená, vyměňte ji.
Po kud chcete vyjmout nebo vložit
pojistku, použijte nástroj pro vyta-
hování na pojistkovém panelu
v motorovém prostoru.

(Pokračování)

POZNÁMKA

i

OLF044148LOTL075025
OTL075024
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(Pokračování)
5. Zatlačte zpět novou pojistku stejné

proudové hodnoty a ujistěte se, že
je řádně upevněná ve sponách.
Pokud je volná, doporučujeme Vám
kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Po kontrole pojistkové skříňky
v mo to ro vém prostoru řádně in -
sta luj te kryt pojistkové skříňky.
Pokud tak neučiníte, mohlo by
dojít k závadě na elektroinstalaci
z důvodu kontaktu s vodou.

Hlavní pojistka

Pokud elektrický systém nefunguje
s nepřepálenou pojistkou v motoro -
vém prostoru a vnitřní pojistkové
skříni, může být přepálená hlavní
pojistka uvnitř krytu (+) akumulátoru. 
V takovém pří pa dě Vám doporučuje-
me kontaktovat autorizovaného
oprav ce HYUNDAI. 

Multipojistka

Pokud je multipojistka přepálená,
musí být vyjmuta následovně:
1. Odpojte záporný kabel od akumu-

látoru.
2. Vyšroubujte matice podle obrázku

nahoře.
3. Pojistku vyměňte za novou pojistku

stejné proudové hodnoty.
4. Zpětnou instalaci proveďte v opa-

čném pořadí než demontáž.

Informace
Pokud je multipojistka přepálená,
doporučujeme Vám obrátit se na
autorizovaného opravce HYUNDAI.

POZNÁMKA

i

OTL075027 OTL075028
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Popis pojistkového/reléového
panelu

Pojistkový panel u řidiče
Na vnitřní straně krytu pojistkové/re -
lé ové skříňky můžete najít štítek
s popisem a proudovými hodnotami
pojistek/relé. 

Informace
Ne vše v tomto popisu platí pro Vaše
vozidlo. Popis je aktuální v době tisku.
Při prohlídce Vaší pojistkové skříňky
se řiďte podle štítku v pojistkové
skříň ce.

i

OTL075067

OTLE075031
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Pojistkový panel u řidiče

Název
pojistky Symbol

Proudová
hodnota
pojistky 

Jištěný obvod 

A/CON 1 7,5 A 
Řídicí modul A/C, ionizátor (auto A/C),
Elektrický blok E/R (RLY.4, 5, 13)

RR WIPER 15 A Motor zadního stěrače, reléový box ICM (relé zadního stěrače) 

MODULE 6 10 A BCM, řídicí modul chytrého klíče 

WASHER 15 A Multifunkční spínač (spínač ostřikovače) 

MODULE 5 7,5 A 
Spínač palubní desky, bzučák zadního parkovacího asistenta, BCM, 4WD ECM, snímač AEB, 
snímač úhlu řízení, levý/pravý radar detekce mrtvého úhlu, spínač konzoly, řídicí modul
inteligentního  parkovacího asistenta, řídicí modul asistenta pro udržení v jízdních pruhu

A/BAG 15 A Řídicí modul SRS 

MODULE 1 10 A 
BCM, head unit A/V & navigace, modul MTS, AUDIO, konvertor nízkého DC-DC, 
řídicí modul chytrého klíče, spínač elektrického vnějšího zrcátka, blok PCB (relé zásuvky)

START 10 A Reléový box ICM (relé alarmu proti odcizení), spínač rozsahu převodovky

MODULE 7 7,5 A 
Modul ventilování předního sedadla, modul vyhřívání předního sedadla,
vyhřívání zadního sedadla

HTD STRG 15 A BCM 

MODULE 8 7,5 A 
Elektrické vnější zrcátko na straně řidiče/spolujezdce, spínač středové přístrojové desky,
vnější klika řidiče/spolujezdce – chytrý klíč, elektromagnet klíče, snímač AEB
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Název
pojistky Symbol

Proudová
hodnota
pojistky 

Jištěný obvod 

MODULE 4 7,5 A 

Datový konektor, řídicí modul A/C, řadicí páka ATM Ill., head unit A/V & navigace, elektrické chro -
matické  zrcátko, spínač zařízení nastavení levého/pravého předního světlometu, modul automatické 
nastavení předního světlometu, spínač palubní desky, modul ventilování předního sedadla, konvertor
nízkého DC-DC, modul vyhřívání předního sedadla, vyhřívání zadního sedadla, modul MTS

A/BAG IND 7,5 A Přístrojová deska, spínač středové přístrojové desky

MODULE 3 10 A BCM, řadicí páka ATM, spínač brzdových světel

SMART KEY 1 15 A Řídicí modul chytrého klíče

4WD 20 A 4WD ECM 

T/GATE OPEN 10 A Relé dveří zavazadlového prostoru

S/HEATER RR 15 A vyhřívání zadního sedadla 

MDPS 7,5 A Jednotka MDPS 

SMART KEY 3 7,5 A Modul imobilizéru, řídicí modul chytrého klíče 

CLUSTER 7,5 A Přístrojová deska

SMART KEY 2 10 A Modul imobilizéru, řídicí modul chytrého klíče, spínač tlačítka start/stop 

MULTI MEDIA 15 A AUDIO, head unit A/V & navigace, konvertor nízkého DC-DC
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Pojistkový panel u řidiče

Název
pojistky Symbol

Proudová
hodnota
pojistky 

Jištěný obvod 

INTERIOR
LAMP 

10 A 
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem, spínací klíč Ill. & spínač varování dveří, osvětlení zavaza-
dlového prostoru, spínač předního kosmetického zrcátka vlevo/vpravo, osvětlení konzoly nad hla-
vou, zadní světlo na čtení vlevo/vpravo 

DOOR LOCK 20 A 
Relé zamknutí dveří, relé odemknutí dveří,
reléový box ICM (relé blokování)

SUN ROOF 2 20 A Panoramatické střešní okno 

POWER
OUTLET 

20 A Přední elektrická zásuvka a zapalovač cigaret 

BRAKE
SWITCH 

7,5 A Spínač brzdových světel, řídicí modul chytrého klíče 

MEMORY 2 10 A 
Automatický světelný snímač, datový konektor, řídicí modul UIP snímače A/C, přístrojová deska, elektrické
chromatické zrcátko, BCM, reléový box ICM (relé sklápění/vyklápění vnějších zpětných zrcátek) 

MEMORY 1 MEMORY
1 10 A Modul MTS

P/SEAT PASS 30 A Manuální spínač sedadla spolujezdce 

S/HEATER
FRT 

20 A Řídicí modul ventilování předního sedadla, řídicí modul vyhřívání předního sedadla 

SUN ROOF 1 20 A Panoramatické střešní okno 

MODULE 2 20 A Blok PCB (pojistka – F44/F45/F49/F50/F52/F53) 
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Pojistkový panel u řidiče

Název pojistky Symbol
Proudová
hodnota 
pojistky 

Jištěný obvod 

RR FOG
LAMP 

10 A Reléová skříňka ICM (relé zadních mlhových světel) 

A/CON 2 7,5 A Řídicí modul klimatizace 

HEATED
MIRROR 

10 A Řídicí modul A/C, elektrické vnější zpětné zrcátko na straně řidiče/spolujezdce, ECM/PCM 

P/SEAT DRV 30 A Manuální spínač sedadla řidiče 

SAFETY
P/WINDOW 

25 A Bezpečnostní modul elektrického ovládání okna řidiče 

P/WINDOW
RH 

25 A Hlavní spínač elektrického okna, spínač elektrického okna spolujezdce 

P/WINDOW LH 25 A Hlavní spínač elektrického okna, spínač elektrického okna spolujezdce 
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Pojistkový panel v motorovém
prostoru 

Na vnitřní straně krytu pojistkové/re -
lé o vé skříňky můžete najít štítek
s po pi sem a proudovými hodnotami
pojistek/relé. 

Informace
Ne vše v tomto popisu platí pro Vaše
vozidlo. Popis je aktuální v době tisku.
Při prohlídce Vaší pojistkové skříňky
se řiďte podle štítku v pojistkové
skříňce.

i

OTL075029

OTLE075030
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Hlavní pojistkový panel v motorovém prostoru (zážehový motor)

Název
pojistky Symbol

Proudová
hodnota
pojistky 

Jištěný obvod 

MULTI
FUSE

POWER
STEERING1

1
1

100 A Jednotka MDPS

POWER
STEERING2

1
2

80 A Jednotka MDPS

B+ 1 60 A Chytrý propojovací blok (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4)

B+ 2 60 A Chytrý propojovací blok (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4)

B+ 3 50 A Chytrý propojovací blok (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, Fuse – F19/F28/F35/F42)

ABS 1 40 A Řídicí modul EPS, řídicí modul ABS, víceúčelový kontrolní konektor

ABS 2 40 A Řídicí modul EPS, řídicí modul ABS, víceúčelový kontrolní konektor

IG1 40 A 
Bez chytrého klíče: spínač zapalování 
S chytrým klíčem: blok PCB (PDM (IG1) relé, PDM (ACC) relé)

IG2 30 A 
Bez chytrého klíče: spínač zapalování 
S chytrým klíčem: blok PCB (PDM (IG2) relé)

FUSE

B+ 4 50 A 
Chytrý propojovací blok (pojistka – F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46, 
zařízení automatického vypnutí v případě zkratu)

COOLING
FAN1

(50A)
[60A]

(G4NA/G4FD) : Propojovací blok E/R (RELÉ 1, RLY. 9)
(G4FJ) : Propojovací blok E/R (RELÉ 1)
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Hlavní pojistkový panel v motorovém prostoru (zážehový motor)

Název pojistky Symbol
Proudová
hodnota 
pojistky 

Jištěný obvod 

FUSE

TCU 3 40 A TCM

TCU 4 40 A TCM

BLOWER 40 A Propojovací blok E/R (RELÉ 13)

POWER
TAILGATE

40 A Modul elektrických dveří zavazadlového prostoru

REAR
HEATED

REAR
HEATED 40 A Propojovací blok E/R (RELÉ 2)

