
Most, hogy KIA gépkocsi-tulajdonos lett, valószínûleg sok kérdést
tesznek fel Önnek a jármûvel, a céggel kapcsolatban. Például hogy
“Mi az a KIA?,” “Kik gyártják a KIA-t?” “Mit jelent a ‘KIA’ szó?”

A válasz a következõ:  Elõször is, a KIA Korea legrégebbi autógyá-
ra.  Ez egy olyan cég, ahol a munkatársak ezrei azon dolgoznak,
hogy magas minõséget képviselõ gépkocsikat állítsanak elõ
megfizethetõ áron.  

A KIA szó elsõ szótagja, KI, azt jelenti, hogy “a világból
kiemelkedni” illetve a “világból kilépni”. A második szótag, az A
jelentése: Ázsia. Tehát a KIA szó azt jelenti, hogy “Ázsiából a világ
színe elé lépni”.

KIA, A CÉG

Teljék öröme az új gépkocsijában!
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Köszönjük, hogy KIA gépkocsit vásárolt. 
Ha szervizre szorul, ne feledje, hogy márkakereskedõje
ismeri legjobban az Ön gépkocsiját.  A márkakereske-
désben gyárban képzett mûszerészek, az ajánlott célszer-
számok, eredeti KIA cserealkatrészek vannak, melyek
mind az Ön megelégedettségének elérését szolgálják. 
Mivel a gépkocsi következõ tulajdonosainak is szüksége
lehet a Kezelési Kézikönyvben található fontos informá-
ciókra, kérjük tartsa a gépkocsiban eladás esetén is. 
A kézikönyv az új gépkocsival kapcsolatos üzemeltetési,
karbantartási és biztonsági információkat tartalmazza.
Kiegészíti egy jótállási és egy szervizfüzet, melyben a
gépkocsira vonatkozó jótállással kapcsolatban minden
fontos kérdés megtalálható.  Javasoljuk, hogy figyelme-
sen olvassa el ezeket a tudnivalókat, és tartsa be a javas-
latainkat, hogy örömteli és biztonságos legyen a gépko-
csi üzemeltetése. 
A KIA különbözõ modelleire széles körben kínál
választható felszereltséget, alkatrészeket és funkciókat. 
Ezért a kézikönyvben ismertetett felszereltség a
különbözõ ábrákkal együtt nem biztos, hogy teljes
mértékben az Ön gépkocsijára vonatkozik. 

A kézikönyvben ismertetett tudnivalók és mûszaki ada-
tok a nyomtatás idején voltak érvényesek.  A KIA fenn-
tartja a jogot a mûszaki paraméterek és a kialakítás
megváltoztatására elõzetes értesítés nélkül, bármiféle
kötelezettség felmerülése nélkül.  Ha bármilyen kérdése
van, mindig forduljon hivatalos KIA
márkakereskedéshez. 
Biztosítjuk, hogy folyamatosan érdekünk az, hogy Ön
örömét lelje a vezetésben és elégedett legyen a KIA gép-
kocsival. 

© 2006 KIA MOTORS Corp.
Minden jog fenntartva.  A kézikönyv részben vagy egész-
ben történõ fordítása, másolása bármilyen elektronikus
vagy mechanikai módon (fénymásolás, rögzítés, bármi-
lyen információ-tároló rendszerben tilos a KIA
MOTORS Corporation írásbeli engedélye nélkül. 
Nyomtatva Koreában 

E lõ s z ó
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A010000AUN
Segíteni szeretnénk Önnek abban, hogy
minél nagyobb örömét lelje gépkocsi-
jában.  E Kezelési Kézikönyv sokfélekép-
pen nyújthat segítséget Önnek.  Kérjük,
tanulmányozza át figyelmesen a teljes
Kezelési Kézikönyvet.  A sérüléssel vagy
akár halállal járó balesetek elkerülése
érdekében mindenképpen szükséges
végigolvasnia a kézikönyvben található
“VIGYÁZAT” ÉS “FIGYELEM” jelölésû
bekezdéseket. 
Néhol a könnyebb megértés érdekében
ábrákkal egészítettük ki a szöveget.  A
kézikönyv elolvasása során sok mindent
megtudhat gépkocsija tulajdonságairól,
biztonsági jellemzõirõl és a különbözõ
útviszonyok melletti vezetésérõl. 

A tartalomjegyzék segítségével megis-
merheti e kézikönyv szerkezeti
felépítését.  A kiadvánnyal való
ismerkedést célszerû a tárgymutatóval
kezdeni, ahol betûrendbe szedve meg-
találja az összes információt.
Fejezetek:  A kezelési kézikönyv kilenc
fejezetbõl és a tárgymutatóból áll.  Mind-
egyik fejezet rövid tartalomjegyzékkel
kezdõdik, amelybõl egy szempillantással
eldöntheti, hogy abban a fejezetben van-
e az Ön által keresett információ. 

E kézikönyv különbözõ helyein
“VIGYÁZAT”, “FIGYELEM” és
“MEGJEGYZÉS” kezdetû bekezdéseket
fog találni.  Ezek az Ön személyes biz-
tonsága szempontjából fontos informá-
ciókat tartalmaznak.  Kérjük, figyelmesen
olvassa végig, és feltétlenül kövesse az
ÖSSZES így megjelölt tanácsot,
figyelmeztetést. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS olyan helyeket jelöl,
melyek érdekes és hasznos informá-
ciókat tartalmaznak.

A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

VIGYÁZAT!
Az olyan helyzeteket jelöljük így,
amelyek figyelmen kívül hagyása
súlyos testi sérülést, vagy akár halá-
los kimenetelû balesetet okozhat.

FIGYELEM!
Az olyan helyzeteket jelöljük így,
amelyek figyelmen kívül hagyása a
gépkocsi sérülését, károsodását
okozhatja.
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Benzinmotor
A020101AUN
Ólmozatlan 
Az Ön új gépkocsijába csak legalább 91-
es oktánszámú/87 AKI-számú ólmozat-
lan tüzelõnyag tankolható.

A gépkocsi maximális teljesítménye,
minimális károsanyag-kibocsátása és
g y ú j t ó g y e r t y a - e l s z e n n y e z õ d é s e
ÓLMOZATLAN TÜZELÕANYAGGAL
érhetõ el. A020102AUN

Ólmozott (felszereltségtõl függõen) 
Bizonyos országokban a gépkocsit ólmo-
zott benzin használatára alakították ki.
Ha ólmozott benzint kíván használni,
érdeklõdje meg bármelyik hivatalos KIA
márkakereskedésben, hogy ólmozott
benzin használható-e a gépkocsiban. 
Az ólmozott benzin oktánszáma mege-
gyezik az ólmozatlan benzinével. 

A020103AUN
Alkohol és metanol tartalmú benzin 
A benzin és etanol keverékeként elõállí-
tott tüzelõanyag, illetve a metanol tar-
talmú tüzelõnyagok használatát széles
körben hírdetik az ólmozott vagy
ólmozatlan benzin használata mellett
illetve helyett. 
Ne használjon olyan tüzelõanyagot, mely
10%-nál nagyobb arányban tartalmaz
etanolt, és ne használjon metanol tar-
talmú tüzelõnyagot.  Mindkét típusú
tüzelõanyag problémákat okozhat a gép-
kocsi menettulajdonságaiban, és
károsíthatja a tüzelõanyag-rendszert. 
Ebben az esetben függessze fel az adott
tüzelõanyag használatát. 
A gyártó jótállása nem terjed ki mind-
azokra a károsodásokra és menettulaj-
donságbeli problémákra, melyek az
alábbiak használatából adódnak: 
1. 10%-nál nagyobb arányban etanolt

tartalmazó tüzelõnyag. 
2. Metanol tartalmú tüzelõanyag. 
3. Ólmozott tüzelõanyag.

TÜZELÕANYAG

FIGYELEM!
SOHA NE HASZNÁLJON ÓLMO-
ZOTT TÜZELÕANYAGOT. Az ólmo-
zott tüzelõanyag káros a katalizátor
számára, és károsítja a motor-
vezérlõrendszer lambda-szondáját,
és befolyásolja a károsanyag-
kibocsátást.
Soha ne töltsön be az elõírttól
eltérõ tüzelõanyag-rendszer tisztító
adalékot a tüzelõanyag-tartályba. (A
részletekkel kapcsolatban forduljon
egy hivatalos KIA márkakereske-
déshez). 

FIGYELEM!
• Tankoláskor ne töltse utána, ha

már a tüzelõanyag-töltõ pisztoly
automatikusan leállt. 

• Mindig ellenõrizze, hogy a
tüzelõanyagtartály-zárófedél biz-
tosan rögzítésre került-e, nehogy
a tüzelõanyag baleset esetén
kiömöljön. 

FIGYELEM!
Soha ne használjon metanol tartalmú
tüzelõanyagot. Függessze fel az
olyan tüzelõnyag használatát, mely
rontja a menettulajdonságokat.
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A020102AUN
Az MTBE használata
Javasoljuk, hogy ne használjon a gép-
kocsiban 15 térfogatszázaléknál maga-
sabb (2,7m% feletti oxigéntartalmú)
metil-tercier-butiléter tartalmú
tüzelõanyagot. 
A 15 térfogatszázaléknál magasabb
(2,7m% oxigéntartalmú) MTBE koncen-
trációjú tüzelõanyag csökkenti a gépko-
csi teljesítményét, a befecskendezõk
eltömõdését okozhatja, illetve nehéz
indítást eredményez.  

A020105AUN
Ne használjon metanolt
Metanol-tartalmú tüzelõanyagot ne
használjon a gépkocsiban.  Ez a típusú
tüzelõanyag csökkenti a gépkocsi tel-
jesítményét és károsítja a tüzelõanyag-
rendszer alkatrészeit. 

A020105AUN
A tisztább levegõért kifejlesztett
különbözõ benzinek 
A tisztább levegõ érdekében javasoljuk,
hogy olyan benzint használjon, melyet
tisztító adalékokkal kezeltek, mely segít
a motorban történõ lerakódás
megakadályozásában.  Ezek a típusú
benzinek elõsegítik a motor tisztább
járását és fokozzák a károsanyag-kibo-
csátás vezérlõ rendszer teljesítményét. 

A020105AUN
Üzemeltetés külföldön 
Ha külföldön vezeti a gépkocsit:
• tartson be minden, a regisztrációra és

a biztosításra vonatkozó szabályt; 
• tudja meg, hogy beszerezhetõ-e

megfelelõ tüzelõanyag; 

FIGYELEM!
Az új gépkocsira vonatkozó korlá-
tozott jótállás nem terjed ki a
tüzelõanyag-rendszer olyan
károsodására, és a teljesítményben
mutatkozó problémákra, melyeket
metanol vagy 15,0 térfogatszáza-
léknál nagyobb koncentrációjú (2,7
m% oxigéntartalmú) MTBE
tüzelõanyag használatából ered. 
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Dízelmotor
A gépkocsiban 52-54 cetánszámú dízel
tüzelõanyagot használjon.  Ha kétfajta
dízel tüzelõanyag is kapható, használjon
téli-nyári tüzelõanyagot az alábbi
hõmérsékleti feltételek figyelem-
bevételével:
• -5°C felett ... Nyári típusú dízel

tüzelõanyag. 
• -5°C alatt ... Téli típusú dízel

tüzelõanyag. 

Ellenõrizze a tartályban lévõ tüzelõanyag
mennyiségét: Ha a motor tüzelõanyag-
hiány miatt leáll, a tüzelõanyag-rendszert
teljesen fel kell tölteni az újraindításhoz.

A030000AUN
Szükségtelen a külön bejáratási perió-
dus. Az elsõ 1000 km-re vonatkozó aláb-
bi néhány egyszerû tanács betartásával
meghosszabbíthatja gépkocsija élettar-
tamát, gazdaságosabbá teheti
üzemeltetését és megnövelheti teljesít-
ményét:
• Ne pörgesse feleslegesen a motort.
• Vezetés közben tartsa a motor fordu-

latszámát 2000-4000 ford/perc értékek
között. 

• Ne üzemeltesse a motort sokáig egy
adott (akár alacsony, akár magas) for-
dulatszámon. A motor fordulatszámá-
nak gyakori változtatása szükséges a
bejáratás alatt.