COOLING
FAN 2

2
40 A G4FJ : Propojovací blok E/R (RELÉ 9)
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Hlavní pojistkový panel v motorovém prostoru (vznětový motor)

Název pojistky Symbol
Proudová
hodnota 
pojistky 

Jištěný obvod 

MULTI
FUSE

POWER
STEERING1

1
1

100 A Jednotka MDPS

POWER
STEERING2

1
2

80 A Jednotka MDPS

B+ 1 60 A Chytrý propojovací blok (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4)

B+ 2 60 A Chytrý propojovací blok (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, Fuse – F19/F28/F35/F42)

B+ 3 50 A Chytrý propojovací blok (pojistka – F23/F32/F39/F40/F46, relé el. okna)

ABS 1 40 A Řídicí modul EPS, řídicí modul ABS, víceúčelový kontrolní konektor

ABS 2 40 A Řídicí modul EPS, řídicí modul ABS, víceúčelový kontrolní konektor

IG1 40 A 
Bez chytrého klíče: spínač zapalování 
S chytrým klíčem: blok PCB (PDM (IG1) relé, PDM (ACC) relé)

IG2 30 A 
Bez chytrého klíče: spínač zapalování 
S chytrým klíčem: blok PCB (PDM (IG2) relé)

GLOW PLUG 50 A Jednotka relé žhavení

PTC 1
HEATER

PTC
HEATER
1

50 A Propojovací blok E/R (RELÉ 6)

PTC 2
HEATER

PTC
HEATER
2

50 A Propojovací blok E/R (RELÉ 5)

PTC 3
HEATER

PTC
HEATER
3

50 A Propojovací blok E/R (RELÉ 4)
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Název
pojistky Symbol

Proudová
hodnota
pojistky 

Jištěný obvod 

FUSE

B+ 4 50 A 
Chytrý propojovací blok (pojistka – F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46, 
zařízení automatického vypnutí v případě zkratu)

COOLING
FAN1

(50A)
[60A]

(G4NA/G4FD): Propojovací blok E/R (RELÉ 1, RELÉ. 9)
(G4FJ): Propojovací blok E/R (RELÉ 1)

TCU 3 40 A TCM

TCU 4 40 A TCM

BLOWER 40 A Propojovací blok E/R (RELÉ 13)

POWER
TAILGATE

40 A Modul elektrických dveří zavazadlového prostoru

FUEL
HEATER

30 A Propojovací blok E/R (RELÉ 10)

REAR
HEATED

REAR
HEATED 40 A Propojovací blok E/R (RELÉ 2)

COOLING
FAN 2

2
40 A G4FJ : Propojovací blok E/R (RELÉ 9)

Hlavní pojistkový panel v motorovém prostoru (vznětový motor)
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ŽÁROVKY SVĚTEL
Za účelem výměny většiny žárovek
se obraťte na autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI. Je obtížné vyměnit žá -
rov ku ve vozidle, protože z vozidla
mu sí být demontovány další díly před
tím, než se dostanete k žárovce. To
zejména platí pro demontáž sestavy
předních světlometů.
Demontáž/instalace těla světlometu
může mít za následek poškození
vozidla.

Pro výměnu za přepálenou žárov-
ku použijte žárovku se stejným pří -
ko nem. Jinak by mohlo dojít k pře-
pálení pojistky nebo poškození
elek tro instalace.

Informace 
Po jízdě v hustém dešti nebo po mytí
vozidla se mohou prosvětlovací kryty
světlometů a koncových světel jevit
jako pokryté námrazou. Tento stav je
způsobený teplotním rozdílem mezi
svět lem uvnitř a venku. Jedná se o po -
dob ný jev jakým je kondenzace na
oknech uvnitř vozidla během deště,
a není tím tudíž signalizován žádný
problém s vozidlem. Pokud se voda do -
sta ne do okruhu žárovky, doporučuje-
me Vám nechat systém zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Informace – změna strany
provozu (pro
Evropu)

Rozložení světelného paprsku je asy-
metrické. Pokud jedete do země s opa-
čnou stranou provozu, bude tato asy-
metrická část oslňovat protijedoucí
ři di če. Abyste zabránili oslňování,
EHS vy ža du je různá technická řešení
(např. automatický systém změny, ná -
lep ku, nastavení sklonu dolů). Tyto
světlomety jsou zkonstruovány tak,
aby protijedoucí řidiče neoslňovaly.
Proto světlomety nemusíte v zemi
s opačnou stranou provozu měnit.

i

i

POZNÁMKA

Před prováděním prací na svět-
lech řádně zatáhněte parkovací
brzdu, ujistěte se, že spínač za -
pa lování je v poloze LOCK/OFF,
a vypněte světla, abyste předešli
rozjetí se vozidla a popálení prstů
nebo zasažení elektrickým prou-
dem.

VÝSTRAHA 
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Výměna žárovky světlo metů ,
statického přisvícení  do
zatáčky, obrysových  světel,
směrových světel a předních
mlhových světel

Typ A
(1) Světlomet (tlumený)
(2) Světlomet (dálkový)
(3) Směrové světlo
(4) Obrysové světlo
(5) Světlo pro denní svícení
(6) Mlhové světlo
(7) Statické světlo do zatáček 

(je-li ve výbavě)

Světlomet a statické světlo do
zatáček

• Vždy s nimi manipulujte opatrně
a vy va ruj te se poškrábání nebo
odření. Pokud žárovky svítí, zabra-
ňte jejich kontaktu s tekutinami.

• Nikdy se nedotýkejte skleněné
části holou rukou. Zbytek oleje
může způsobit přehřátí žárovky
a prask nutí během svícení. 

• Žárovka smí svítit pouze instalova-
ná ve světlometu.

• Pokud je žárovka poškozená
anebo prasklá, okamžitě ji vy měň -
te a opatrně zlikvidujte.

OTL075064

OLMB073042L

• S halogenovými žárovkami ma -
ni pu luj te opatrně. Halogenové
žárovky obsahují stlačený plyn,
který při rozbití může způsobit
odlétávání skleněných střepů.

• Při výměně žárovky používej-
te ochranu očí. Před manipula-
cí nechte žárovku vychladnout.

VÝSTRAHA 

n Halogenová žárovka
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1. Otevřete kapotu.
2. Odpojte záporný kabel od akumu-

látoru.
3. Demontujte kryt žárovky otočením

proti směru hodinových ručiček.
4. Odpojte konektor objímky od

žárovky.

5. Uvolněte přídržný drát žárovky
stisknutím konce a jeho zatlače-
ním směrem nahoru.

6. Vyjměte žárovku ze sestavy svět-
lometu.

7. Instalujte novou žárovku a zajistě-
te přídržný drát žárovky světlome-
tu ve své poloze zarovnáním drátu
s drážkou na žárovce.

8. Připojte konektor objímky žárovky.
9. Instalujte kryt žárovky otočením po

směru hodinových ručiček.

Informace 
Sklon světlometů je nutno se ří dit po
nehodě nebo po opětovné montáži
sestavy světlometu u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Směrové světlo
1. Otevřete kapotu.
2. Odpojte záporný kabel od akumu-

látoru.
3. Objímku z těla světla demontujte

otočením doleva, dokud výstupky
na objímce nejsou nad drážkami
v těle světla.

4. Žárovku z objímky demontujte
zatlačením a otočením doleva,
dokud výstupky na žárovce nejsou
nad drážkami v objímce. Žárovku
vytáhněte z objímky. 

i

OTLE075013

OTLE075015

n Statické přisvěcování do zatáčky

n Dálková/tlumená světla

Tlumená
Dálková

OTLE075019
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5. Žárovku instalujte zpět zatlačením
do objímky a otáčením doprava,
dokud se nezajistí na svém místě.

6. Objímku do těla světla nainstaluje-
te tak, že umístíte výstupky na
objímce nad drážky v těle světla.

7. Zatlačte objímku do těla světla
a objímku otočte doprava.

Obrysové světlo/světlo pro denní
svícení/mlhové světlo
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Typ B

(1) Světlomet (tlumený)
(2) Světlomet (dálkový)
(3) Směrové světlo
(4) Obrysové světlo
(5) Světlo pro denní svícení
(6) Mlhové světlo
(7) Statické světlo do zatáček

Světlomet (dálkové světlo)OTL075032

OLMB073042L

• S halogenovými žárovkami ma -
ni pu luj te opatrně. Halogenové
žá rov ky obsahují stlačený
plyn, který při rozbití může způ-
sobit odlétávání skleněných
střepů.

• Při výměně žárovky používej-
te ochranu očí. Před manipula-
cí nechte žárovku vychladnout.

VÝSTRAHA 

n Halogenová žárovka
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• Vždy s nimi manipulujte opatrně
a vyvarujte se poškrábání nebo
odření. Pokud žárovky svítí, zabra-
ňte jejich kontaktu s tekutinami.

• Nikdy se nedotýkejte skleněné
části holou rukou. Zbytek oleje
může způsobit přehřátí žárovky
a prasknutí během svícení. 

• Žárovka smí svítit pouze instalova-
ná ve světlometu.

• Pokud je žárovka poškozená ane -
bo prasklá, okamžitě ji vyměňte
a opatrně zlikvidujte. 1. Otevřete kapotu.

2. Odpojte záporný kabel od akumu-
látoru.

3. Demontujte kryt žárovky otočením
proti směru hodinových ručiček.

4. Odpojte konektor objímky žárovky.
5. Uvolněte přídržný drát žárovky

stisk nu tím konce a jeho zatlače-
ním směrem nahoru.

6. Vyjměte žárovku ze sestavy svět-
lometu.

7. Instalujte novou žárovku a zajistě-
te přídržný drát žárovky světlome-
tu ve své poloze zarovnáním drátu
s drážkou na žárovce.

8. Připojte konektor objímky žárovky.
9. Instalujte kryt žárovky otočením po

směru hodinových ručiček.

OTLE075014

n Dálková světla
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Světlomet (tlumený, typ LED)
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Informace 
Sklon světlometů je nutno se ří dit po
nehodě nebo po opětovné mon tá ži
sestavy světlometu u au to ri zo va né ho
opravce HYUNDAI.

Směrové světlo
1. Otevřete kapotu.
2. Odpojte záporný kabel od akumu-

látoru.
3. Objímku z těla světla demontujte

otočením doleva, dokud výstupky
na objímce nejsou nad drážkami
v těle světla.

4. Žárovku z objímky demontujte za -
tla če ním a otočením doleva, dokud
výstupky na žárovce nejsou nad
dráž ka mi v objímce. Žárovku vy táh -
ně te z objímky. 

5. Žárovku instalujte zpět zatlačením
do objímky a otáčením doprava,
dokud se nezajistí na svém místě.

6. Objímku do těla světla nainstaluje-
te tak, že umístíte výstupky na
objímce nad drážky v těle světla.

7. Zatlačte objímku do těla světla
a objímku otočte doprava.

Obrysové světlo/světlo pro denní
svícení/mlhové světlo/statické světlo do
zatáčky
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

i

OTLE075019
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Výměna bočního směrového
světla 
Typ A

Pokud žárovka nefunguje, doporuču-
jeme Vám nechat vozidlo zkontrolo-
vat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Typ B

1. Demontujte sestavu žárovky z vo -
zi dla vypáčením prosvětlovacího
krytu a vytažením sestavy ven.

2. Odpojte konektor žárovky.
3. Objímku z prosvětlovacího krytu de -

mon tuj te otočením doleva, do kud
výstupky na objímce nejsou nad
drážkami v prosvětlovacím krytu.

4. Vytáhněte žárovku přímým tahem.
5. Do objímky vložte novou žárovku.
6. Instalujte objímku zpět do prosvět-

lovacího krytu.

7. Připojte konektor žárovky.
8. Znovu instalujte těleso světla zpět

do karoserie vozidla.

OTL075065

OTL075066
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Sklon předních světlometů
a předních mlhových světel
(pro Evropu)

Seřízení světlometů
1. Nahustěte pneumatiky na přede-

psaný tlak a vyložte veškerý
náklad z vozidla s výjimkou řidiče,
náhradního kola a nářadí.

2. Vozidlo by mělo stát na rovném
povrchu.

3. Nakreslete vertikální čáry (vertikál-
ní čáry procházejí středy příslu-
šných světlometů) a horizontální
čáru (horizontální čára prochází
středem světlometů) na projekční
plochu.

4. Pokud je světlomet a akumulátor
v normálním stavu, nastavte svět-
lomety tak, aby nejjasnější část
dopadala na horizontální a verti-
kální čáry.

5. Otáčením ovladače ve směru hodi-
nových ručiček nebo proti směru
hodinových ručiček za měř te papr-
sek tlumených světel do leva nebo
doprava. Otáčením ovladače ve
směru hodinových ručiček nebo
proti směru hodinových ručiček
zaměřte paprsek tlumených světel
nahoru nebo dolů.
Otáčením ovladače ve směru ho di -
nových ručiček nebo proti smě ru
ho dinových ručiček za měř te papr-
sek dálkových světel nahoru nebo
dolů.

Nastavení předního mlhového
světla

Přední mlhové světlo je možné
nastavit stejně jako světlomety.
Pokud jsou přední mlhová světla
a akumulátor v normálním stavu,
nastavte přední mlhová světla. 
Otáčením šroubováku doleva a do -
pra va nastavte sklon předních mlho-
vých světel.

OTLE075020
OTLE075021
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Jednotka: mm 

Záměrný bod

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (Low beam)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
H3 : Height between the fog lamp bulb center and ground
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam)
W3 : Distance between the two fog lamp bulbs centers

OTLE075022

Stav vozidla Typ žárovky H1 H2
H3

W1 W2
W3

FOG FOG+DRL FOG FOG+DRL

Bez řidiče
Halogen/HID 886 

862 578 565 
1502

1208 1474 1452 
LED 884 1494 

S řidičem
Halogen/HID 879 

855 571 558
1502 

1208 1474 1452
LED 877 1494 

H1: Výška středu žárovky světlometu od země (tlumené světlo)
H2: Výška středu žárovky světlometu od země (dálkové světlo)
H3: Výška středu žárovky mlhového světla od země
W1: Vzdálenost mezi středy dvou žárovek světlometů (tlumená světla)
W2:Vzdálenost mezi středy dvou žárovek světlometů (dálková světla)
W3: Vzdálenost mezi středy dvou žárovek mlhových světel

Zeď
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Tlumená světla (levostranné řízení) 

1. Zapněte tlumená světla, bez řidiče ve voze.
2. Čára ořezu by měla být promítnuta na čáru ořezu jako na obrázku.
3. Při nastavení tlumených světel by mělo být vertikální nastavení provedeno po horizontálním nastavení.
4. Pokud je ve výbavě zařízení pro nastavení sklonu světlometů, nastavte jeho spínač do polohy 0.

OTLE075100

n Vzdálenost 10 m od projekční plochy

Svislá přímka procházející středem 

Osa vozu

Přerušovaná čára

(tlumená světla)

(tlumená světla)

ZEMĚ

žárovky levého světlometu
Svislá přímka procházející středem 

žárovky pravého světlometu

Vodorovná přímka procházející
středy žárovek světlometů
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Tlumená světla (pravostranné řízení) 

1. Zapněte tlumená světla, bez řidiče ve voze.
2. Čára ořezu by měla být promítnuta na čáru ořezu jako na obrázku.
3. Při nastavení tlumených světel by mělo být vertikální nastavení provedeno po horizontálním nastavení.
4. Pokud je ve výbavě zařízení pro nastavení sklonu světlometů, nastavte jeho spínač do polohy 0.

OTLE075101

n Vzdálenost 10 m od projekční plochy

Svislá přímka procházející středem 

Osa vozu

Přerušovaná čára

(tlumená světla)

(tlumená světla)

ZEMĚ

žárovky levého světlometu
Svislá přímka procházející středem 

žárovky pravého světlometu

Vodorovná přímka procházející
středy žárovek světlometů
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Přední mlhová světla 

1. Zapněte přední mlhová světla bez řidiče ve vozidle.
2. Čára ořezu by měla být promítnuta do povolené oblasti (šrafovaná plocha).

OTLE075102

n Vzdálenost 10 m od projekční plochy
Svislá přímka procházející středem 

Vodorovná přímka procházející 
středy žárovek mlhových světel

Osa vozu

Horní mez

Přerušovaná čára

(přední mlhová) (p
ře

dn
í m

lh
ov

á)

(tlumená světla)

ZEMĚ

žárovky levého mlhového světla Svislá přímka procházející středem 

žárovky pravého mlhového světla
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Výměna žárovek v zadní
sdružené  svítilně

(1) Brzdové světlo
(2) Koncové světlo
(3) Světlo zadního ukazatele směru
(4) Světlo zpětného světlometu

Vnější svítilna
Žárovka brzdových/koncových
světel  a žárovka ukazatele směru

1. Vypněte motor.
2. Otevřete dveře zavazadlového

prostoru.

3. Povolte přídržné šrouby sestavy
žárovky pomocí křížového šroubo-
váku.

4. Demontujte sestavu zadní sdru-
žené svítilny z karoserie vozidla.

OTL075034

OTL075034

n Typ A

n Typ B OTL075035

OTL075036
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5.Objímku z těla světla demontujte
oto če ním doleva, dokud výstupky
na objímce nejsou nad drážkami
v těle světla.

6.Žárovku z objímky demontujte za -
tla če ním a otočením doleva, dokud
výstupky na žárovce nejsou nad
drážkami v objímce. Žárovku vy táh -
ně te z objímky.

7.Žárovku instalujte zpět zatlačením
do objímky a otáčením doprava, do -
kud se nezajistí na svém místě.

8.Objímku do těla světla nainstalujete
tak, že umístíte výstupky na objímce
nad drážky v těle světla.
Zatlačte objímku do těla světla
a ob  jím ku otočte doprava.

9.Znovu instalujte těleso světla zpět
do karoserie vozidla.

Brzdové/koncové světlo (typ LED)
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

OTL075037
Směrové světlo

Brzdové/koncové světlo
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Vnitřní svítilna
Koncové světlo/světlo zpětného
světlometu

1. Vypněte motor.
2. Otevřete dveře zavazadlového

pro sto ru.
3. Sejměte servisní kryt pomocí

plochého šroubováku.

4.Objímku z těla světla demontujte
otočením doleva, dokud výstupky
na objímce nejsou nad drážkami
v těle světla.

5.Žárovku vytáhněte z objímky.
6.Do objímky vložte novou žárovku.
7.Namontujte objímku do sestavy

světla vyrovnáním výstupků na
objímce s drážkami sestavy světla
a otočením objímky po směru hodi-
nových ručiček.

8.Znovu instalujte sestavu světla do
karoserie vozidla.

Brzdové a koncové světlo (typ LED)
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

OTLE075016

OTL075039
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Zadní mlhové světlo (je-li ve
výbavě)
1. Objímku z těla světla demontujte

otočením doleva, dokud výstupky
na objímce nejsou nad drážkami
v těle světla.

2. Žárovku z objímky demontujte za -
tla če ním a otočením doleva, do kud
výstupky na žárovce nejsou nad
drážkami v objímce. Žárovku vy -
táh ně te z objímky.

3. Do objímky vložte novou žárovku.
4. Instalujte tělo světla zpět do karo-

serie vozidla.

Výměna přídavného
brzdového  světla

Pokud přídavné brzdové světlo nesvítí,
do po ru ču je me obrátit se na autorizo-
vaného opravce HYUNDAI.

Výměna žárovky v osvětlení
registrační značky

1. Povolte šrouby přidržující prosvět-
lovací kryt pomocí šroubováku.

2. Demontujte prosvětlovací kryt.
3. Vytáhněte žárovku přímým tahem.
4. Namontujte novou žárovku.
5. Řádně nainstalujte prosvětlovací

kryt zpět pomocí přídržných šrou-
bů prosvětlovacího krytu.