• A fékek helyes bejáródása érdekében
kerülje a hirtelen fékezéseket, ter-
mészetesen a vészhelyzeteket kivéve.

• Egyszerre ne járassa 3 percnél hosz-
szabb ideig a motort alapjáraton. 

• Ne vontasson utánfutót a gépkocsi
üzemeltetésének elsõ 2000 km-én. 

A GÉPKOCSI BEJÁRATÁSA 

FIGYELEM!
• Ne kerüljön a tartályba benzin vagy

víz. Ha mégis megtörténik, a tar-
tályt és a tüzelõanyag-vezetékeket
teljesen le kell ereszteni, nehogy a
befecskendezõ szivattyú eltömõd-
jön, és a motor károsodjon.  

• Télen a fagyás miatt bekövetkezõ
problémák kiküszöbölése érdeké-
ben töltsön a tüzelõanyaghoz pa-
raffin olajat, ha a hõmérséklet -10°C
alá csökken. Soha ne használjon
paraffinolajat 20%-nál nagyobb
arányban. 
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FIGYELMEZTETÕ- ÉS VISSZAJELZÕ LÁMPÁK A MÛSZERCSOPORTBAN 

Biztonsági öv figyelmeztetõ lámpa 

Távolsági fényszóró visszajelzõ lámpa 

Utasoldali elsõ légzsák kikapcsolását jelzõ lámpa
(felszereltségtõl függõen) 

Irányjelzõ ellenõrzõ lámpák

Ködfényszóró ellenõrzõ lámpa 
(felszereltségtõl függõen)

Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztetõ lámpa 
(felszereltségtõl függõen)

Rögzítõfék és fékfolyadék figyelmeztetõ lámpa

Kis fékvákuumra figyelmeztetés 
(csak dízelmotoros gépkocsinál)

Motorolajnyomás figyelmeztetõ lámpa

Elektronikus menetstabilizáló (ESP) jelzõlámpa
(felszereltségtõl függõen) 

ESP OFF (ESP kikapcsolva) jelzõlámpa 
(felszereltségtõl függõen) 

Motorellenõrzõ visszajelzõ lámpa 
(felszereltségtõl függõen) 

Légzsák figyelmeztetõ lámpa (felszereltségtõl függõen) 

Sebességtartó automatika (tempomat) visszajelzõ
lámpa (felszereltségtõl függõen)

SET (sebességbeállítás) jelzõlámpa 
(felszereltségtõl függõen)

Indításgátló (immobilizer) visszajelzõ lámpa 
(felszereltségtõl függõen) 

Alacsony tüzelõanyagszint figyelmeztetõ lámpa

Izzításjelzõ lámpa (csak dízelmotoros gépkocsinál)

Tüzelõanyag-szûrõ figyelmeztetõ lámpa 
(csak dízelmotoros gépkocsinál) 

Nyitott csomagtérajtóra figyelmeztetõ lámpa

* Részletesebb információkat a 4. fejezetben a “Mûszercso-
port” címû fejezetben talál. 

Akkumulátortöltés figyelmeztetõ lámpa

Alacsony ablakmosófolyadék-szintre figyelmeztetõ
lámpa

A050000AUN-EE

Ajtózárás figyelmeztetõ lámpa
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BELSÕ ÁTTEKINTÉS 

1. Ajtózáró/-nyitó gomb.........................4-10
2. Külsõ visszapillantó tükör behajtása 

kapcsoló ............................................4-37
3. Külsõ visszapillantó tükör állító

kapcsoló*...........................................4-36
4. Központi zár* ....................................4-10
5. Elektromos ablakemelõ letiltó 

kapcsoló*...........................................4-18
6. Elektromos ablakemelõ kapcsolói*...4-15
7. Biztosítékdoboz ................................7-48
8. Fényszóró magasságállító 

berendezés* .....................................4-61
9. Hátsó ködlámpa kapcsoló* ...............4-60
10. ESP OFF gomb*.............................5-22
11. Szélvédõ jégmentesítõ gomb* ........4-68
12. Motorháztetõ nyitókar .....................4-19
13. Kormánykerék ................................4-28
14. Állítható magasságú kormánykerék4-28
15. Ülés...................................................3-2
* : felszereltségtõl függõen
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A MOTORTÉR 

1. Hûtõfolyadéktartály ...........................7-20
2. Olajbetöltõnyílás-sapka ....................7-19
3. Fékfolyadéktartály ............................7-23
4. Levegõszûrõ .....................................7-29
5. Biztosítékdoboz ................................7-49
6. Negatív akkumulátorpólus..........6-4/7-35
7. Pozitív akkumulátorpólus ...........6-4/7-35
8. Automata sebességváltó folyadék

mérõpálca*........................................7-25
9. Hûtõfolyadék-kiegyenlítõ tartály fedele 6-

6/7-22
10. Motorolajszint mérõpálca................7-19
11. Szervofolyadék-tartály ....................7-24
12. Ablakmosófolyadék-tartály..............7-27
*: felszereltségtõl függõen
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Elsõ ülés
(1) Ülés elõre és hátra állítása 
(2) Támladõlés állítása 
(3) Ülés magasságállítása*
(4) Ülésfûtés*
(5) Fejtámla állítása 

Második üléssor 
(6) Ülés elõre és hátra állítása*
(7) Támladõlés állítása 
(8) Dönthetõ ülés*
(9) Fejtámla állítása 

Harmadik üléssor*
(10) A támla lehajtása 
(11) Fejtámla állítása 

*:felszereltségtõl függõen

ÜLÉSEK
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5-üléses 7-üléses 

7-üléses 7-üléses 
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C010000AUN

Elsõ ülés
(1) Ülés elõre és hátra állítása 
(2) Támladõlés állítása 
(3) Ülés magasságállítása*
(4) Ülésfûtés*
(5) Fejtámla állítása 

Második üléssor 
(6) Ülés elõre és hátra állítása 
(7) Támladõlés állítása 
(8) Dönthetõ ülés
(9) Fejtámla állítása 
(10) Kartámasz 

Harmadik üléssor
(11) A támla lehajtása 
(12) Fejtámla állítása 

*: felszereltségtõl függõen

OUN026059

� Európán kívül
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VIGYÁZAT! - Vezetõülés
• Soha ne állítson a vezetõülésen

menet közben. Az ülés váratlan
elmozdulásától elveszítheti uralmát
jármûve felett, és halálos balesetet,
súlyos személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.

• Ne engedje, hogy bármi akadályozza
az üléstámla normál helyzetbe
állítását. Az üléstámla közelében
tárolt tárgyak közvetlenül vagy más
módon akadályozhatják az üléstámla
bereteszelõdését, ami hirtelen
fékezés vagy baleset esetén súlyos
sérülést, vagy akár halált is ered-
ményezhet.

• Vezetés, ill. utazás közben az üléstám-
la álljon mindig közel függõleges
helyzetben, a biztonsági öv medence
része legyen feszesen, a csípõ elõtt
alacsonyan átvezetve.  Ez a leg-
megfelelõbb helyzet baleset esetén. 

• A felesleges és esetleg súlyos
légzsák-sérülések elkerülése érde-
kében mindig üljön az ülésben hátul,
a kormánykeréktõl távol amennyire
csak lehet, de közben kényelmesen
tudja irányítani a gépkocsit.  Java-
soljuk, hogy mellkasa legalább 250
mm-re legyen a kormánykeréktõl. 

VIGYÁZAT - Az ülés felállítása 
Amikor visszaállítja az ülés eredeti füg-
gõleges helyzetét, tartsa a háttámlát és
lassan állítsa vissza, közben gyõzõdjön
meg arról, hogy nincsen-e utas az ülés
közelében.   Ha nem így engedi fel, az
üléstámla felcsapódhat, és a megütheti
az utast, aki sérülést szenvedhet.

VIGYÁZAT! - Nem rögzített
tárgyak 

A vezetõülés lábterében rögzítetlenül
elhelyezett tárgyak akadályozhatják a
pedálok mûködtetését,  ez  balesethez
vezethet. Ne helyezzen semmit az elsõ
ülések alá.

VIGYÁZAT! - Hátsó üléstámla
• A hátsó üléstámlát biztonságosan

kell reteszelni.  Ellenkezõ esetben az
utasok és tárgyak hirtelen fékezés
vagy baleset esetén elõrerepülhet-
nek, és súlyos, akár halálos sérülést
is szenvedhetnek. 

• A csomagok és egyéb poggyászok
legyenek a csomagtérben laposan
elhelyezve.  Ha a tárgyak nagyok,
nehezek, vagy pedig egymásra kell
rakni õket, akkor le kell azokat
rögzíteni.  Semmilyen körülmények
között sem pakoljon az üléstám-
láknál magasabban.  Ellenkezõ eset-
ben hirtelen fékezés, baleset vagy
átfordulás alkalmával súlyos, halálos
sérülés következhet be. 

• Ne utazzon utas a csomagtérben,
lehajtott ülésen, ha a gépkocsi mo-
zog. Menet közben minden utas ülés-
ben üljön megfelelõképpen becsatol-
va. 

(folytatás)
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Az elsõ  ülés kézi beállítása
C010101AUN

Ülés elõre és hátra állítása 
Az elsõ ülések elõre-hátra  állítása:
1. húzza felfelé és tartsa úgy az üléspár-

na elülsõ széle alatti hosszirányú állító
kart.

2. csúsztassa az ülést a kívánt
helyzetbe, majd

3. engedje el a kart, végül gyõzõdjön
meg a  megfelelõ  rögzítettségrõl az
ülés elõre-hátra mozgatásával.   

Elindulás elõtt állítsa be az ülést, majd
elõre-hátra mozgatásával gyõzõdjön
meg az ülés rögzítettségérõl anélkül,
hogy érintené az állítókart.  Ha az ülés
mozog, akkor nem reteszelõdött
megfelelõen.  

C010102AUN

Támladõlés állítása 
A háttámla dõlésszögének beállításához:
1. dõljön   kissé   elõre,   egyidejûleg

húzza felfelé az ülés külsõ részén, a
háttámla csuklópontja környékén
elhelyezett háttámla állító kart,

2. dõljön óvatosan  hátrafelé, ezzel állít-
sa a háttámlát a kívánt helyzetbe,
majd

3. engedje el a kart, végül gyõzõdjön
meg a háttámla megfelelõ
rögzítettségérõl. (A karnak vissza
KELL térnie eredeti állásába a
megfelelõ reteszelés eléréséhez.)

OUN026035OUN026033

(folytatás)
• A háttámla függõleges helyzetbe

történõ visszaállításakor elõre-hátra
nyomva ellenõrizze, hogy megfele-
lõen rögzítésre került-e. 

• Az égési sérülések elkerülése érde-
kében a csomagtérbõl ne távolítsa el
a szõnyeget.  A károsanyag-kibocsá-
tás szabályozó rendszer ez alatt a
padló alatt magas hõmérsékleten
mûködik. 
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C010103AUN

Üléspárna magassága (a vezetõülés-
nél)
Az üléspárna magasságának megváltoz-
tatásához mozgassa az üléspárna külsõ
oldalán elhelyezett kart felfelé illetve
lefelé.
• Az üléspárna leeresztéséhez nyomja

többször lefelé az ülést. 
• Az üléspárna megemeléséhez húzza

többször felfelé az ülést.

C010104AUN

Fejtámla állítása 
A fejtámla nem csak a vezetõ és az uta-
sok kényelmére szolgál, hanem
bizonyos fajta balesetek esetén segít
védeni az utasok fejét és nyakát.

VIGYÁZAT! - A vezetõ
felelõssége az elsõ ülésen
ülõ utassal kapcsolatban

Ha menet közben erõsen hátra dön-
tött háttámlával utazik valaki az
elsõ ülésen, akkor ütközéskor
súlyos, sõt halálos sérülést
szenvedhet. Ha az elsõ ülés hátra
van döntve egy balesetben, a
benne helyet foglaló utas csípõje
becsúszhat a biztonsági öv
medenceöve alá, ezáltal az ütközés
hatalmas erejét a védtelen
hastájéknak kellene felfognia.
Ebbõl súlyos, esetleg halálos belsõ
sérülések származhatnak. A
vezetõnek mindig figyelmeztetnie
kell az elsõ utast, hogy a háttámlát
függõleges helyzetbe állítsa, ha a
gépkocsi mozog.  