OTL075040 OTL075041
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Výměna žárovek světla interiéru

Světlo na čtení a světlo interiéru
Pokud LED světlo nefunguje, dopo-
ručujeme Vám nechat vozidlo zkon-
trolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

OTLE075017

OTL075044

n Světlo na čtení – se střešním oknem

n Světlo interiéru – se střešním oknem

n Světlo na čtení – bez střešního okna

OTLE075018

OLFH074029

n Osvětlení kosmetického zrcátka

n Osvětlení zavazadlového prostoru
OTL075043

OTL075045

n Světlo interiéru – bez střešního okna

Světlo na čtení, světlo interiéru, světlo kosmetického zrcátka, světlo 
zavazadlového prostoru a světlo v přihrádce před spolujezdcem
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 1.Použijte plochý šroubovák a opatr-
ně uvolněte prosvětlovací kryt z tě -
la světla v interiéru.

2.Vytáhněte žárovku přímým tahem.
3.Do objímky vložte novou žárovku.
4.Nastavte výstupky prosvětlovacího

krytu na drážky v těle světla v in te -
ri é ru a zacvakněte prosvětlovací
kryt na své místo.

Buďte opatrní, abyste nepoškodili
kryt, výstupek nebo plastové tělo. 

POZNÁMKA

OTL075046

n Osvětlení přihrádky před spolujezdcem
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PÉČE O VZHLED VOZIDLA
Péče o exteriér vozidla
Obecná upozornění ohledně
exteriéru 
Je velmi důležité dodržovat instrukce
na štítku, když používáte chemické
čisticí prostředky nebo leštidla.
Přečtěte si všechna varování a upo-
zornění na štítku.  

Údržba laku
Mytí 
Abyste ochránili lak Vašeho vozidla
před korozí a poškozením, myjte vo zi -
dlo důkladně a často, minimálně jed-
nou měsíčně, vlažnou nebo studenou
vodou. 
Po jízdě v terénu byste měli Vaše vo zi -
dlo umýt po každé takové jízdě. Spe ci -
ál ní pozornost věnujte odstranění usa-
zené soli, nečistotám, blátu a dal ším
cizím materiálům. Ujistěte se, že otvo-
ry pro výtok vody v dolní části dveří
a prahů jsou čisté a průchodné.
Hmyz, asfalt, míza ze stromů, ptačí
trus, průmyslový spad a podobné usa-
zeniny mohou poškodit lak Vašeho vo -
zi dla, pokud nejsou odstraněný oka-
mžitě. 
Dokonce ani okamžité umytí obyčej-
nou vodou nemusí odstranit všechny
tyto nečistoty úplně. 
Může být použito jemné mýdlo, které
je bezpečné použít na lakované povr-
chy.
Po umytí vozidlo důkladně opláchněte
vlažnou nebo studenou vodou. Ne do -
vol te, aby na laku mýdlo za schlo.

• Nepoužívejte silné mýdlo, che-
mická rozpouštědla nebo horkou
vodu a nemyjte vozidlo na pří -
mém slunci nebo když je karose-
rie vozidla horká. 

• Buďte opatrní při mytí bočních
oken Vašeho vozidla. 
Zejména tlakovou vodou. Voda
může proniknout okny a namočit
interiér.

• Abyste předešli poškození plas -
to vých součástí a světel, nečistě-
te je chemickými rozpouštědly
nebo silnými čisticími prostřed-
ky.

POZNÁMKA

Mokré brzdy

Po umytí vozidla si brzdy vy -
zkou šej te při pomalé jízdě,
abyste zjistili, že voda nemá vliv
na jejich funkci. Pokud je výkon-
nost brzd horší, vysušte brzdy
lehkým přibrzděním při pomalé
rychlosti.

VÝSTRAHA 
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Vysokotlaké mytí
• Při používání vysokotlakých myček

udržujte od vozidla dostatečnou
vzdálenost.
Nedostatečný odstup nebo nadměr-
ný tlak mohou způsobit poškození
součástí vozidla nebo průnik vody.

• Nestříkejte přímo na kameru, sníma-
če nebo jejich okolí vodu pod vyso-
kým tlakem. Působení vody pod
vysokým tlakem může způsobit, že
zařízení nebude fungovat správně.

• Nedávejte konec trysky blízko k pry-
žovým nebo plastovým krytům či ke
konektorům, neboť by se mohly při
zasažení vodou pod vysokým tla-
kem poškodit.

• Mytí vodou v motorovém prostoru
včetně mytí vysokotlakou vo dou
může mít za následek poruchu
elektrických obvodů v motorovém
prostoru.

• Nikdy nedovolte, aby voda nebo
jiné kapaliny přišly do kontaktu
s elektrickými/elektronickými
sou část mi uvnitř vozidla, jelikož
tím může dojít k jejich poškození.

Voskování
Vozidlo navoskujte, pokud voda již na
laku nevytváří kapky.
Před voskováním vždy vozidlo umyj-
te a osušte. Používejte kvalitní tekutý
nebo krémový vosk a dodržujte in -
struk ce výrobce. Voskujte všechny
kovové části, abyste je ochránili
a uchovali jejich lesk. Při odstraňo-
vání oleje, asfaltu a podobných ma -
te ri á lů čisticím prostředkem pro od -
stra ňo vá ní skvrn se obvykle odstraní
z laku i vosk. Tyto místa opět navos-
kujte, i když zbytek vozidla ještě není
nutné voskovat.  

• Pokud budete utírat prach nebo
nečistoty z karoserie suchým
hadrem, poškrábete lak.

• Na chromované nebo eloxované
hliníkové díly nepoužívejte drá -
těn ku, brusné čisticí prostředky
nebo silná rozpouštědla, která
obsahují vysoce alkalické nebo
žíravé přísady. Výsledkem může
být poškození ochranné vrstvy
a změna barvy nebo poškození
laku. 

POZNÁMKA

POZNÁMKA

OLMB073082
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Opravy poškození laku 
Hluboké rýhy nebo poškození kamín-
ky na lakovaném povrchu musí být
okamžitě opraveny. Obnažený kov
rychle podléhá korozi a poškození
pak může vyžadovat nákladnou
opravu. 

Pokud dojde k poškození vozidla
a je nutné opravit nebo vyměnit
kovový díl, ujistěte se, že karosárna
aplikuje antikorozní materiály na
opravené nebo vyměněné díly. 

Údržba lesklého kovu
• Pokud chcete odstranit asfalt

a hmyz, použijte přípravek na
odstraňování asfaltu. Nepoužívejte
škrabku ani ostré předměty.

• Pokud chcete ochránit díly z lesklé-
ho kovu před korozí, použijte vosk
nebo ochranný prostředek na
chromované povrchy a rozleštěte
je do vysokého lesku.

• Během zimy nebo v přímořských
oblastech ošetřete díly z lesklého
kovu silnější vrstvou vosku nebo
ochranného prostředku. V případě
nutnosti ošetřete díly nekorozivní
vazelínou nebo jinou ochrannou
směsí.  

Údržba podvozku
Korozivní materiály používané pro
odstranění ledu a sněhu a snížení
prašnosti se mohou usazovat na
podvozku. Pokud nejsou tyto materi-
ály odstraněny, urychlují korozi dílů
podvozku, například palivového
potrubí, rámu, podlahy a výfukového
systému, i když jsou ošetřeny proti
korozi.
Jednou měsíčně, po jízdě v terénu
a na konci zimy důkladně opláchněte
podvozek a podběhy kol vlažnou
nebo studenou vodou. Těmto oblas-
tem věnujte zvláštní pozornost, proto-
že bláto a nečistoty zde nejsou tolik
vidět. Horší je, když se nečistoty
z vozovky znovu namočí, aniž by se
odstranily. V dolních částech dveří,
prahů a nosníků rámu jsou otvory pro
výtok vody, které by neměly být
ucpané nebo znečištěné; zachycená
voda v těchto částech může způsobit
korozi. 

POZNÁMKA
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Údržba hliníkových kol 
Hliníková kola jsou opatřena průhled-
ným ochranným lakem.

• Na hliníková kola nepoužívejte
brusné čisticí prostředky, leštidla,
rozpouštědla nebo drátěné kar-
táče.

• Čistěte kola, když jsou studená.
• Používejte pouze jemné mýdlo

nebo neutrální čisticí prostředek
a důkladně je opláchněte vodou.
Také očistěte kola po jízdě po sil-
nici ošetřené solí. 

• Nemyjte kola v myčce s vysoko-
rychlostními kartáči. 

• Nepoužívejte žádné alkalické
nebo kyselé čisticí prostředky.

Ochrana proti korozi
Ochrana Vašeho vozidla před
korozí 
Při výrobě svých vozidel nejvyšší
kva li ty používáme nejmodernější
a nej pokrokovější metody ochrany
proti korozi. To je ovšem pouze jedna
část komplexního boje proti korozi.
Aby byla zachována dlouhodobá
odolnost vozidla proti korozi, je nutná
určitá spolupráce majitele vozidla.

Obecné příčiny koroze
Nejběžnější příčiny koroze jsou ná -
sle du jí cí:
• Sůl používaná v zimě pro úpravu

sil nic, nečistoty a vlhkost, které se
nahromadí na spodku vozidla.

• Oděrky vrchního laku nebo spod-
ního ochranného nátěru způsobené
odletujícími kaménky, štěrkem nebo
drobnými rýhami, v nichž je odhalen
nechráněný kov.

POZNÁMKA

Po umytí vozidla si brzdy vyzkou-
šejte při pomalé jízdě, abyste zji-
stili, že voda nemá vliv na jejich
funkci. Pokud je výkonnost brzd
horší, vysušte brzdy lehkým
přibrzděním při pomalé rychlosti.

VÝSTRAHA 
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Oblasti se zvýšeným výskytem
korozivních vlivů
Pokud bydlíte v oblasti, kde je Vaše
vozidlo pravidelně vystaveno půso-
bení korozivních vlivů, nabývá anti-
korozní ochrana zvláštní důležitosti.
Nejběžnější příčiny zvýšeného rizika
koroze jsou oblasti s hojným pou-
žíváním soli pro úpravu silnic, chemi-
kálie pro snížení prašnosti, vzduch
v přímořských oblastech a průmyslo-
vý spad.

Vlhkost způsobuje korozi
Ve vlhkém prostředí je nejvyšší riziko
výskytu koroze. Například koroze se
značně urychluje v prostředí s vyso-
kou vlhkostí, obzvláště při teplotách
těsně nad bodem mrazu. V takovém
prostředí udržuje kontakt korozivních
látek s povrchem vozidla vlhkost,
která se velmi pomalu odpařuje.
Korozivní je především bláto, protože
pomalu vysychá a udržuje vlhkost
v místě kontaktu s vozidlem. I když se
bláto zdá být suché, stále může obsa-
hovat vlhkost a podporovat korozi. 