OUN026034

VIGYÁZAT!
• Baleset esetén a legnagyobb

hatékonyság érdekében a fejtám-
lákat úgy kell beállítani, hogy a
fejtámla közepe az utas szemével
egy magasságban legyen.  Állítsa
be a feje és a fejtámla távolságát
az ökle szélességével mege-
gyezõ méretûre. Emiatt nem aján-
lott olyan párna használata, mely
a törzset távol tartja a háttám-
lától. 

• Ne mûködtesse a gépkocsit le-
vett fejtámlákkal, mivel baleset
esetén az utasok súlyosan sérül-
hetnek. A fejtámlák megfelelõen
beállítva a nyaksérülések ellen
nyújtanak védelmet. 

• Ne állítsa menet közben a fejtám-
lát. 
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Elõre és hátra állítás
A fejtámlát három különbözõ helyzetbe
lehet elõre állítani a fejtámla elõre-
húzásával.  Hátrafelé állításhoz nyomja
teljesen hátra a fejtámlát a legtávolabbi
helyzetbe, majd engedje el.  Úgy állítsa
be a fejtámlát, hogy megfelelõen
támassza a fejet és a nyakat. 

Magasságállítás 
Feljebb állításához húzza felfelé a
fejtámlát a kívánt pozíció eléréséig (1).
Lejebb állításhoz tartsa benyomva a
fejtámla tartólábának tövénél lévõ
reteszkioldó nyomógombot (2),
miközben lefelé (3) nyomja a fejtámlát a
kívánt pozíció eléréséig. 

Kiszerelés
Kiszereléséhez húzza felfelé a fejtámlát
ameddig lehet, majd nyomja meg a
reteszkioldó nyomógombot (1), miközben
tovább húzza felfelé (2).

OUN026036 OUN026037 OUN026038
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Aktív fejtámla 
(felszereltségtõl függõen) 
Az aktív fejtámla hátulról történõ
ütközésben elõre- és hátra mozdul.  Ez
segít megvédeni a vezetõ és az elsõ utas
fejét a hátracsapódástól, így megakadá-
lyozható a nyak sérülése.

C010107AUN

Ülésfûtés (felszereltségtõl függõen)
Az ülésfûtés hideg idõben az elsõ ülések
melegítésére szolgál.  A gyújtáskapcsoló
ON helyzetében nyomja be a kapcsolót a
vezetõülés vagy az elsõ utasülés
fûtésének bekapcsolásához. 
Enyhe idõben, vagy olyan körülmények
esetén, amikor az ülésfûtés nem kívá-
natos, a kapcsolók legyenek az OFF
helyzetben. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
Az ülésfûtés kapcsoló ON helyzetében
az ülésekben lévõ fûtõrendszer automa-
tikusan ki- és bekapcsol az ülés hõmér-
sékletétõl függõen.

OUN026039

FIGYELEM!
• Az ülések tisztításához ne

használjon szerves oldószert,
például hígítót, benzolt, alkoholt
vagy benzint. Ellenkezõ esetben
károsodhat az ülésfûtés felülete
vagy az üléskárpit.

• • Az ülésfûtés túlhevülésének el-
kerülésére ne helyezzen plédet,
párnát vagy védõhuzatot az ülé-
sekre, amikor használni szándé-
kozik az ülésfûtést. 

• Ne tegyen nehéz vagy éles szélû,
sarkos tárgyat ülésfûtéssel ellátott
ülésre. Ettõl megsérülhetnek a
fûtõelemek.

HNF2041-1
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C010108AUN

Zsebek az üléstámlák hátsó részén
A vezetõülés és az elsõ utasülés háttám-
lájának hátsó részén zseb található.

C010109AUN

Utasülés alatti tálca
A tálca kinyitásához húzza a kart felfelé,
és húzza elõre a tálcát.

VIGYÁZAT! - Gyúlékony
anyagok

Ne tartson öngyújtót vagy más
gyúlékony / robbanásveszélyes
anyagot a tálcán.  Ezek a tárgyak
lángra lobbanhatnak és/vagy fel-
robbanhatnak, ha a gépkocsi
hosszabb ideig magas hõmérsék-
letnek van kitéve. 

VIGYÁZAT! - Az ülésfûtés
által okozott
égések 

Az utasoknak különös óvatosság-
gal kell kezelniük az ülésfûtést,
mert fennáll a túlmelegedés, és
ezáltal az égési sérülések veszélye.
Különösen az alábbi esetekben kell
a vezetõnek fokozott figyelmet
fordítania erre a kérdésre:
1. Csecsemõk, gyermekek, idõsebb

vagy fogyatékos személyek, és
kórházi járóbetegek.

2. Érzékeny bõrû és könnyen leégõ
bõrû személyek.

3. Kimerült személyek.
4. Ittas egyének.
5. Álmosságot, aluszékonyságot

okozó gyógyszereket (altatót,
meghûlés elleni tablettát stb.)
szedõ személyek.

VIGYÁZAT! - Üléstámla-
zsebek

Ne tegyen nehéz vagy éles tár-
gyakat a háttámlákon lévõ zse-
bekbe.  Baleset esetén onnan kire-
pülhetnek, és súlyosan megüthetik
az utasokat. 

OUN026040 OUN026041
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C010200AUN

Az elsõ ülés elektromos beál-
lítása
Az elsõ üléseket az üléspárna külsõ
részén lévõ kapcsolóval lehet állítani.
Vezetés elõtt állítsa be az ülést a
megfelelõ helyzetbe úgy, hogy könnyen
elérje a kormánykereket, a pedálokat és
a mûszerfalon található kapcsolókat. 

VIGYÁZAT!
• Mivel a gépkocsiban lévõ tárgyak

vezetés közben elmozdulhatnak,
ellenõrizze, hogy úgy kerültek
elhelyezésre a tálcán, hogy nem
keltenek zajt, és mozgó gépkocsi
esetén sem jelentenek veszélyt. 

• Vezetés közben a tálca mindig le-
gyen zárva.  Ne halmozzon annyi
tárgyat a tálcára, hogy ne lehes-
sen megfelelõképpen bezárni. 

FIGYELEM!
A lehetséges gépkocsi-feltörés el-
kerülése érdekében ne hagyjon
értékeket a tálcán.
A tálcán tarthatja a vezetõ vagy az
utasok számára szükséges apróbb
tárgyakat. 

VIGYÁZAT!
Az elektromos ülés a gyújtás kikap-
csolt helyzetében is mûködtethetõ.  
Soha ne hagyjon gyermekeket fel-
ügyelet nélkül a gépkocsiban.

FIGYELEM!
• Az elektromos üléseket egy elekt-

romos motor mozgatja.  A beál-
lítás után fejezze be az ülés
mûködtetését.  A túlzott állítgatás
károsíthatja az elektromos beren-
dezést. 

• Mûködés közben az elektromos
ülések energiafelhasználása je-
lentõs.  A töltési rendszer lemerü-
lésének elkerülése érdekében ne
állítsa az ülést a szükségesnél
hosszabb ideig, ha a motor nem
jár. 

• Egyszerre ne mûködtessen két
vagy több kapcsolót.  Ellenkezõ
esetben az ülésmozgató motor
vagy az elektromos alkatrészek
károsodhatnak. 
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C010201AUN

Elõre és hátra állítás
Nyomja az állítógombot elõre vagy hátra
az ülés kívánt helyzetbe állításához.
Amint az ülés elérte a kívánt helyzetet,
engedje el a kapcsolót.  

C010202AUN

Háttámla dõlésszöge
Nyomja az állítógombot elõre vagy hátra
a háttámla kívánt helyzetbe állításához.
Amint az ülés elérte a kívánt helyzetet,
engedje el a kapcsolót.   

OUN026062 OUN026063

VIGYÁZAT! - A vezetõ
felelõssége az elsõ ülésen
ülõ utassal kapcsolatban

Ha menet közben erõsen hátra dön-
tött háttámlával utazik valaki az
elsõ ülésen, akkor ütközéskor sú-
lyos, sõt halálos sérülést szenved-
het. Ha az elsõ ülés hátra van
döntve egy balesetben, a benne
helyet foglaló utas csípõje be-
csúszhat a biztonsági öv meden-
ceöve alá, ezáltal az ütközés hatal-
mas erejét a védtelen hastájéknak
kellene felfognia. Ebbõl súlyos,
esetleg halálos belsõ sérülések
származhatnak. A vezetõnek min-
dig figyelmeztetnie kell az elsõ
utast, hogy a háttámlát függõleges
helyzetbe állítsa, ha a gépkocsi
mozog.  



A gépkocsi biztonsági rendszere

123

C010203AUN

Üléspárna magassága (a vezetõülésnél)
Nyomja az állítógomb elsõ részét felfelé
vagy lefelé az üléspárna elsõ részének
megemeléséhez vagy süllyesztéséhez.
Nyomja az állítógomb hátsó részét
felfelé vagy lefelé az üléspárna hátsó
részének megemeléséhez vagy süly-
lyesztéséhez.  Amint az ülés elérte a
kívánt helyzetet, engedje el a kapcsolót.  

A hátsó ülés beállítása
C010301AUN

Elõre és hátra (felszereltségtõl függõen)
Az ülés  elõre-hátra  állítása:
1. Húzza felfelé és tartsa úgy az üléspár-

na elülsõ széle alatti hosszirányú állító
kart.

2. Csúsztassa az ülést a kívánt
helyzetbe, majd

3. engedje el a kart, végül gyõzõdjön
meg a  megfelelõ  rögzítettségrõl az
ülés elõre-hátra mozgatásával. 

Elindulás elõtt állítsa be az ülést, majd
elõre-hátra mozgatással gyõzõdjön meg
az ülés rögzítettségérõl anélkül, hogy
érintené az állítókart.  Ha az ülés mozog,
akkor nem reteszelõdött megfelelõen.

C010302AUN

Háttámla dõlésszöge 
(felszereltségtõl függõen)
A háttámla dõlésszögének beállításához:
1. Húzza felfelé az ülés külsõ részén

hátul vagy az üléstámla hátsó
részének tetején található kart. 

OUN026064 OUN026046L

■7-üléses gépkocsinál (második üléssor) 

OUN026047

OUN026047L

■7-üléses gépkocsinál (második üléssor) 

■ 5-üléses gépkocsinál
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2. Dõljön óvatosan hátrafelé, ezzel állít-
sa a háttámlát a kívánt helyzetbe,
majd

3. engedje el a kart, végül gyõzõdjön
meg a háttámla megfelelõ
rögzítettségérõl. (A karnak vissza
KELL térnie eredeti állásába a
megfelelõ reteszelés eléréséhez.)

C010303AUN

Fejtámla állítása 
A fejtámla nem csak az utasok
kényelmére szolgál, hanem bizonyos
fajta balesetek esetén segít védeni az
utasok fejét és nyakát. 

Magasságállítás 
Feljebb állításához húzza felfelé a
fejtámlát a kívánt pozíció eléréséig (1).
Lejebb állításhoz tartsa benyomva a
fejtámla tartólábának tövénél lévõ
reteszkioldó nyomógombot (2),
miközben lefelé (3) nyomja a fejtámlát a
kívánt pozíció eléréséig. 

VIGYÁZAT!
• Baleset esetén a legnagyobb

hatékonyság érdekében a fejtám-
lákat úgy kell beállítani, hogy a
fejtámla közepe az utas szemével
egy magasságban legyen.  Emiatt
nem ajánlott olyan párna
használata, mely a törzset távol
tartja a háttámlától. 

• Ne mûködtesse a gépkocsit levett
fejtámlákkal, mivel baleset esetén
az utasok súlyosan sérülhetnek.
A fejtámlák megfelelõen beállítva
a súlyos nyaksérülések ellen
nyújtanak védelmet. 

• Menjen a csomagtérhez, és nyis-
sa ki a csomagtérajtót. 

OUN026043



Kiszerelés
Kiszereléséhez húzza felfelé a fejtámlát
ameddig lehet, majd nyomja meg a
reteszkioldó nyomógombot (1),
miközben tovább húzza felfelé (2).

C010304AUN

Kartámasz (felszereltségtõl függõen)
A kartámaszt úgy tudja használni, ha
elõrehúzza a háttámlából. 

Hosszú és keskeny csomagok szál-
lítása 
A heveder meghúzása után hajtsa le a
kartámaszt.  A csomagtérben nem telje-
sen elférõ hosszú-keskeny poggyász
(sílécek, botok, faáru, stb.) szállításához
további rakodótér alakítható ki. 
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FIGYELEM!
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a

motort leállította, a sebesség-
váltót P állásba kapcsolta és
mûködtette a rögzítõféket, mielõtt
megkezdené a rakomány ki- vagy
berakását. A gépkocsi mozgásba
jöhet, ha közben a sebességváltó
választókarját véletlenül másik
állásba mozdítja.

• A gépkocsi belsõ részének
esetleges sérülése miatt legyen
különösen óvatos, ha az utastér
ülésein keresztül helyez el cso-
magokat.  

• Ha a hátsó ülés nyílásán keresz-
tül rakományt helyezett el, bizton-
ságosan rögzítse azt, nehogy
menet közben elcsúszhasson.  Az
így elhelyezett rögzítetlen rako-
mány károkat okozhat az utastér-
ben és sérüléseket okozhat a
bent ülõknek.

OUN026043 OUN026042

■7-üléses
gépkocsinál
(második
üléssor) -
Európa
kivételével
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C010306AUN

Dönthetõ ülés (felszereltségtõl füg-
gõen)
A harmadik üléssorba történõ be- és
kiszálláskor húzza felfelé a második
üléssor háttámláján lévõ kioldókart. 
A második sor ülésének támlája ledön-
tésre kerül és az ülés elõrecsúszik. 

Ki- és beszállás után egyszerûen csúsz-
tassa vissza a második sor ülését, és
állítsa vissza a háttámlát amíg helyére
nem rögzül.  Gyõzõdjön meg a háttámla
megfelelõ rögzítettségérõl.

C010307AUN

Lehajtható hátsó ülés 
Az üléstámlák (vagy párnák) lehajthatók,
hogy könnyebb legyen a hosszú tárgyak
szállítása és megnövekedjen a gépkocsi
raktere. 

VIGYÁZAT!
Mozgó gépkocsiban vagy ha a
második üléssorban ülnek, soha ne
állítsa, mivel az ülés hirtelen elmoz-
dulhat, és az ülésen helyetfoglaló
utasok megsérülhetnek.  

OUN026058

OUN026058L

■7-üléses
gépkocsinál
(második
üléssor) -
Európa
kivételével

■7-üléses
gépkocsinál
(második
üléssor) -
Európában

VIGYÁZAT!
A hátsó ülések lehajtható háttám-
lájának (vagy üléspárnájának)
célja, hogy hosszabb tárgyakat is
lehessen szállítani.  
Soha ne üljenek utasok a lehajtott
üléstámla tetejére, ha a gépkocsi
mozog, mivel ez nem megfelelõ
üléshelyzet, és ebben a helyzetben
nem rögzíthetõ hozzá biztonsági öv
sem. Emiatt súlyos, akár halálos
sérülések is bekövetkezhetnek bal-
eset vagy hirtelen fékezés esetén.
A lehajtott háttámlán szállított tár-
gyak ne legyenek magasabbra
téve, mint az elsõ ülés felsõ része.
Ebben az esetben a poggyász elõre
csúszhat, hirtelen fékezés esetén
sérülést illetve kárt okozhat.  
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A háttámla elõre- és hátradöntése: 
- 7-üléses gépkocsinál (második
üléssor) 
1. Helyezze a hátsó ülés biztonsági övét

a háttámla és az üléspárna közötti
zsebbe, a biztonsági öv szalagját az
övterelõbe, nehogy megsérüljön.  

2. Állítsa az elsõ üléstámlát függõleges
helyzetbe, és szükség esetén csúsz-
tassa az elsõ ülést elõre vagy a hátsó
ülést hátra. 

3. Engedje le a fejtámlát a legalsó
helyzetbe.

4.Húzza meg a párna lehajtására szol-
gáló szalagot (1), és emelje meg az
üléspárna hátsó részét. 

5. Állítsa fel a hátsó üléspárnát füg-
gõlegesen. 

6.Húzza fel a hátsó üléstámla döntõ kart
(2), és hajtsa elõre az üléstámlát. 

OUN026052

OUN026053

OUN026054

OUN026055
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7.Ha használni kívánja a hátsó ülést,
emelje meg és nyomja hátra az
üléstámlát a háttámla döntõkar (2)
segítségével, amíg a helyére nem
rögzül.  Gyõzõdjön meg a háttámla
megfelelõ rögzítettségérõl. 

8.Állítsa vissza az üléspárnát az eredeti
helyére úgy, hogy az üléspárnát le-
nyomja és a horgot (3) beakasztja a
tartóba (4).  Gyõzõdjön meg a háttám-
la megfelelõ rögzítettségérõl.

9. Igazítsa vissza a helyükre a hátsó biz-
tonsági öveket.

A hátsó üléstámla lehajtása: 
-7-üléses gépkocsi (harmadik ülés-
sor) 
- 5-üléses gépkocsi
1. Helyezze a hátsó ülés biztonsági övét

a háttámla és az üléspárna közötti
zsebbe (felszereltségtõl függõen), a
biztonsági öv szalagját az övterelõbe,
nehogy megsérüljön.  

2. Állítsa az elsõ (vagy a második sor)
üléseinek háttámláját függõleges
helyzetbe, és ha szükséges, csúsztas-
sa az elsõ (vagy a második) üléssort
elõre. 

3.Engedje le a hátsó ülések fejtámláit a
legalsó helyzetbe.

OUN026056

OUN026057



4.Húzza ki a háttámla hajlító kart (vagy
szalagot) (1), majd hajtsa elõre az
ülést.  Amikor visszaállítja az ülést füg-
gõleges helyzetbe, a háttámla tetejét
megnyomva mindig ellenõrizze, hogy
helyére került-e. 

5. Ha használni kívánja a hátsó ülést,
emelje meg és nyomja hátra az
üléstámlát a háttámla hajlítókar (vagy
öv) (1) segítségével, amíg a helyére
nem rögzül.  Gyõzõdjön meg a hát-
támla megfelelõ rögzítettségérõl.

6. Igazítsa vissza a helyükre a hátsó biz-
tonsági öveket.

A gépkocsi biztonsági rendszere
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VIGYÁZAT!
Ha lehajtást követõen visszaállítja
függõleges helyzetbe a háttámlát:
Ügyeljen arra, nehogy a biztonsági
öv szalagja vagy az övzár károsod-
jon.  A biztonsági öv szalagja illetve
az övzár ne csípõdjön be a hátsó
ülésbe. A háttámla tetejének felsõ
részét megnyomva ellenõrizze,
hogy a függõleges helyzetben
reteszelõdött-e. Ellenkezõ esetben
baleset vagy hirtelen fékezés során
az ülés lehajtódhat, a poggyász az
utastérbe kerülhet, ez pedig súlyos
személyi sérülést illetve halált
okozhat. 

OUN026048L

OUN026048E

■7-üléses gépkocsinál (harmadik üléssor) 

■ 5-üléses modell
OUN026050L

OUN026050E

■7-üléses gépkocsinál (harmadik üléssor) 

■ 5-üléses modell
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C010313AUN

Teljesen lehajtható ülés 
Amikor a gépkocsi parkol, az elsõ (vagy
a második sor) ülését közel vízszintesig
lehajthatja.  
1. Csúsztassa leghátsó helyzetébe a

hátsó ülést.
2. Csúsztassa legelsõ helyzetébe az

elsõ ülést.
3. Vegye le az elsõ ülés fejtámláját. 
4. Döntse hátra az üléstámlát, ameddig

csak lehet. Így a hátsó utas vízszinte-
sen kinyújtott lábbal ülhet. 

VIGYÁZAT! - Harmadik
üléssor
(felszerelt-
ségtõl füg-
gõen)

A harmadik üléssoron lévõ fejtám-
lát úgy kell beállítani, hogy a
fejtámla középsõ része az ott ülõ
utas szemével azonos magasság-
ban legyen.  
Ha a csomagtérajtót akkor zárja be,
amikor az utas fejével a nem
megemelt és beállított fejtámlának
támaszkodik, a csomagtérajtó
megütheti az utas fejét, és sérülést
okozhat. 

1VQA2329OUN026140

VIGYÁZAT! - Teljesen
lehajtható
ülés

Ne engedje, hogy az utasok mozgó
gépkocsiban mûködtessék a telje-
sen lehajtható ülést.   Súlyos, akár
halálos sérülés is bekövetkezhet
egy baleset esetén. 

VIGYÁZAT! - Az ülés felál-
lítása 

Az üléstámla függõleges helyzetbe
állításakor fogja meg, és lassan
engedje fel vízszintes helyzetébõl
az üléstámlát. Ha nem így engedi
fel, az üléstámla felcsapódhat, és
sérülést okozhat.
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VIGYÁZAT!- Nem rögzített
tárgyak 

Gyõzõdjön meg róla, hogy a motort
leállította, a sebességváltót P állás-
ba kapcsolta és mûködtette a
rögzítõféket, mielõtt megkezdené a
rakomány ki- vagy berakását.
Ellenkezõ esetben a gépkocsi
elmozdulhat, ha az elõválasztó kart
véletlenül egy másik helyzetbe
kapcsolja. 

VIGYÁZAT! - Nem rögzített
tárgyak 

Az ütközéskor bekövetkezõ elmoz-
dulás megakadályozására a pog-
gyászt mindig rögzítve szállítsa,
ezáltal elkerülheti, hogy az utasok
sérülést szenvedjenek. Különös
figyelmet kell fordítani a hátsó
üléseken elhelyezett csomagokra,
mivel azok frontális ütközés esetén
megüthetik az elsõ ülésen ülõket. 

FIGYELEM! - Hátsó bizton-
sági övek

A hátsó ülés visszaállítása után ne
feledkezzen meg a biztonsági övek
helyreigazításáról. A hátsó bizton-
sági övek hevedereinek az övveze-
tõkön történõ átvezetése segít
megakadályozni a hevederek bec-
sípõdését az ülések alá vagy mögé. 

FIGYELEM! - A hátsó ülés
övzárjainak
károsodása

A háttámla elõrehajlásakor, vagy az
üléspárnára poggyász helyezése-
kor dugja be a biztonsági öv csatjait
a háttámla és az üléspárna között
kialakított zsebekbe, ezzel megaka-
dályozza az övcsatoknak a háttámla
vagy a poggyászok által okozott
sérüléseit.
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C020100AUN

Biztonsági öv utasvisszatartó
rendszer

BIZTONSÁGI ÖVEK

VIGYÁZAT!
• A maximális biztonság érdeké-

ben a biztonsági öveket mindig
kapcsolja be, ha a gépkocsi
mozog. 

• A biztonsági övek úgy a leghaté-
konyabbak, ha az ülés háttámlája
függõlegesen áll. 

• 12 évnél kisebb gyerekek mindig
a hátsó ülésen üljenek megfele-
lõen becsatolva. Soha ne enged-
jen gyermeket az elsõ ülésen u-
tazni. Ha 13 év feletti gyermeknek
mégis az elsõ ülésen kell ülnie,
akkor csatolja be, és az ülést állít-
sa a lehetõ leghátsó helyzetbe. 

• Soha ne tegye a vállövet a karja
alá vagy a háta mögé.   A nem
megfelelõen elhelyezett biztonsá-
gi öv baleset esetén súlyos
sérüléseket okozhat.   A vállövet
a vállán középen átvezetve a
kulcscsonton keresztül helyezze
el. 

(folytatás)

VIGYÁZAT!
A biztonsági üléseket úgy ter-
vezték, hogy a test csontszerke-
zetét terheljék, ezért úgy kell elhe-
lyezni, hogy a medence elõtt ala-
csonyan haladjon keresztül, vagy
pedig a medence, a mellkas és a
vállak elõtt keresztbe, úgy, hogy a
medenceöv elkerülje a hasi terü-
letet. 
A biztonsági övet olyan erõsen állít-
sa be, hogy még kényelmes le-
gyen, de nyújtsa a szükséges vé-
delmet.
A laza öv nagyban csökkenti az
utas számára biztosított védelmet.  