Rovněž vysoké teploty mohou korozi
urychlovat obzvláště u komponentů,
které nejsou dostatečně větrány. Ze
všech těchto důvodů je velmi důležité
udržovat vozidlo v čistotě bez nánosů
bláta a jiných materiálů. To se týká
nejen viditelných ploch, ale zejména
spodku vozidla.

Preventivní opatření proti korozi
Dodržováním následujících pokynů
můžete napomoci ochraně Vašeho
vozidla proti korozi:

Udržujte vozidlo čisté
Nejlepší způsob ochrany vozidla pro -
ti korozi je udržovat ho v čistotě bez
ná nosů korozivních materiálů. Ob -
zvláš tě důležité je věnovat pozornost
spodku vozidla.

• Pokud bydlíte v oblasti s vysokým
výskytem korozivních látek —
v pří moř ských oblastech, v místech
s vysokým průmyslovým znečiště-
ním, kyselými dešti nebo v mís-
tech, kde se silnice často ošetřují
solí atd.—, měli byste věnovat anti-
korozní ochraně zvýšenou péči.
V zimě alespoň jednou měsíčně
omyjte spodek vozidla hadicí a po
skončení zimy spodek vozidla
znovu důkladně opláchněte.

• Při čistění spodku vozidla věnujte
zvláštní pozornost komponentům
pod blatníky a na jiných místech,
které jsou běžně skrytá pohledu.
Čistění proveďte důkladně; namo-
čení nahromaděného bláta namísto
jeho odstranění uspíší korozi namís-
to toho, aby jí zabránilo v postupu.
K odstranění bláta a korozivních
materiálů se velmi dobře hodí tlako-
vá voda nebo tlaková pára.
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• Při čistění spodních částí dveří
a nosných komponentů rámu ne -
chá vej te odtokové otvory otevřené,
aby vlhkost mohla unikat a nebyla
uzavřená uvnitř, což by opět urych-
lovalo korozi.

Udržujte garáž suchou
Neparkujte ve vlhké, špatně větrané
garáži. Takové prostředí je velmi příz-
nivé pro vznik koroze. To platí ob -
zvláš tě v případech, kdy vozidlo
myjete v garáži nebo do garáže zaje-
dete s mokrým vozidlem nebo vozid-
lem pokrytým sněhem, blátem nebo
ledem. Dokonce i vyhřívaná garáž
může urychlovat korozi, pokud není
dobře větraná, aby se vlhkost mohla
rozptýlit.

Udržujte vrchní lak v dobrém
stavu
Jakékoli drobné porušení vrchního
laku vždy co nejdříve ošetřete oprav-
ným lakem, abyste snížili riziko vzni-
ku koroze. Pokud je obnažen holý
plech, doporučuje se svěřit opravu
odborníkům.

Ptačí trus: Ptačí trus je vysoce
korozivní a může poškodit lako-
vané povrchy během několika
hodin. Ptačí trus vždy odstraňte
co nejdřív.

Nezanedbávejte interiér
Vlhkost se může hromadit pod roho-
žkami a koberečky a způsobovat ko -
ro zi. Pravidelně kontrolujte kobere-
čky a podlahu pod nimi, zda je vše
suché. Zvláštní pozornost kontrole
věnujte, pokud převážíte hnojiva,
chemikálie nebo čisticí prostředky.
Tyto komodity převážejte pouze
v odpovídajících přepravních oba-
lech. Rozlité tekutiny vytřete, posti-
žené místo opláchněte čistou vodou
a nechte dokonale vyschnout.
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Péče o interiér vozidla
Obecné pokyny týkající se
interiéru 
Zabraňte, aby vnitřní části vozidla přišly
do kontaktu s chemikáliemi, jako jsou
parfémy, kosmetické oleje, opalovací
kré my, krémy na ruce a osvě žovače
vzdu chu. Podobné látky mohou způso-
bit poškození nebo vyblednutí součástí
interiéru. Jestliže dojde k jejich kontaktu
s přístrojovou deskou, ihned je setřete. 
Správné čištění vinylu, viz následující
instrukce. 

Nikdy nedovolte, aby voda nebo jiné
kapaliny přišly do kontaktu s elek-
trickými/elektronickými součástmi
uvnitř vozidla, jelikož tím může dojít
k jejich poškození.

Když čistíte kožené produkty (vo -
lant, sedadla atd.), použijte ne ut rál ní
čisticí prostředky nebo roztoky s níz-
kým obsahem alkoholu. Pokud pou-
žijete roztok s vy so kým obsahem
alkoholu nebo kyselé/al ka lic ké čisti-
cí prostředky, barva kůže může vy -

bled nout nebo se může povrch
odloupnout. 

Čištění čalounění a obložení
interiéru 
Vinyl 
Prach a volné nečistoty odstraňte
z vi ny lu smetáčkem nebo vysava-
čem. Povrch vinylu čistěte čisticím
prostředkem na vinyl.  

Tkaniny 
Prach a volné nečistoty odstraňte z tka -
niny smetáčkem nebo vysavačem.
Čistěte jemným mýdlovým roztokem
určeným pro čalounění nebo koberce. 
Čerstvé skvrny odstraňte ihned pro-
středkem na odstraňování skvrn.
Pokud nebudete čerstvým skvrnám
věnovat okamžitou pozornost, může
dojít k trvalému zabarvení tkaniny,
které již nebude možno odstranit.
Pokud není materiál správně udržo-
ván, také se může snížit jeho odolnost
proti ohni. 

Používání jiných než doporučených
čisticích prostředků a postupů může

ovlivnit vzhled a odolnost tkanin
proti ohni.

Čištění dvou/tříbodových
bezpečnostních  pásů 
Bezpečnostní pásy čistěte jemným
mýdlovým roztokem doporučeným
pro čalounění nebo koberce. Do dr -
žuj te instrukce přiložené k mýdlu.
Nebělte nebo znovu neobarvujte
pásy, protože by mohlo dojít k jejich
zeslabení.

Čištění vnitřní strany oken 
Pokud jsou vnitřní skleněné povrchy
oken ve vozidle zamlžené (tj. pokryté
mastným filmem), měly by být vyčiště-
ny čisticím prostředkem na sklo.
Postupujte podle instrukcí na nádob-
ce čisticího prostředku na sklo. 

Neškrábejte vnitřní část zadního
okna. Mohlo by dojít k poškození
mřížky vyhřívání zadního okna.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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SYSTÉM ŘÍZENÍ EMISÍ
Systém řízení emisí ve Vašem vozid-
le je krytý písemnou omezenou záru-
kou. Přečtěte si prosím informace
o záruce v servisní knížce ve Vašem
vozidle.
Vaše vozidlo je vybaveno systémem
řízení emisí, aby splnilo všechna
nařízení týkající se emisí.
Systém řízení emisí se skládá z ná -
sle du jí cích tří celků.

(1) Systém řízení emisí klikové skříně
(2) Systém řízení palivových par
(3) Systém řízení výfukových zplodin

Za účelem zajištění správné funkce
sy sté mu řízení emisí se doporučuje,
abyste nechali vozidlo pravidelně kon-
trolovat a udržovat autorizovaným
opravcem HYUNDAI podle údržbové-
ho plánu v tomto návodu k obsluze.

1. Systém řízení emisí klikové
skříně

Systém nucené ventilace klikové
skříně brání znečistění ovzduší plyny
vytlačovanými z klikové skříně. Tento
systém přivádí čerstvý filtrovaný
vzduch do klikové skříně hadicí sání
vzduchu. Čerstvý vzduch se v klikové
skříni mísí s odpadními plyny a je
nasáván přes ventil PCV do spalova-
cí soustavy.

2. Systém řízení palivových
par

Tento systém brání úniku palivových
par do ovzduší.

Pro kontrolní a údržbový test
(s elektronickým stabilizačním sy -
sté mem (ESC))
• Abyste předešli vynechávání

motoru během testu na dy na -
mo metru, vypněte elek tro nic -
ký stabilizační systém (ESC)
stisknutím spínače ESC.

• Po testu na dynamometru
ESP znovu zapněte dalším
stisknutím spínače ESP.

POZOR
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Zásobník par
Palivové páry vznikající v palivové
nádrži jsou absorbovány do palub-
ního zásobníku par. Při chodu moto-
ru jsou palivové páry nahromaděné
v zásobníku přiváděny do vyrov-
návací komory přes elektromagnetic-
ký ventil řízení odvětrávání palivo-
vých par.

Ventil řízení vytlačování
palivových  par
Ventil řízení vytlačování palivových
par je řízen řídicím modulem motoru
(ECM); když je teplota chladicí kapa-
liny motoru nízká (během chodu
motoru na volnoběh), ventil PCSV se
uzavře, aby odpařované palivo neby-
lo nasáváno do motoru. Po zahřátí
motoru při normální jízdě se ventil
PCSV otevře a odpařené palivo je
nasáváno do motoru.

3. Systém řízení výfukových
zplodin

Jedná se o velmi účinný systém, který
minimalizuje obsah škodlivin ve výfuko-
vých plynech a zároveň udržuje dob-
rou výkonnost vozidla.

Úpravy vozidla 
Toto vozidlo by nemělo být upravo-
váno. Úpravy Vašeho vozidla by
mohly mít vliv na jeho výkonnost,
bezpečnost nebo životnost a mohly
by dokonce odporovat zákonům,
které se týkají bezpečnosti a emisí.
Navíc poškození nebo problémy
s vý kon nos tí vyplývající z jakýchkoliv
úprav nemusí být kryty zárukou.  
• Pokud používáte neschválená elek -

tro nic ká zařízení, může dojít k neob-
vyklému chování vozidla, poškození
kabeláže, vybití akumulátoru a po -
žá ru. Z důvodu Vaší bezpečnosti
nepoužívejte ne schvá le ná elektro-
nická zařízení. 