(folytatás)

(folytatás)
Figyeljen arra, hogy az övszalag ne
szennyezõdjön tisztítószerrel, ola-
jokkal és vegyi anyagokkal, különö-
sen akkumulátorsavval.  A tisztítás
biztonságosan elvégezhetõ enyhe
szappanos vízzel.  Az övet ki kell
cserélni, ha az övszalag elkopott,
szennyezõdött vagy sérült.  Na-
gyon fontos, hogy az egész
egységet kicserélje, ha az súlyos
balesetben részt vett, akkor is, ha
nem látható sérülés nyoma.  Az
övszalagokat ne viselje megcsava-
rodott hevederekkel.  Minden biz-
tonsági övet csak egy utas használ-
hat; veszélyes úgy a biztonsági
övvel úgy rögzíteni egy utast, hogy
ölében gyermek ül.  

VIGYÁZAT!
A felhasználó ne alakítsa át és ne
módosítsa a biztonsági öveket,
minek következtében a biztonsági
öv beállító berendezése a további-
akban nem akadályozná meg a laza
övszalag kialakulását, illetve
megakadályozná, hogy a biztonsá-
gi öv egységet be lehessen állítani
a laza övszalag eltávolítására. 

(folytatás)
• Ne utazzon megcsavarodott biz-

tonsági övvel.  A megcsavarodott
öv nem tud megfelelõen védeni.
Ütközéskor még testébe is
vághat. Gyõzõdjön meg arról,
hogy az övszalag egyenesen áll
és nincs megcsavarodva. 

• Ügyeljen arra, nehogy a biztonsá-
gi öv szalagja vagy az öv
szerelvényei károsodjanak.  Ha
bármelyik sérült, cserélje ki.
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C020101AUN-EE

Biztonsági öv figyelmeztetõ lámpa
“A” típus
A vezetõ emlékeztetése végett a bizton-
sági öv figyelmeztetõ lámpa kb. 6 mp-ig
villog a gyújtáskapcsoló minden egyes
ON helyzetbe kapcsolásakor - a bizton-
sági öv bekapcsolásától függetlenül. 
Ha a vezetõ biztonsági öve nincs bekap-
csolva a gyújtáskapcsoló ON helyzetbe
fordítását követõen, a biztonsági öv
figyelmeztetõ lámpa újabb 6 mp-ig villog.  
Ha a vezetõ biztonsági öve nem kerül
becsatolásra a gyújtáskapcsoló ON
helyzetbe fordításakor, vagy azt
követõen, a biztonsági öv figyelmeztetés
kb. 6 mp-ig egy hangjelzést ad.  Ekkor a
biztonsági öv becsatolásával a hang-
jelzés megszûnik.  

“B” típus
A vezetõ és az elsõ utas emlékeztetése
végett a vezetõ és az elsõ utas biztonsá-
gi övének becsatolására figyelmeztetõ
lámpa kb. 6 mp-ig villog vagy bekapcso-
lódik a gyújtáskapcsoló minden egyes
ON helyzetbe kapcsolásakor - a bizton-
sági öv bekapcsolásától függetlenül. 

Ha a vezetõ vagy az elsõ utas biztonsá-
gi öve nincs becsatolva a gyújtáskapcso-
ló ON helyzetbe kapcsolásakor, vagy ezt
követõen kerül kicsatolásra, a megfelelõ
biztonsági öv figyelmeztetõ lámpa villog-
ni kezd, illetve bekapcsol mindaddig,
amíg a biztonsági övet be nem kapcsol-
ják. 
Ha a vezetõ vagy az elsõ utas biztonsá-
gi öve nincs becsatolva a gyújtáskapcso-
ló ON helyzetbe kapcsolásakor és a gép-
kocsi sebessége meghaladja a 9 km/h-t,
a biztonsági öv figyelmeztetõ hangjelzés
kb. 100 mp-ig hallható, miután a bizton-
sági öv figyelmeztetõ lámpa kb. 1 percig
villogott. 
Ha a vezetõ vagy az elsõ utas biztonsá-
gi öve kicsatolásra kerül a gyújtáskap-
csoló ON helyzetbe kapcsolását köve-
tõen, és a gépkocsi sebessége megha-
ladja a 9 km/h-t, a biztonsági öv figyel-
meztetõ hangjelzés kb. 100 mp-ig hall-
ható.
De ha a vezetõ biztonsági öve 9 mp-en
belül kétszer ki- és becsatolásra kerül az
öv becsatolását követõen, a vezetõ és az
elsõ utas biztonsági öv figyelmeztetõ
lámpái és a figyelmeztetõ hangjelzés
nem fog mûködni.

1GQA2083

OUN036023L

OUN036024L

A vezetõ
számára

Az elsõ utas számára
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✽✽  MEGJEGYZÉS
• Az elsõ utas biztonsági övéhez tartozó

figyelmeztetõ lámpa a középsõ burko-
latelemen látható. 

• Ha az elsõ utasülés nem foglalt, a biz-
tonsági öv figyelmeztetõ lámpa kb. 6
mp-ig villog vagy világít. 

• A biztonsági öv figyelmeztetés mûköd-
het akkor is, ha csomagot helyez az
elsõ utasülésre. 

C020102AUN

Hárompontos biztonsági öv
A biztonsági öv becsatolása:
A biztonsági öv becsatolásához húzza ki
az övfelcsévélõ automatikából, majd
helyezze a fém zárnyelvet (1) az övzárba
(2).  Egy kattanó hangot lehet hallani,
amikor a zárnyelv az övcsatban
megfelelõen reteszelésre kerül. 
A biztonsági öv csak akkor áll auto-
matikusan a megfelelõ hosszúságúra, ha
a medenceövet kézzel beállítja úgy, hogy
szorosan illeszkedjen a csípõjére.  Ha
lassan dõl elõre, a biztonsági öv meg-
nyúlik, és lehetõvé teszi a mozgást.
Hirtelen fékezés vagy behatás esetén
azonban az öv reteszelõdik.  Ez akkor is
bekövetkezik, ha túl gyorsan dõl elõre. 

A maximális kényelem és biztonság
érdekében a vállöv magasságát beállít-
hatja a rögzítõ 5 lehetséges helyzetébe. 
Ha a biztonsági öv túl közel van a
nyakához, akkor a védelem nem lesz
megfelelõ.  A vállövet úgy kell beállítani,
hogy a mellkasán haladjon keresztül a
vállán középen az ajtóhoz közelebb,
nem a nyakához. 
A biztonsági öv rögzítõjének magasságát
úgy tudja beállítani, ha a megfelelõ
helyzetbe emeli vagy süllyeszti.  

B180A01NF OUN026100

1

2
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Megemeléshez húzza felfelé (1).  Lesüly-
lyesztéshez nyomja lefelé (3), miközben
nyomva tartja a magasságállító gombot
(2). 
A gomb felengedésével tudja a rögzítõt
reteszelni. Próbálja meg a magasságál-
lítót csúsztatni, hogy meggyõzõdjön a
helyes reteszelésrõl.

A hátsó középsõ ülés biztonsági övének
használatakor a “CENTER” feliratút al-
kalmazza.  (felszereltségtõl függõen)

VIGYÁZAT!
• Ellenõrizze, hogy a vállöv rögzí-

tõje a megfelelõ magasságban
reteszelõdött-e.   Soha ne állítsa
úgy a vállövet, hogy nyakán vagy
arcán haladjon keresztül.   A nem
megfelelõen beállított biztonsági
öv baleset esetén súlyos sérülést
okozhat.   

• Ha baleset után nem cseréltette
ki a biztonsági öveket, akkor
lehet, hogy sérült biztonsági
övekkel közlekedik, melyek nem
nyújtanak megfelelõ védelmet
baleset esetén, és személyi
sérüléshez vagy halálhoz vezet-
hetnek. Baleset után azonnal cse-
réltesse ki a biztonsági öveket. 

B200A01NF

VIGYÁZAT!
A medenceövet olyan alacsonyan
vezesse el, amennyire csak lehet,
és szorosan a csípõjén keresztül,
ne a derekán.  Ha a medenceöv túl
közel van a derekához, baleset
esetén megnõ a sérülés kockázata.
Mindkét karja ne legyen egyszerre
a biztonsági öv alatt vagy felett.  Az
egyik karja legyen az öv felett, a
másik pedig alatta, amint az az
ábrán is látható.  
Soha ne vezesse a biztonsági övet
az ajtóhoz közelebb lévõ karja alatt.  

OUN026131L
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A biztonsági öv kicsatolása:
A biztonsági övet az övzáron lévõ kioldó-
gomb (1) segítségével tudja kicsatolni.
Ekkor az öv automatikusan vissza-
csévélõdik az övfelcsévélõ automatiká-
ba.
Ha ez mégsem történik meg, vizsgálja
meg a biztonsági övet, hogy nem csava-
rodott-e meg, majd próbálja újra.

C020103AUN

Medenceöv -kétpontos biztonsági öv
(felszereltségtõl függõen)
A biztonsági öv becsatolása:
A kétpontos statikus biztonsági öv be-
csatolásához helyezze a fém zárnyelvet
az övzárba.  Egy kattanó hangot lehet
hallani, amikor a zárnyelv az övzárban
megfelelõen reteszelésre kerül. Ellen-
õrizze, hogy a reteszelés megtörtént-e,
és hogy az öv nincs-e megcsavarodva.

A kétpontos statikus biztonsági övvel az
öv hosszát kézzel kell beállítani úgy,
hogy a testen megfelelõen szorosan ha-
ladjon keresztül.  Csatolja be az övet, és
húzza meg a szabad végét, hogy
megfeszüljön.  Az öv a medencéjén
olyan alacsonyan haladjon át, amennyire
csak lehet, ne a derekán vezesse.  Ha az
öv túl magasan van, baleset esetén
megnõ a sérülés kockázata.  

B210A01NF B220A04NF1 B220B01NF

Túl magas

RövidíteniMegfelelõ
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A hátsó középsõ biztonsági öv
használatakor a “CENTER” (középsõ)
feliratú övcsatot kell használni.

A biztonsági öv kicsatolása:
A biztonsági öv kicsatolásához nyomja
meg az övzáron lévõ (1) gombot.

OUN026131 B210A02NF-1

VIGYÁZAT!
A középsõ medenceöv reteszelõ
mechanizmus eltér a szélsõ
üléseken lévõtõl.  A hátsó ülések
vállövének vagy a középsõ kétpon-
tos biztonsági övnek a bekapcso-
lásakor mindig ellenõrizze, hogy a
megfelelõ övzárba kerültek-e, hogy
a maximális védelmet tudják nyúj-
tani, és a megfelelõ mûködés is biz-
tosítva legyen. 
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C020104AUN

A hátsó középsõ ülés hárompontos
biztonsági öve (5-üléses modell)
A hátsó középsõ hárompontos biztonsági
öv bekötése:
1. Lassan húzza ki a háttámla felsõ

részénél lévõ övfelcsévélõ
automatikából az övszalagot, hogy
becsatolhassa a hátsó középsõ biz-
tonsági övet. 

2.Helyezze a fém zárnyelvet (1) a
rögzítõcsatlakozó (2) nyitott végébe,
amíg egy kattanást nem hall, mely jelzi
a reteszelést.  Ügyeljen arra, hogy az
öv ne legyen megcsavarodva.

3.Húzza meg az övszalagot, és a
zárnyelvet (3) illessze be az övzár nyi-
tott végébe (4), amíg egy határozott
kattanást nem hall. Ez jelzi azt, hogy a
nyelv biztonságosan rögzítõdött.
Ellenõrizze, hogy az öv nem csavaro-
dott-e meg. 

OUN036903LOUN036132L OUN036133L

FIGYELEM!- Poggyász 
Ellenõrizze, hogy a poggyász biz-
tonságosan rögzítésre került-e a
csomagtérben. Ellenkezõ esetben
hirtelen fékezéskor a hátsó közép-
sõ üléshez tartozó biztonsági öv
sérülhet. 
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Egy hallható kattanás jelzi, amikor a
nyelv az övzárba megfelelõen
reteszelõdik.  A biztonsági öv hossza
csak akkor kerül automatikusan beál-
lításra, ha a medenceövet kézzel beállí-
totta, hogy testén szorosan haladjon
keresztül. 
Ha lassan dõl elõre, a biztonsági öv meg-
nyúlik, és lehetõvé teszi a mozgást.
Hirtelen fékezés vagy ütközés esetén a
biztonsági öv reteszelõdik.  Ez akkor is
bekövetkezik, ha túl gyorsan dõl elõre. 

A hátsó középsõ biztonsági öv
használatakor a “CENTER” (középsõ)
feliratú övzárat kell használni.

A hátsó középsõ biztonsági öv kicsa-
tolása:
1. Nyomja meg az övzár (4) kioldógomb-

ját (5) és húzza ki belõle a zárnyelvet
(3).

2. Hagyja, hogy az övszalag automatiku-
san visszacsévélõdjék. 

VIGYÁZAT!
Soha ne engedje, hogy a hátsó
középsõ ülésen utazzon valaki a
biztonsági öv fém övcsatjának be-
csatolása nélkül, a fejezetben már
ismertetett módszertõl eltérõen.  Ez
a biztonsági öv tipikus hárompon-
tos biztonsági övként funkcionál.
Ha csak a váll- vagy csak a
medenceövet használja, az súlyos
vagy halálos sérüléshez vezethet
baleset vagy hirtelen megállás
esetén. 

OUN036134L OUN036904L



3. Ha szükséges, csatolja ki a zárnyelvet
(1) a rögzítõcsatlakozóból (2) úgy,
hogy egy kulcsot vagy valamilyen
hasonló tárgyat bedug a kioldó gomb-
ba (6) a rögzítõcsatlakozón (1), így az
övszalag automatikusan vissza tud
csévélõdni az övfelcsévélõ
automatikába. 

C020105AUN

Hátsó biztonsági öv tárolása
• A használaton kívüli hátsó biztonsági

öv övcsatjai a háttámla és az üléspár-
na között található zsebben tárolhatók.

• A hátsó középsõ biztonsági öv
zárnyelve és feltekert hevedere a hát-
támla és az üléspárna között található
zsebben tárolható.

OUN026132

OUN036137L

OUN026133

• Európában

Második üléssor (7-ülésesnél)
• Európán kívül 

Harmadik üléssor (7-üléses)
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OUN036136L

OUN036135L
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A hátsó biztonsági övek hevedereinek az
övvezetõkön történõ átvezetése segít
megakadályozni a hevederek becsí-
põdését az ülések alá vagy mögé. 

C020200AUN

Övfeszítõs biztonsági öv 
(felszereltségtõl függõen)
Gépkocsijába a vezetõ és az elsõ utas
számára övfeszítõs biztonsági öv került
felszerelésre. Az övfeszítõ célja, hogy
bizonyos frontális ütközések esetén
szorosra húzza a vele bekötött személy
testén a biztonsági övet. Egy bizonyos
erõsség feletti frontális ütközés esetén
az övfeszítõk a légzsákokkal együtt lép-
nek mûködésbe.

Ha a gépkocsi hirtelen megáll, vagy az
utas túl gyorsan dõl elõre, a biztonsági
öv övfelcsévélõ automatikája retesze-
lõdik. Bizonyos frontális ütközések ese-
tén az elõfeszítõk aktiválásra kerülnek,
és megfeszítik az utas teste körül a biz-
tonsági övet.  
Ha a rendszer a vezetõ vagy az elsõ utas
biztonsági övén túlzott övterhelést érzé-
kel, az övfeszítõbe szerelt överõhatároló
kissé csökkenti az érintett biztonsági öv
esetén a testre ható övterhelést. (felsz-
ereltségtõl függõen).OMG035300

OUN026134

OUN026135

Második üléssor 

Harmadik üléssor (7-üléses)
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A biztonsági öv elõfeszítõ rendszer az
alábbi fõbb elemekbõl ál:  Az egyes ele-
mek helyét az ábra mutatja: 
1. SRS légzsák figyelmeztetõ lámpa
2. Elõfeszítõ-övfelcsévélõ automatika
3. SRS vezérlõegység 

✽ MEGJEGYZÉS
• A vezetõ és az elsõ utas elõfeszítõs biz-

tonsági övei bizonyos frontális
ütközések esetén kerülnek aktiválás-
ra. Egy bizonyos erõsség feletti fron-
tális ütközés esetén az övfeszítõk a
légzsákokkal együtt lépnek mûködés-
be.

• Az övfeszítõ mûködésbe lépését erõs
hangjelenség kíséri, és füstnek látszó
finom por jelenik meg az utastérben,
ami nem mérgezõ. Ez a normális
mûködés része, nem veszélyes. 

• Bár ez a por ártalmatlan, mégis
okozhat bõrirritációt, és nem szabad
huzamosabb ideig belélegezni. Mossa
le minden testrészét, mely az
övfeszítõket aktiváló balesetben érin-
tett.

1LDE3100

VIGYÁZAT!
Az övfeszítõ maximális védõhatá-
sának eléréséhez:
1. A biztonsági övet megfelelõkép-

pen kell becsatolni és az adott
helyzethez beállítani. Kérjük ol-
vassa el és tartsa be használati
útmutatóban ismertetett, a gép-
kocsi biztonsági funkcióival -a
biztonsági övekkel és a légzsá-
kokkal- kapcsolatos fontos infor-
mációkat és óvintézkedéseket.  

2. Ön és utasai mindig megfe-
lelõképpen csatolják be bizton-
sági övüket. 
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(folytatás)
• Az övfeszítõ egység helytelen

kezelése, vagy az övfeszítõ
egység ütögetésére, módosításá-
ra, átvizsgálására, kicserélésére,
karbantartására vagy javítására
vonatkozó tilalom figyelmen kívül
hagyása a rendszer hibás mûkö-
déséhez, vagy véletlen mûködés-
be lépéséhez, ezáltal súlyos
sérülésekhez vezethet.

• Menet közben mindig kösse be
magát biztonsági övével.

VIGYÁZAT!
• Az övfeszítõ egyszer használatos

berendezés. Miután mûködésbe
lépett, ki kell cserélni az övfeszí-
tõs biztonsági övet. Típusától
függetlenül a  balesetben éppen
használt összes biztonsági övet
ki kell cserélni.

• Aktiváláskor az övfeszítõ szerke-
zeti elemei felforrósodnak, ezért
ezeket az övfeszítõ aktiválódását
követõ néhány percig ne érintse
meg.

• Ne próbálkozzon saját maga az
övfeszítõs biztonsági öv átvizs-
gálásával vagy cseréjével. Ezt
KIA márkaszerviznek kell végez-
nie.

• Ne ütögesse az övfeszítõ egysé-
get.

(folytatás)

FIGYELEM!
• Mivel az SRS légzsákot aktiváló

érzékelõ összeköttetésben áll a
biztonsági övek feszítõszerke-
zetével, az SRS légzsák figyel-
meztetõ lámpa a mûszere-
gységen kb. 6 mp-re bekapcsol a
gyújtás ON helyzetbe történõ
kapcsolása elõtt, majd kikapcsol. 

• Az övfeszítõ rendszer meghibá-
sodása esetén bekapcsol az SRS
légzsák figyelmeztetõ lámpa, még
akkor is, ha a légzsákrendszer
hibátlan. Ha az SRS légzsák
figyelmeztetõ lámpa nem gyullad
ki a gyújtáskulcs ON állásba
fordításakor, vagy ekkor 6 másod-
percig tartó világítás után nem
alszik ki, vagy menet közben
kigyullad, haladéktalanul vizsgál-
tassa át az övfeszítõ- vagy a
légzsákrendszert valamely KIA
márkaszervizben.

AIR
BAG
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C020300AUN

A biztonsági övekre vonatkozó
óvintézkedések

C020306AUN

Csecsemõ vagy kisgyermek
Tisztában kell lenni a saját országában
érvényes elõírásokkal.  A csecsemõ
és/vagy gyermeküléseket a hátsó ülés-
sorban megfelelõen kell elhelyezni.
További információkat ezzel kapcsolat-
ban a fejezet késõbbi részében a
“Gyermekbiztonsági rendszerek” cím
alatt találhat.

✽✽  MEGJEGYZÉS
A kisgyermekek védelme baleset esetén
akkor a legjobb, ha a hátsó sorban olyan
gyermekülésben ülnek, mely megfelelõ
az adott országban érvényes biztonsági
elõírásoknak.  Mielõtt gyermekülést
vásárol, gyõzõdjön meg róla, hogy
látható rajta a különbözõ biztonsági
elõírásoknak való megfelelést igazoló
felirat. A gyermekülést a gyermek test-
súlyának és magasságának megfelelõen
válassza ki. Ezzel kapcsolatban ellen-
õrizze a gyermekülésen található cím-
két.  Lásd a „Biztonsági gyermekülés”
címû részt ebben a fejezetben.

VIGYÁZAT!
A gépkocsi minden utasa mindig
legyen becsatolva.  A biztonsági
övek és a gyermekülések csökken-
tik a súlyos, halálos sérülések
kockázatát minden utasnál, ha
baleset vagy hirtelen fékezés
történik. A biztonsági öv nélkül az
utasok a felfúvódó légzsák
közelébe kerülhetnek, hozzáütõd-
hetnek a gépkocsi belsõ szerke-
zetéhez vagy kieshetnek a gépko-
csiból. A megfelelõen viselt bizton-
sági öv jelentõsen csökkenti ezeket
a veszélyeket. 
Mindig tartsa be a biztonsági
övekkel, a légzsákokkal és az
utasüléssel kapcsolatosan a
kézikönyvben ismertetett óvin-
tézkedéseket.  

VIGYÁZAT!
A gépkocsiban minden utas mindig
legyen megfelelõen becsatolva,
beleértve a gyerekeket és a csecse-
mõket is. Menet közben soha ne
tartson ölben gyermeket. Egy
ütközés során fellépõ nagy erõk
kitépik a gyermeket a karjaiból, aki
a gépkocsi belsõ részéhez csapód-
hat.   Mindig használjon a gyermek
magasságának és testsúlyának
megfelelõ gyermekülést. 
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C020301AUN

Nagyobb gyerekek
Azok a gyermekek, akik túl nagyok már
ezekhez a gyermekülés-rendszerekhez,
mindig a hátsó sorban üljenek, és
használják a hárompontos biztonsági
öveket. A medenceöv simuljon a testre
olyan alacsonyan és feszesen, ahogy
csak lehet. Rendszeresen ellenõrizze az
övet. A gyermek mozgása miatt az öv
elmozdulhat a helyérõl. Baleset esetén a
gyermekek védelme akkor a legna-
gyobb, ha a hátsó ülésen megfelelõ
gyermekülésben becsatolva ülnek.  Ha
egy nagyobb gyereknek (13 év felett) az
elsõ ülésen kell ülnie, a gyermeket a
hárompontos biztonsági övvel kell be-
csatolni, és az ülést a leghátsó helyzetbe
állítani.  13 év alatti gyermekeknek a
hátsó ülésen kell becsatolva ülni.  SOHA
ne ültessen 13 év alatti gyermeket az
elsõ ülésre.  SOHA ne helyezzen menet-
iránynak szembe nézõ gyermekülést az
elsõ ülésre. 

Ha a vállheveder kissé hozzáér a gyer-
mek arcához vagy nyakához, ültesse
közelebb a gyermeket a gépkocsi
közepéhez. Ha a vállheveder még így is
hozzáér az arcához vagy nyakához, a
gyermeket vissza kell ültetni gyer-
mekülésbe. Ezenkívül egyes gyártók
utólag beszerelhetõ külön felszerelé-
seket is gyártanak, amelyek segítségé-
vel a vállheveder alacsonyabbra állít-
ható, és így távolabb lehet tartani a gyer-
mek arcától, nyakától. 

C020302AUN

Terhes nõk
A baleset esetén bekövetkezõ sérülések
csökkentése érdekében javasoljuk a ter-
hes nõk számára is a biztonsági öv
használatát. Biztonsági öv használatakor
a medenceövet amennyire csak lehet
alacsonyan és szorosan vezesse át a
csípõjén, ne a hasán.  A konkrét javasla-
tokkal kapcsolatban forduljon orvosához.  

C020303AUN

Sérült személy
Sérült személy szállításakor is
használjon biztonsági övet. Szükség
szerint forduljon orvosához ezzel kap-
csolatban. 

C020304AUN

Személyenként egy öv
Két személy egyszerre (gyerekeket is
beleértve) soha ne használja ugyanazt
az övet.  Ez baleset esetén megnöveli a
sérülések kockázatát.  

VIGYÁZAT! - Vállöv a kis-
gyermeken

• Az öv vállhevedere menet közben
nem érhet hozzá a gyermek nya-
kához vagy arcához.