Upozornění k výfukovým
plynům  motoru (oxid uhelnatý) 
• Oxid uhelnatý může být přítomný ve

výfukových plynech. Proto pokud
cítíte výfukové plyny uvnitř vozidla,
nechte jej okamžitě zkontrolovat
a opravit. Jakmile zaregistrujete pro-
nikání výfukových plynů do Vašeho
vozidla, pokračujte v jízdě pouze se
všemi okny úplně otevřenými. Oka -
mži tě nechte Vaše vozidlo zkontrolo-
vat a opravit.
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• Nenechávejte motor běžet ve
stísněných nebo uzavřených pro-
storech (například v garáži) po
dobu delší, než je nezbytně nutné
pro vjezd nebo opuštění tohoto
prostoru.

• Když s vozidlem zastavíte s bě ží -
cím motorem na otevřeném pro-
stranství po delší dobu, nastavte
systém větrání (podle potřeby) tak,
aby do vozidla nasával vzduch
zvenku.

• Nikdy neseďte v zaparkovaném
vo zi dle po delší dobu s běžícím
motorem.  

• Pokud motor zhasne nebo jej není
možné nastartovat, nepřiměřený
počet pokusů o nastartování moto-
ru může mít za následek poškoze-
ní systému řízení emisí.

Provozní pokyny pro katalyzátory
(pokud je ve výbavě)

Výfukové plyny obsahují oxid
uhelnatý (CO). I když je bez
barvy a zápachu, je nebezpečný
a při vdechnutí může způsobit
smrt. Abyste předešli otravě CO,
dodržujte následující instrukce.

VÝSTRAHA 

• Horký výfukový systém může
zapálit hořlavé látky pod Va -
ším vozidlem. Vozidlo ne par -
kuj te, neprovozujte ve vol no -
běž ných otáčkách nebo s ním
nejezděte přes hořlavé před -
mě ty jako suchá tráva, papír,
listy atd. nebo v jejich blízkosti.

• Výfukový systém a systém ka -
ta ly zá to ru jsou velmi horké,
když motor běží nebo krátce
po vypnutí motoru. Ne při bli -
žuj te se k výfukovému systému
nebo katalyzátoru, mohli byste
se popálit.
Také neodstraňujte chladič
oko lo výfukového systému, ne -
u těs ňuj te spodní část vozidla
a ani nezakrývejte vozidlo za
účelem ochrany proti korozi. Za
určitých podmínek to může
představovat riziko požáru.

VÝSTRAHA 
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Vaše vozidlo je vybaveno katalyzáto-
rem, který je součástí systému řízení
emisí.
Proto musí být dodržovány následu-
jící pokyny:

Pokud nebudete dodržovat tyto poky-
ny, mohlo by dojít k poškození kataly-
zátoru a Vašeho vozidla. 
Navíc takové počínání může mít vliv na
platnost záruk.

• U zážehových motorů po u ží vej -
te pouze BEZOLOVNATÉ PALI-
VO.

• Neprovozujte vozidlo, pokud
mo tor vynechává nebo výrazně
ztratil výkonnost.

• Ne po u ží vejte motor nesprávně
ani jej nepřetěžujte. Příklady ne -
správ ného používání jsou jízda
s vypnutým motorem a jízda
z prud ké ho kopce se za řa ze -
ným převodovým stupněm s vy -
pnu tým motorem.

(Pokračování)

(Pokračování)
• Neprovozujte motor ve vy so -

kých volnoběžných otáčkách
po delší dobu (5 minut nebo
déle).

• Neupravujte ani se ne po kou šej -
te zasahovat do součástí motoru
nebo systému řízení emisí.
Všech ny kontroly a seřízení musí
provádět autorizovaný opravce
HYUNDAI.

• Nejezděte s téměř prázdnou
palivovou nádrží. Pokud dojde
benzin, může to vést k selhání
motoru a následnému po ško -
ze ní katalyzátoru.

POZOR
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Filtr pevných částic (DPF)  
(je-li ve výbavě) 
Systém filtru pevných částic (DPF)
odstraňuje pevné částice z výfuko-
vých plynů.
Na rozdíl od jednoúčelového vzdu-
chového filtru, filtr pevných částic
automaticky spaluje (nebo okysliču-
je) a odstraňuje nahromaděné
pev né částice podle jízdních pod-
mínek.
Jinými slovy nahromaděné pevné
částice jsou odstraňovány řídicím sys-
témem motoru a spalovány při vy so -
ké teplotě výfukových plynů za nor-
mální/vysoké rychlosti.
Nicméně pokud je vozidlo opako-
vaně provozováno na krátké vzdále-
nosti nebo dlouhodobě při nízké
rychlosti, nahromaděné pevné části-
ce se ne musí automaticky odstranit
z důvodu nízké teploty výfukových
plynů. Pokud pevné částice překročí
stanovený limit a proces oxidace ne -
pro běhne, rozsvítí se kontrolka poru-
chy ( ).

Kontrolka poruchy (MIL) zhasne, když
pojezdová rychlost překročí 60 km/h
nebo když jsou otáčky mo to ru v roz-
mezí 1500 až 2500 se zařazeným
minimálně 2. pře vo do vým stup něm
po dobu cca 25 minut. 
Pokud kontrolka poruchy MIL stále
bliká nebo se zobrazí varovné hlášení
„Check exhaust system” (zkontrolujte
výfukový systém), doporučujeme Vám
nechat systém DPF zkontrolovat
autorizovaným opravcem HYUNDAI.
Pokud vozidlo jede po delší dobu se
stále rozsvícenou kontrolkou poruchy
MIL, může se poškodit systém DPF
a zvýšit spotřeba paliva.

Zachytávání NOx 
(je-li ve výbavě)
Systém zachytávání NOx (LNT)
odstraňuje oxidy dusíku z výfukových
plynů. V závislosti na kvalitě paliva se
ve výfukových zplodinách může
objevit zápach. Kvalita paliva může
ovlivnit výkonnost zachytávání oxidů
dusíku. Používejte upravenou naftu
pro osobní automobily.

Nafta
(je-li ve výbavě DPF) 

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
systémem DPF, doporučujeme
Vám používat pouze motorovou
naftu pro vozidla vybavená sys-
témem DPF. 
Pokud používáte jinou naftu
s vysokým obsahem síry (více
než 50 ppm) nebo s nespecifiko-
vanými aditivy, může se poškodit
systém DPF a způsobit emise
bílého kouře. 

POZOR
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ROZMĚRY

MOTOR

Položka mm 

Celková délka 4475 

Celková šířka 1850 

Celková výška 1645 / 1650 *1

Přední pneumatiky

215/70 R16 1620

225/60 R17 1608

245/45 R19 1604

Zadní pneumatiky

215/70 R16 1631

225/60 R17 1620

245/45 R19 1615

Rozvor 2670

*1 se střešním nosičem

Položka 1.6 GDI / 1.6 T-GDI 2.0 TCI 2.0 MPI 1.7 TCI

Zdvihový objem

cm3 1591 1,995 1999 1685 

Vrtání x zdvih 

mm 
77X85,4 84X90 81X97 77,2X90

Pořadí zážehu 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Počet válců 4 v řadě 4 v řadě 4 v řadě 4 v řadě
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PŘÍKON ŽÁROVKY
Žárovka světla Typ žárovky Příkon

Vpředu

Světlomety
Potkávací

Typ A H7LL 55
Typ B LED LED

Dálková H7LL 55
Směrové světlo PY21W 21
Obrysové světlo LED LED
Mlhové světlo H8L 35
Boční směrové světlo (vnější zpětné zrcátko) LED LED
Statické přisvěcování do zatáček H7LL 55
Světlo pro denní svícení LED LED

Vzadu

Zadní kombinovaná
svítilna

Typ A

Brzdové/koncové 21/5W 21/5
Koncové 21/5W 21/5
Směrové světlo PY21W 21
Zpátečka W16W 16

Typ B
Brzdové/koncové LED LED
Směrové světlo PY21W 21
Zpátečka W16W W16W

Třetí brzdové světlo LED LED
Osvětlení registrační značky W5W 5
Mlhové světlo PY21W 21

Interiér

Světlo pro čtení
se střešním oknem LED LED
bez střešního okna W10W 10

Osvětlení vnitřního
prostoru 

se střešním oknem LED LED
bez střešního okna W10W 10

Osvětlení sluneční clony W5W 5
Osvětlení zavazadlového prostoru W10W 10
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem W5W 5

Etc Osvětlení nástupního prostoru LED LED
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PNEUMATIKY A KOLA

Při výměně pneumatik musíte použít pneumatiky rozměru shodného s originální výbavou vozidla.
Pokud použijete pneumatiky s jinými rozměry, může dojít k poškození příslušných součástí nebo jejich

nesprávné funkci.

POZOR

Položka
Rozměr

pneumatiky 
Rozměr kola

Tlak vzduchu (kPa, psi)

Utahovací moment
matic kol Nm

Normální zatížení

( )

Maximální zatížení

( )

Vpředu Vzadu Vpředu Vzadu

Rozměr plnohodnotné
pneumatiky

215/70 R16 6.5J X 16
2,4 

(240, 35)
2,4 

(240, 35)
2,4 

(240, 35)
2,4 

(240, 35)
88–107225/60 R17 7.0J X 17

245/45 R19 7.5J X 19

Informace 
U sady pro minimální spotřebu paliva U2 1.7 (M/T) je tlak vzduchu v předních pneumatikách 2,6 baru (260 kPa, 37 psi). 

i

POVOLENÁ ZÁTĚŽ A RYCHLOST PNEUMATIK (PRO EVROPU)

*1 LI: ZÁTĚŽOVÝ INDEX
*2 RS: SYMBOL RYCHLOSTI

Položka
Rozměr

pneumatiky 
Rozměr kola

Max. zátěž Max. rychlost

ZI *1 kg RS *2 km/h

Rozměr plnohodnotné
pneumatiky

215/70 R16 6.5J X 16 100 800 H 210

225/60 R17 7.0J X 17 99 775
H 210

V 240

245/45 R19 7.5J X 19 98 750 W 270
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CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Minimální: za zadními sedadly po horní okraj zadního opěradla.
Maximální: za předními sedadly ke střeše.