• Ha a biztonsági öveket nem
megfelelõen állítja be a gyere-
keken, fennáll a súlyos sérülés
illetve halál veszélye. 
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C020305AUN

Ne feküdjön le
Baleset esetén a bekövetkezõ sérülések
esélyét csökkentheti, és az utasvisz-
szatartó biztonsági rendszer maximális
hatékonyságát akkor érheti el, ha min-
den utas ül, és az elsõ ülések függõleges
helyzetben vannak mozgó gépkocsi
esetén. Egy biztonsági öv sem tud
megfelelõ védelmet nyújtani, ha az utas
a hátsó ülésen fekszik vagy az elsõ ülés
döntött helyzetben van.  

C020400AUN

A biztonsági övek ápolása 
A biztonsági övrendszert soha nem
szabad szétszerelni vagy átalakítani.
Továbbá figyelmet kell szentelni annak,
hogy az övszalag és az öv szerelvényei
nem sérültek-e az üléspántoktól, az
ajtóktól vagy egyéb okok miatt.

C020401AUN

Idõszakos átvizsgálás 
Javasoljuk, hogy minden biztonsági öv
kopását és bármilyen sérülését rendsze-
resen ellenõrizze.  A rendszer sérült ele-
meit amint lehet, cserélje le.  

C020402AUN

Az övszalagokat tartsa tisztán és
szárazon. 
A biztonsági öveket tartsa tisztán és
szárazon.  Ha az övszalag szennyezõ-
dött, enyhe szappannal és meleg vízzel
tisztítsa meg.  Fehérítõszert, festéket,
erõs mosószert vagy súrolószert ne
használjon, mivel ezek károsíthatják és
gyengíthetik az övszalagot.  

C020403AUN

A biztonsági övek cseréje
Az egész biztonsági övrendszert illetve
rendszereket ki kell cserélni, ha a gép-
kocsi balesetet szenvedett.  Ezt akkor is
meg kell tenni, ha sérülés nyomai nem
láthatóak.  A biztonsági övvel kapcso-
latos további kérdésekre választ kaphat
a hivatalos KIA márkakereskedésekben.  

VIGYÁZAT
Amikor visszaállítja a hátsó
üléstámlát a függõleges helyzetbe,
ügyeljen arra, nehogy megsértse az
övszalagot vagy az övzárat.
Ellenõrizze, hogy sem az övszalag,
sem az övzár nem szorult-e be vagy
nem csípõdött-e be a hátsó ülésbe.
A sérült övszalag vagy övzár nem
lesz annyira erõs, és lehetséges,
hogy hirtelen fékezés vagy baleset
esetén nem fog mûködni, és súlyos
sérülést okoz. 

VIGYÁZAT!
Ha megdöntött háttámlával utazik,
akkor megnõ a súlyos, halálos sérü-
lés kockázata egy baleset vagy hirte-
len fékezés esetén. Az utasvissza-
tartó rendszer (biztonsági övek és
légzsákok) védelmét jelentõsen
csökkenti, ha hátradönti az ülést. A
biztonsági övek mindig legyenek fe-
szesen a csípõjén és a mellkasán.
Minél jobban hátradöntött az ülés,
annál nagyobb annak az esélye, hogy
az utas csípõje a medenceöv alá
csúszik, ezáltal az utas súlyos belsõ
sérüléseket szenvedhet el, illetve a
nyakát megütheti a vállöv.   A vezetõ
és az utasok mindig üljenek az ülés-
ben hátul, megfelelõen becsatolva,
függõleges üléstámlával.
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BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS RENDSZER 
C030000AUN

Az autóban utazó gyermekek a hátsó
ülésen üljenek, és mindig megfelelõen
legyenek becsatolva, hogy a sérülés
kockázata minimális legyen egy baleset,
hirtelen fékezés vagy hirtelen kormány-
mozdulat esetén. A baleseti statisztikai
adatok szerint gyermekeknek biztonsá-
gosabb elõírásszerûen bekötve a hátsó
ülésen utazniuk, mint az elsõ ülésen.
Nem gyermekülésben ülõ gyermekek
használják a gépkocsi biztonsági öveit. 
Legyen tisztában a saját országában
érvényes elõírásokkal. A csecsemõ
és/vagy gyermeküléseket a hátsó ülés-
sorban megfelelõen kell elhelyezni.
Használja a kereskedelemben kapható
gyermekülésrendszert, mely megfelelõ
az adott országban érvényes biztonsági
elõírásoknak.
A helytelenül beszerelt gyermekülésben
utazó gyermekek súlyos, esetleg halálos
sérülést is szenvedhetnek baleset ese-
tén. Kisgyermekeknek és csecsemõk-
nek gyermek- vagy csecsemõülést kell
használni. Mielõtt megvásárol egy bizo-
nyos gyermekülést, meg kell gyõzõdnie
arról, hogy az használható-e a gépkocsi-
jához és biztonsági övéhez, illetve hogy
megfelel-e a gyermek méretének. Mara-
déktalanul tartsa be a gyártó beszere-
lésre vonatkozó elõírásait.

(folytatás)
• A használaton kívüli gyer-

mekülést a biztonsági övvel
bekötve szállítsa a gépkocsiban,
vagy helyezze a csomagtartóba,
hogy hirtelen fékezés vagy bale-
set esetén ne repülhessen elõre.

• A gyermekek egy felfúvódó
légzsák miatt súlyosan megsérül-
hetnek, akár halálosan is. Minden
gyermek, még azok is, akik már
nagyok a gyermeküléshez, a
hátsó ülésen utazzanak. 

VIGYÁZAT!
• A gyermekülést a hátsó ülésre

kell beszerelni. Soha ne szereljen
be gyermek- vagy csecsemõülést
az elsõ utasülésre. Ha balesetben
mûködésbe lép az utasoldali
oldallégzsák, az súlyos, esetleg
halálos sérülést okozhat az elsõ
ülésre rögzített gyermek- vagy
csecsemõülés utasának. Tehát
csak a hátsó ülésre szereljen be
gyermekülést.

• A biztonsági öv vagy a gyer-
mekülésrendszer nagyon felfor-
rósodhat, ha a zárt gépkocsit
napon hagyja - még akkor is, ha a
külsõ hõmérséklet nem érzik
nagyon melegnek.  Ellenõrizze az
ülésborítást és az övzárat, mielõtt
oda gyermekülést helyezne. 

(folytatás)



3 37

A gépkocsi biztonsági rendszere

VIGYÁZAT
A súlyos, halálos sérülések kocká-
zatának csökkentése érdekében: 
• Minden korú gyermek nagyobb

biztonságban van a hátsó ülésen
becsatolva. Az elsõ utasülésen
ülõ gyermeket a felfúvódó lég-
zsák erõteljesen megütheti, ezál-
tal súlyos, halálos sérülést is
okozhat. 

• Mindig tartsa be a gyermekülés
gyártójának a beszerelésre és a
használatra vonatkozó utasítá-
sait. 

• Mindig gyõzõdjön meg arról,
hogy a gyermekülés biztonsá-
gosan rögzítésre került-e a gép-
kocsiban, és hogy a gyermek
megfelelõen becsatolásra került-
e a gyermekülésbe.   

• Menet közben soha ne tartson
ölben gyermeket. Az ütközés
során fellépõ nagy erõk kitépik a
gyermeket a karjaiból, aki a gép-
kocsi belsõ részéhez csapódhat.   

• Soha ne csatoljon be biztonsági
övet úgy, hogy a gyermek az ölé-
ben van.  Baleset esetén az öv a
gyermekbe vágódhat, és súlyos
belsõ sérüléseket okozhat.

(folytatás)

(folytatás)
• Soha ne hagyjon gyermeket

õrizetlenül a gépkocsiban - még
rövid idõre sem. A gépkocsi hirte-
len felmelegedhet, és a bent tar-
tózkodó gyermekek súlyosan
megsérülhetnek. Még nagyon ki-
csi gyermekek is véletlenül moz-
gásba tudják hozni a gépkocsit,
beszorulhatnak az ablakemelõk-
nél, illetve magukat vagy má-
sokat bezárhatják a gépkocsiba. 

• Soha ne engedje, hogy két gyer-
mek vagy bármely két személy
ugyanazt a biztonsági övet
használja. 

• A gyerekek sokat fészkelõdnek,
és elmozdulnak. Soha ne enged-
je, hogy egy gyermek a vállövet a
karja alatt vagy a háta mögött
tartsa. Mindig helyezze el és csa-
tolja be megfelelõen a gyerekeket
a hátsó ülésen. 

• Soha ne engedje meg a gyer-
meknek, hogy menet közben
felálljon vagy feltérdeljen az ülés-
re vagy a csomagtérpadlóra.
Balesetben vagy hirtelen féke-
zéskor a gyermek hirtelen a gép-
kocsi belsõ részéhez vágódhat,
és súlyosan megsérülhet. 

(folytatás)

(folytatás)
• Ne használjon az üléstámlára

ráakasztható  gyermek- vagy
csecsemõülést, mivel ez nem
nyújt megfelelõ védelmet baleset
esetén.

• A biztonsági övek felmeleged-
hetnek, különösen ha közvetlen
napon áll a gépkocsi. Mindig
ellenõrizze a biztonsági övek
övzárait, mielõtt bekötné vele a
gyermekeket. 
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C030100AUN

A gyermekülés használata
Kifejezetten javasoljuk, hogy kisgyer-
mekek és csecsemõk gyermekülésben
vagy csecsemõülésben utazzanak. Ez a
gyermek- vagy csecsemõülés feleljen
meg a gyermek méretének, és a gyártó-
ja útmutatója alapján legyen beszerelve. 

További követelmény, hogy az ülést a
gépkocsi hátsó üléssorában helyezze el.
A gyermekülések rögzítésére gyer-
mekülés rögzítõ horgok kerültek felsze-
relésre a gépkocsiban. (felszereltségtõl
függõen)

C030101AUN

A gyermekülés rögzítése kétpontos
biztonsági övvel (a hátsó középsõ
ülésen) (felszereltségtõl függõen) -
Európán kívül 

A következõképpen rögzítse a gyer-
mekülést a hátsó középsõ üléshez:
1. Helyezze a gyermekülést a hátsó

középsõ ülésre. 
2. Húzza ki a medenceöv zárnyelvét. 

CRS

OUN026150

Menetirányban elhelyezett gyermekülés

Menetiránynak háttal elhelyezett gyermekülés

1GHA2260
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3. A gyermekülésen a gyártó tájékoztató-
ja szerint vezesse át a medenceövet.

4. Csatolja be a biztonsági övet, és
szabad végénél húzza szorosra. A
beszerelés után minden irányú moz-
gatással gyõzõdjön meg a biztonsá-
gos rögzítésrõl. 

C030102AUN

A gyermekülés rögzítése hárompon-
tos biztonsági övvel 

A következõképpen rögzítse a gyer-
mekülést a hátsó szélsõ vagy középsõ
üléshez:
1. Helyezze a gyermekülést az ülésre, és

vezesse a hárompontos biztonsági
övet a gyermekülésen keresztül vagy
azon át a gyártó utasításait betartva.
Ellenõrize, hogy az övszalag nincs-e
megcsavarodva. 

2. Rögzítse a hárompontos biztonsági öv
zárnyelvét az övcsatba.  Figyeljen a
becsatolódást jelzõ kattanásra.

Állítsa úgy a kioldógombot, hogy vész-
helyzetben könnyen hozzáférhetõ
legyen.

E2MS103005 E2BLD310
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3. Csatolja be a biztonsági övet, és
hagyja, hogy felcsévélõdjön.  A besze-
relés után minden irányú mozgatással
gyõzõdjön meg a biztonságos rögzí-
tésrõl.

Ha meg kell húzni az övet, húzzon több
övszalagot az övfelcsévélõ automatika
felé.  Amikor kicsatolja az ülést, és hagy-
ja, hogy az öv felcsévélõdjön, az övfel-
csévélõ automatika visszaáll az eredeti
normál utashelyzetre kialakított vészhe-
lyzeti reteszelõ állapotára. 

C030103AUN

A “Gyermekülés-rögzítõ” rendszerrel
felszerelt gyermekülés rögzítése (fel-
szereltségtõl függõen)
A gyermekülés rögzítõ horgok a padlón,
a hátsó ülések mögött találhatóak (vagy
pedig a hátsó üléstámlák mögött). 