Karoserie

1.6 GDI 1.6 T-GDI 2.0 MPI 2.0 TCI 1.7 TCI

2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD

MT AT MT MT DCT MT AT MT AT MT MT AT MT

5ti dveřová/
5ti místná

1895 2050 2120 2170 2190 2050 2060 2110 2130 2235 2250 2250 2000 

Položka Rozměr plnohodnotné pneumatiky Souprava na opravu pneumatiky (TMK)

VDA               
MIN 488 513 

MAX 1478 1503 

kg

l
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DOPORUČENÁ MAZIVA A OBJEMY
Za účelem dosažení patřičné výkonnosti a dlouhé životnosti motoru a hnacího ústrojí používejte pouze maziva
správné kvality. Správná maziva Vám také pomohou zvýšit efektivitu motoru, takže se sníží spotřeba paliva.
Tyto kapaliny a maziva jsou doporučeny pro používání ve Vašem vozidle.

Mazivo Objem Klasifikace

Motorový olej *1 *2

(vypuštění
a doplnění)

Doporučuje se

Gamma 1.6
GDI 3,6 l 

ACEA A5*3 (nebo vyšší)
T-GDI 4,5 l 

U2 1.7 TCI 5,3 l
s DPF ACEA C2 nebo C3*5

bez DPF ACEA B4*5

R 2.0 TCI 7,6 l
s DPF ACEA C2 nebo C3*5

bez DPF ACEA B4*5

Spotřeba
motorového oleje

Běžné jízdní podmínky Max. 1 l / 1500 km

Náročné jízdní podmínky Max. 1 l / 1000 km

Olej manuální
převodovky

Gamma 1.6 GDI 1,6–1,7 l

HK MTF 70W (SK) 
SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL) 
GS MTF HD 70W (GS CALTEX) 
(API GL-4, SAE 70W)

Gamma 1.6 T-GDI
2WD: 1,7–1,8 l
4WD: 1,6–1,7 l

U2 1.7 TCI 1,7–1,8 l

R 2.0 TCI 1,8–1,9 l
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ace pro zákazníky

Mazivo Objem Klasifikace

Kapalina
automatické 
převodovky

Gamma 1.6 7,3 l MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, 
NOCA ATF SP-IV, 
HYUNDAI genuine ATF SP-IVR 2.0 8,3 l 

Olej převodovky s dvojitou spojkou 1,9 l 
HK MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL)
GS MTF HD 70W (GS CALTEX) 
(API GL-4, SAE 70W)

Chladicí kapalina
motoru

Gamma 1.6
GDI

A/T 7,5 l

Směs nemrznoucí kapaliny a vody
(chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro hliníkové
chladiče)

M/T 7,7 l

Gamma 1.6 T-GDI 7,5 l

U2 1.7 6,8 l

R 2.0 8,8–9,0 l

*1 : Viz doporučené hodnoty viskozity SAE na následující stránce.
*2 : K dispozici jsou nyní oleje s označením Energy Conserving Oil. Spolu s dalšími výhodami tyto oleje přispívají ke snížení spotřeby díky snížení

množství paliva, které je potřebné pro překonání tření v motoru. Často je obtížné tato zlepšení zaznamenat při každodenních jízdách, ale
v celoročním úhrnu mohou znamenat výrazné úspory nákladů a energie.

*3 : Pokud ve Vaší zemi není motorový olej ACEA A5 dostupný, můžete použít ILSAC GF-3 (nebo vyšší) nebo ACEA A3 (nebo vyšší).
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Specifikace a informace pro zákazníky

Doporučený motorový olej (pro Evropu)

Výrobce
Produkt

Zážehový motor Vznětový motor

Shell
HELIX ULTRA AH-E 5W-30 HELIX ULTRA AP 5W-30

HELIX ULTRA AP-L 5W-30HELIX ULTRA 5W-40

Mazivo Objem Klasifikace

Brzdová/spojková kapalina 0,7–0,8 l FMVSS116 DOT-3 nebo DOT-4

Olej zadního diferenciálu (4WD) 0,53–0,63 l

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ API GL-5, SAE75W/90
(SHELL HD AXLE OIL 75W90 nebo ekvivalentní)Olej v rozdělovací

převodovce
(4WD)

Gamma 1.6 T-GDI 
(M/T *6)

0,48–0,52 l

R 2.0 (A/T *7) 0,34–0,36 l

Palivo
55 l *8

Viz „Požadavky na palivo“ v úvodní kapitole
62 l

*6 : Manuální převodovka
*7 : Automatická převodovka
*8 : Pro sadu pro minimální spotřebu paliva U2 1.7 (M/T) 
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Specifikace a inform
ace pro zákazníky

Doporučená viskózní čísla SAE

Viskozita motorového oleje (hustota)
má vliv na spotřebu paliva a provoz
v zimním období (startování motoru
a tekutost motorového oleje). Mo to ro vé
oleje s nižší viskozitou přispívají k nižší
spotřebě paliva a lepší výkonnosti
v zimním období, nicméně mo to ro vé
ole je s vyšší viskozitou jsou nutné
z důvodu vyhovujícího mazání v hor -
kém počasí. Pokud budete po u ží vat
oleje s jinou viskozitou než doporuče-
nou, mohlo by dojít k poškození
motoru.

Před kontrolou nebo vy puš tě -
ním všech maziv vždy očistěte
oblast okolo plnicího uzávěru,
výpustní zátky nebo měrky. To
je zvlášť důležité v prašných
nebo písečných oblastech a při
provozování vozidla po ne zpev -
ně ných vozovkách. Pokud očis -
tí te oblasti okolo uzávěru a měr -
ky, zabráníte kontaminaci mo to -
ru nebo jiných mechanismů,
které by mohly být poškozeny. 

POZOR

Při výběru oleje mějte před výměnou oleje na paměti rozsah teplot, ve
kterých budete vozidlo provozovat. 
Pokračujte ve výběru doporučené viskozity oleje z tabulky. 

Teplotní rozsah pro viskózní čísla SAE

Teplota

Olej pro
záže-
hové
motory

°C -30   -20   -10   0   10   20   30   40   50

1.6 GDI, T-GDI

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

5W-30

15W-40

10W-30

0W-30

5W-30/40

15W-40

10W-30/40

0W-30/40

0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40

Olej pro
vznětový
motor

1.7 TCI

2.0 TCI

20W-50

15W-40

10W-30

5W-20, 5W-30
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Specifikace a informace pro zákazníky

Identifikační číslo vozu (VIN) se
používá k registraci Vašeho vozu
a ve všech právních záležitostech
týkajících se vlastnictví vozu atd.
Číslo je vyraženo na podlaze pod
sedadlem spolujezdce. Chcete-li
číslo zkontrolovat, otevřete kryt.

VIN je uvedeno také na štítku
upevněném na horní straně palubní
desky. Číslo na štítku je zvenku snad-
no viditelné čelním oknem.

Certifikační štítek vozidla je upevněn
na středovém sloupku na straně řidiče
(nebo předního spolujezdce) a ob sa -
hu je identifikační číslo vozidla (VIN).

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN) CERTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
VOZIDLA

OTL085005

n Štítek VIN (je-li ve výbavě)

OTL085002

OTL085001

n Číslo rámu
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Specifikace a inform
ace pro zákazníky

Originální pneumatiky Vašeho vozid-
la jsou vybrány s ohledem na
nejlepší výkon při normální jízdě.
Štítek s údaji o doporučeném tlaku
vzduchu v pneumatikách je umístěn
na středovém sloupku na straně
řidiče. 

ŠTÍTEK S ÚDAJI
O PNEUMATIKÁCH  A TLAKU
VZDUCHU

ČÍSLO MOTORU

Výrobní číslo motoru je vyraženo na bloku válců, jak je vidět na obrázku.

OTLE085006

OTL085004

n 1.7 TCI

OTL085003

n 2.0 TCI

OTLE085007

n 2.0 MPI

OTLE085008

n 1.6 GDI, 1.6 T-GDI
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Specifikace a informace pro zákazníky

Štítek kompresoru Vás informuje
o typu kompresoru, kterým je Vaše
vozidlo vybaveno, například model,
číslo dílu dodavatele, výrobní číslo,
chladivo (1) a olej v chladivu (2).  

Štítek o chladivu poskytuje informace
o typu a množství chladiva.
Štítek je umístěna na spodní straně
kapoty.

Komponenty s radiovou frekvencí spl -
ňu jí požadavky směrnice 1995/5/ES.
Další informace včetně prohlášení
o shodě jsou dostupné na níže uve-
dené webové stránce HYUNDAI; 
http://service.hyundai-motor.com

ŠTÍTEK CHLADIVAŠTÍTEK KOMPRESORU
KLIMATIZACE

OHC081001

OTLE085009

CE0678

n Příklad

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
(JE-LI VE VÝBAVĚ)
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Hlavní pojistka...........................................................7-64
Multipojistka..............................................................7-64
Pojistkový spínač .......................................................7-63
Popis pojistkového/reléového panelu ........................7-65

Pokud máte defekt pneumatiky ....................................6-17
Pokud zhasne motor na křižovatce nebo přejezdu .........6-3
Pokud zhasne motor za jízdy..........................................6-2
Pokyny k používání vozidla .........................................F-10
Poloha světel auto.......................................................3-109
Popelník ......................................................................3-186
Posilovač řízení.............................................................3-22
Požadavky na palivo.......................................................F-6
Prázdná pneumatika 

Nářadí a zvedák .........................................................6-17
S náhradním kolem....................................................6-15
Se soupravou na opravu pneumatiky (TMK)............6-25
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Prázdná pneumatika 
Kompaktní náhradní kolo ..........................................6-22
Výměna pneumatik ....................................................6-18

Problémy při startování, viz motor nelze nastartovat ....6-4
Prohlášení o shodě........................................................8-12
Protiblokovací systém brzd (ABS)...............................5-53
Před jízdou......................................................................5-4
Přední sedadla.................................................................2-6
Přední světla (interiér) ................................................3-118
Přehled - přístrojová deska ...........................................1-45
Přehled interiéru .........................................................1-2, 3
Převodovka s dvojitou spojkou ....................................5-31

Systém blokování řazení............................................5-37
Převodovka

Automatická převodovka...........................................5-24
Manuální převodovka ................................................5-20
Převodovka s dvojitou spojkou .................................5-31

Přihrádka před spolujezdcem .....................................3-184
Příkony žárovek..............................................................8-3
Přístrojová deska...........................................................3-60

Měřicí přístroje ..........................................................3-63
Osvětlení přístrojové desky .......................................3-62
Nastavení LCD displeje.............................................3-69
Indikátor řadicího stupně ...........................................3-66

Režim Souhrnné informace o jízdě ..............................3-91
Režim Uživatelská nastavení........................................3-74
Režimy LCD.................................................................3-69
Řízení stability vozidla .................................................5-59
Rozhoupání vozidla ....................................................5-129
Rozměry..........................................................................8-2
Rozpoznání hlasu..........................................................4-41
Rychloměr.....................................................................3-63

Řetězy
Sněhové řetězy.........................................................5-134

Sdružený přístroj, viz přístrojová deska.......................3-60
Sedadla............................................................................2-4

Bezpečnostní opatření..................................................2-5
Opěrky hlavy .............................................................2-16
Přední sedadla ..............................................................2-6
Ventilování předního sedadla.....................................2-22
Vyhřívání předního sedadla .......................................2-20
Vyhřívání zadních sedadel .........................................2-23
Zadní sedadla .............................................................2-13

Seřízení čelních světlometů a mlhových světel ...........7-82
Signál nouzového zastavení (ESS)...............................5-63
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Síť na zavazadla (držák).............................................3-193
Skleněná střecha viz panoramatické střešní okno........3-37
Sklon volantu / teleskopický sloupek řízení.................3-23
Sklopení vnějšího zpětného zrcátka .............................3-31
Sluneční clona.............................................................3-188
Směrová světla ............................................................3-111
Sněhové řetězy............................................................5-134
Snížení nebezpečí převrácení .....................................5-132
Souprava na opravu pneumatiky (TMK) .....................6-25
Speciální jízdní podmínky..........................................5-129

Jízda po dálnici ........................................................5-131
Jízda v noci ..............................................................5-130
Jízda v zaplavených oblastech.................................5-131
Jízda v dešti .............................................................5-130
Nebezpečné jízdní podmínky ..................................5-129
Plynulé projíždění zatáček.......................................5-130
Rozhoupání vozidla .................................................5-129
Snížení nebezpečí převrácení ..................................5-132

Spínač centrálního zamykání dveří ..............................3-17
Spínač zablokování ovládání elektricky ovládaných 

oken ...........................................................................3-37
Spínač zapalování ...........................................................5-6

Spínač zapalování v podobě klíče ...............................5-6
Tlačítko start/stop motoru..........................................5-11

Spotřeba paliva .............................................................3-89
Startování z cizího zdroje ...............................................6-4
Stěrač a ostřikovač zadního okna ...............................3-125
Stěrače a ostřikovače ..................................................3-122

Ostřikovače čelního okna ........................................3-122

Stěrač a ostřikovač zadního skla..............................3-125
Stěrače čelního okna................................................3-122

Stěrače čelního okna...................................................3-122
Střešní nosič................................................................3-198
Střešní okno viz panoramatické střešní okno...............3-37
Světla pro jízdu ve dne ...............................................3-114
Světlo interiéru............................................................3-117

Automatické zhasnutí osvětlení interiéru ................3-117
Osvětlení kosmetického zrcátka ..............................3-120
Osvětlení nástupního prostoru .................................3-121
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem ..................3-120
Osvětlení zavazadlového prostoru ...........................3-119
Přední světla.............................................................3-118
Zadní světla..............................................................3-119

Světlo zavazadlového prostoru...................................3-119
Systém blokování řazení ........................................5-28, 37
Systém detekce mrtvého úhlu.......................................5-82
Systém imobilizéru .......................................................3-13
Systém ISG...................................................................5-72
Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách 

(TPMS)........................................................................6-9
Systém řízení emisí.......................................................7-90

Systém řízení emisí klikové skříně............................7-90
Systém řízení palivových par ....................................7-90
Systém řízení výfukových zplodin ..........................7-101

Systém řízení omezení rychlosti.................................5-115
Systém řízení palivových par .......................................7-90
Systém řízení výfukových zplodin .............................7-101
Systém udržení v jízdním pruhu (LKAS) / ................5-106
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Štítek chladicí kapaliny ................................................8-12
Štítek kompresoru klimatizace .....................................8-12
Štítek na zvedáku..........................................................6-23
Štítek s údaji o pneumatikách a tlaku vzduchu ............8-11
Štítek

Štítek kompresoru klimatizace ..................................8-12
Štítek chladicí kapaliny .............................................8-12
Označení na boku pneumatiky ..................................7-54
Štítek s údaji o pneumatikách a tlaku vzduchu .........8-11
Certifikační štítek vozidla..........................................8-10

Tažení přívěsu.............................................................5-138
Tažení............................................................................6-33
Tempomat 

S omezovačem rychlosti ..........................................5-117
Bez omezovače rychlosti .........................................5-122

Teploměr chladicí kapaliny motoru..............................3-63
Tlačítko start/stop motoru.............................................5-11
Tlačítko start/stop viz tlačítko start/stop motoru..........5-11

Údržba.............................................................................7-6
Vysvětlení položek plánované údržby .......................7-24
Údržba..........................................................................7-6
Údržba prováděná majitelem.......................................7-7
Plánovaná údržba.......................................................7-10
Údržba pneumatik......................................................7-54

Údržba prováděná majitelem..........................................7-7
Ukotvení rohožek .......................................................3-193
Úložný prostor ............................................................3-183

Držák slunečních brýlí.............................................3-184
Chladicí přihrádka ...................................................3-184
Přihrádka před spolujezdcem...................................3-184
Úložný prostor ve středové konzole ........................3-183

Úložný prostor ve středové konzole...........................3-178
Uvítací systém ............................................................3-116

V případě defektu pneumatiky za jízdy..........................6-3
V případě nouze během jízdy.........................................6-2
Vana zavazadlového prostoru .....................................3-197
Varovná hlášení - LCD displej .....................................3-78
Varovná kontrolka náledí..............................................3-65
Varovné kontrolky ........................................................3-92
Varovné štítky airbagu..................................................2-70
Venkovní teploměr........................................................3-65
Ventilování sedadla (vpředu)........................................2-22

Š
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Vnější osvětlení ..........................................................3-109
Vnější výbava

Dvířka plnicího hrdla palivové nádrže ......................3-44
Kapota........................................................................3-42
Střešní nosič.............................................................3-198

Vnější zpětné zrcátko ...................................................3-29
Vnitřní cirkulace vzduchu ..........................................3-182
Vnitřní zpětné zrcátko ..................................................3-25
Volant ............................................................................3-22

Houkačka ...................................................................3-24
Posilovač řízení..........................................................3-22
Sklon volantu / teleskopický sloupek řízení..............3-23
Vyhřívání volantu.......................................................3-24

Vrácení ojetých vozidel ................................................F-11
Vstup AUX, USB a iPod ................................................4-2
Výbavy interiéru

Bezpečnostní síť zavazadlového prostoru ...............3-194
Držák nápojů............................................................3-186
Elektrická zásuvka ...................................................3-188
Háček na šaty...........................................................3-192
Hodiny .....................................................................3-190
Popelník ...................................................................3-186
Síť na zavazadla (držák) ..........................................3-193
Sluneční clona..........................................................3-188
Vana zavazadlového prostoru ..................................3-197
Ukotvení rohožek.....................................................3-193
Zapalovač cigaret.....................................................3-190

Vyhřívání sedadla (vpředu)...........................................2-20

Vyhřívání sedadla (vzadu) ............................................2-23
Vyhřívání volantu .........................................................3-24
Vyhřívání

Automatická klimatizace .........................................3-165
Manuální klimatizace...............................................3-154

Výkonové brzdy ...........................................................5-40
Výměna bočního směrového světla..............................7-81
Výměna kol...................................................................7-54
Výměna třetího brzdového světla.................................7-90
Výměna vzduchového filtru klimatizace......................7-39
Výměna žárovek v zadním sdruženém světle ..............7-87
Výměna žárovek ve světle v interiéru ..........................7-91
Výměna žárovky...........................................................7-75
Výměna žárovky v osvětlení registrační značky..........7-90
Vypínač airbagu spolujezdce ........................................2-54
Vysvětlení položek plánované údržby..........................7-24
Významná bezpečnostní opatření...................................2-2

Dodržujte rychlost .......................................................2-3
Nebezpečí plynoucí z používání airbagů.....................2-2
Nepožívejte alkoholické nápoje a drogy před jízdou 

ani během jízdy.........................................................2-2
Rozptylování řidiče......................................................2-2
Udržujte vozidlo v bezpečném stavu...........................2-3
Vždy připoutejte všechny děti .....................................2-2
Vždy se připoutejte ......................................................2-2

Vzduchový filtr.............................................................7-40
Vzduchový filtr klimatizace ...............................3-162, 175
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Záběh vozidla ...............................................................F-11
Zadní parkovací asistent .............................................3-127
Zadní sedadla................................................................2-13
Zadní světla.................................................................3-119
Záměna kol ...................................................................7-51
Zámky dveří..................................................................3-14

Bezpečnostní uzamknutí ............................................3-18
Dětské bezpečnostní pojistky na zadních dveřích.....3-19
Funkce automatického zamknutí/odemknutí dveří ...3-18
Spínač centrálního zamykání dveří ...........................3-17

Zapalovač cigaret........................................................3-190
Zařízení pro nastavení sklonu světlometů ..................3-114
Zimní pneumatiky.......................................................5-133
Zpětná kamera ............................................................3-126
Zpětné zrcátko s nastavením pro den/noc ....................3-25
Zrcátka ..........................................................................3-25

Elektrochromatické zrcátko (ECM)...........................3-26
Elektrochromatické zrcátko s kompasem..................3-26
Nastavení vnějšího zpětného zrcátka.........................3-30
Sklopení vnějšího zpětného zrcátka ..........................3-31
Vnější zpětné zrcátko.................................................3-29
Vnitřní zpětné zrcátko ...............................................3-25
Zpětné zrcátko s nastavením pro den/noc .................3-25
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