1. Vezesse át a gyermekülés rögzítõ
hevederét az üléstámla felett.
Az állítható fejtámlával felszerelt gép-
kocsikban a gyermekülés rögzítõ-
hevederét a fejtámla két rögzítõlába
között, a fejtámla alatt vezesse át.

2. Csatlakoztassa a rögzítõheveder
horgát a hozzá tartozó gyermekülés-
rögzítõ horog fészekbe, és az ülés
rögzítésére feszítse meg.

MMSA3030

OUN036100L

OUN036138L

7-üléses 

5-üléses 
2GHA3300L
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C030104AUN

Az “ISOFIX” rendszerrel és “gyer-
mekülés-rögzítõ” rendszerrel felsze-
relt gyermekülés rögzítése (felszerelt-
ségtõl függõen)
Az ISOFIX rendszer egy szabványosított
gyermekülés-rögzítõ módszer, amely
szükségtelenné teszi a gyermekülés
gépkocsiba rögzítéséhez a gépkocsi fel-
nõtt-méretû szabványos biztonsági övei
használatát. Ez sokkal biztonságosabb
és kedvezõbb elhelyezkedést biztosít, és
a gyermekülés egyszerûbb és gyorsabb
beszerelésének további elõnyét is nyújt-
ja.
Egy ISOFIX-ülést csak akkor lehet be-
szerelni, ha az megfelel az ECE-R44
követelmények alapján a gépkocsinak. 

VIGYÁZAT! Heveder 
Soha ne rögzítsen egynél több
gyermekülést ugyanahhoz a
hevederhez, vagy ugyanahhoz az
alsó rögzítési ponthoz.  A több ülés
által jelentett megnövekedett ter-
helés a hevedereket vagy a
rögzítési pontokat letörhetik, ezál-
tal súlyos, halálos sérülést
okozhatnak.  

VIGYÁZAT! - A gyermek-
ülés
ellenõrzése 

Különbözõ irányokba meghúzva
ellenõrizze, hogy a gyermekülés
biztonságosan rögzítésre került-e.
A nem megfelelõen becsatolt gyer-
mekülés elborulhat, elfordulhat,
megbillenhet, vagy szétválhat, ezál-
tal súlyos, halálos sérülést
okozhat. 

VIGYÁZAT! - A gyermek-
ülés rögzítõje 

• A gyermekülés-rögzítõk úgy
kerültek kialakításra, hogy csak a
megfelelõen elhelyezett gyer-
mekülésnél fellépõ erõk által
jelentett terhelést bírják.  Semmi-
lyen körülmények között ne
használja felnõtt biztonsági öv
vagy heveder számára, illetve
bármilyen más tárgy rögzítésére. 

• A heveder nem mûködik megfe-
lelõen, ha nem a helyes rögzítõbe
kerül csatolásra. 

VIGYÁZAT!
Egy gyermek súlyosan, akár
halálosan is megsérülhet egy bale-
set során, ha a gyermekülés nincs
megfelelõen rögzítve a gépkocsi-
ban, vagy a gyermek nincs
megfelelõen becsatolva a gyer-
mekülésbe.  Mindig kövesse a gyer-
mekülés gyártójának utasításait a
beszerelésre és a használatra
vonatkozóan. 

OUN036101L
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A hátsó üléstámlák mindegyikének alsó
részén látható a gyermekülés-jel.  Ezek a
jelek mutatják az ilyen típusú gyer-
mekülések rögzítésére szolgáló hor-
gokat.

A hátsó ülés minden oldalán, a párna és
a háttámla között található egy pár
ISOFIX rögzítõpont egy felsõ heveder-
rögzítõvel a hátsó ülések mögött a
padlón (vagy a hátsó üléstámlákon).  A
beszerelés során az ülést a rögzítési
pontokhoz úgy kell rögzíteni, hogy a kat-
tanás hallható legyen (meghúzással
ellenõrizze!), továbbá a felsõ hevederrel
kell rögzíteni a hátsó ülések mögött a
padlón lévõ rögzítési ponthoz  (vagy a
hátsó üléstámlák hátulján).

A gyermekülés rögzítése és használata
az ISOFIX-üléshez tartozó használati
útmutó alapján kell, hogy történjen.  

OUN036140L

VIGYÁZAT!
A gyermekülést teljesen hátra állít-
sa az ülésben úgy, hogy a háttámla
a függõleges helyzettõl egy állással
döntve legyen. 

OUN036139L
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A gyermekülés rögzítése:
1. A gyermekülésnek az ISOFIX

rögzítési pontokhoz erõsítéséhez
nyomja rá a gyermekülés csatját az
ISOFIX rögzítési pontra. Figyeljen a
becsatolódást jelzõ kattanó hangra.

2. Csatlakoztassa a rögzítõheveder
horgát a hozzá tartozó gyermekülés-
rögzítõ horog fészekbe, és az ülés
rögzítésére feszítse meg. (Lásd a
következõ oldalt.)

VIGYÁZAT!
• Ne szereljen be az ISOFIX

rögzítési pontokhoz gyer-
mekülést a gépkocsi hátsó
középsõ ülésére. Az ISOFIX
rögzítési pontok kizárólag a
hátsó ülés két szélsõ ülésére
történõ ISOFIX gyermekülés
beszerelésére szolgálnak. Ne
használja rendeltetésellenesen
az ISOFIX rögzítési pontokat arra,
hogy megkíséreljen hozzájuk
erõsíteni a gépkocsi hátsó közép-
sõ ülésén elhelyezett gyer-
mekülést. 

(folytatás)

(folytatás)
Baleset esetén elõfordulhat, hogy
a gyermekülés ISOFIX csat-
lakozásai nem elég erõsek ahhoz,
hogy megfelelõ biztonsággal
rögzítsék a gyermekülést a hátsó
középsõ ülésre, letörhetnek, ami
súlyos, esetleg halálos
sérüléshez vezethet.

• Ne erõsítsen egynél több gyer-
mekülést  az   alsó   gyermekülés-
rögzítõ ponthoz. A túlságosan
megnövekedett terhelés a
rögzítési pontok vagy a
rögzítõhorog letörését idézheti
elõ, ami súlyos, esetleg halálos
sérüléshez vezethet.

• Az ISOFIX vagy ISOFIX-kompati-
bilis gyermekülést csak az ábrán
látható, hozzá tartozó bekötési
ponthoz kösse.

• A gyermekülés  beszerelését
mindig a gyártójától származó, az
üléssel kapott útmutató ábráit és
utasításait követve végezze.

VIGYÁZAT!
Amikor a gépkocsi “ISOFIX” rend-
szerét használja a gyermekülés
hátsó ülésen történõ rögzítésére,
minden használaton kívüli hátsó
ülés fém zárnyelvét a hozzájuk tar-
tozó övzárakba be kell csatolni, és
az övszalagot a gyermekülés
mögött kell elvezetni, nehogy a
gyermek elérje a vissza nem húzott
biztonsági öveket.   A nem rögzített
fém zárnyelvek lehetõvé teszik,
hogy a gyermek elérje a vissza nem
csévélt biztonsági övet, amivel
megfojthatja saját magát, illetve
egyéb súlyos, halálos sérülését
okozhatja a gyermekülésben ülõ
gyermeknek. 
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L2 : PegPerego primo Viaggio gyer-
mekülés (E13 030010), erre a kor-
és súlycsoportra jóváhagyva.

L4 : GRACO Autobaby gyermekülés
(E11 03.44,161), erre a kor-és súly-
csoportra jóváhagyva.

L5 : Römer Lord Plus gyermekülés (E1
03301136), erre a kor- és súlycso-
portra jóváhagyva

L6 : Euro Kids Star gyermekülés (E1
03301129), erre a kor- és súlycso-
portra jóváhagyva.

L7 : BeSafe iZi COMFORT gyermekülés
(E4 03443206), erre a kor- és súly-
csoportra jóváhagyva.

L9 : Bebe comfort HiPSOS gyermekülés
(E2 031011), erre a kor- és súlycso-
portra jóváhagyva.

U: Alkalmas az „univerzális” kategóriájú
gyermeküléshez ebben a korcsoport-
ban.

X : Ezen az ülésen az elhelyezés nem
megfelelõ az ebbe a kor- és súlycso-
portba tartozó gyermekek számára.

C030105AUN

A gyermekülések elhelyezése a különbözõ üléshelyeken - Európában 
Kizárólag hivatalosan jóváhagyott, a gyermekei méretének megfelelõ gyermeküléseket használjon. A gyermekülések használ-
hatósági tudnivalóit lásd a következõ táblázatban.

0   : 10 kg-ig 
U X U X X X X X

(0 - 9 hónapig)

0+ : 13 kg-ig 
L2, L4 U X U L2 L2 L2 X

(0 -2 évig)

I    : 9 kg - 18 kg
L5, L7 U X U L5, L7 L5, L7 L5, L7 X

(9 hónaptól -4 évig)

II & III : 15 kg - 36 kg
L6, L9 U X U L6, L9 L6 L6 X

(4 - 12 évig)

Elsõ 
utasülés

Második üléssor (5-ülésésnél)

Üléshelyzet

Bal Középsõ Jobb

Második üléssor (7-ülésesnél)

Bal Középsõ Jobb
Korcsoport

VIGYÁZAT!
Javasoljuk, hogya gyermekülést a
hátsó ülésre helyezze el még akkor
is, ha az elsõ utasülés légzsák
ON/OFF kapcsolója az OFF (ki)
helyzetben van.  Gyermekének biz-
tonsága érdekében az elsõ utas
légzsákját ki kell kapcsolni, ha
kivételes körülmények között elke-
rülhetetlenné válik, hogy gyer-
mekülést helyezzen az elsõ
utasülésre. 

Harmadik üléssor
(7-ülés) Külsõ
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C040000AUN

1. Vezetõoldali elsõ légzsák
2. Utasoldali elsõ légzsák*
3. Oldallégzsák*
4. Függönylégzsák*
* : felszereltségtõl függõen

LÉGZSÁK - KIEGÉSZÍTÕ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS) (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN)

OUN026106

* A gépkocsiban ténylegesen elhelyezett légzsákok különbözhetnek az ábrán láthatótól. 
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C040100AUN

Az SRS rendszer elemei és
funkciója
A rendszer részei: 
1. Vezetõoldali elsõ légzsákegység 
2. Utasoldali elsõ légzsákegység*
3. Oldallégzsákok*
4. Függönylégzsákok*
5. Elõfeszítõ-övfelcsévélõ automatikák*
6. Légzsák figyelmeztetõ lámpa
7. SRS vezérlõegység (SRSCM)
8. Frontális ütközés-érzékelõk
9. Oldalsó ütközés-érzékelõk*
10. Utasoldali elsõ légzsák kikapcsolá-

sát jelzõ lámpa (csak az elsõ utas-
üléshez)*

11. Utasoldali elsõ légzsák kikapcsoló
(ON/OFF) kapcsoló*

*: felszereltségtõl függõen

Az SRSCM folyamatosan figyeli az
összes elemet, ha a gyújtáskapcsoló az
ON helyzetben van, hogy meghatározza,
hogy egy frontális vagy közel frontális
behatás mértéke elég súlyos-e ahhoz,
hogy a légzsákok aktiválásra kerüljenek
vagy az elõfeszítõs biztonsági övek
mûködésbe lépjenek. 

Az SRS “AIR BAG” figyelmeztetõ lámpa
a mûszercsoportban kb. 6 mp-re bekap-
csol a gyújtás ON helyzetbe történõ kap-
csolásakor, majd a ki kell kapcsolnia.

A légzsákok a kormánykerék középsõ
részén, és az elsõ utas elõtti burkolatele-
men a kesztyûtartó fölött találhatóak.
Amikor az SRSCM megfelelõ intenzitású
frontális ütközést érzékel, automatikusan
mûködésbe lépteti a légzsákokat. 

B240B01L

Vezetõoldali elsõ légzsák (1)
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Felfúvódáskor a közvetlenül a burkolaton
kialakított perforációk mentén a burkolat
szétnyílik a felfúvódó légzsákok
nyomásának hatására. A burkolatok
további kinyílása ezt követõen lehetõvé
teszi a légzsákok teljes kinyílását. 

A teljesen kinyílt légzsák a megfelelõen
becsatolt övvel lelassítja a vezetõ vagy
az elsõ utas elõre irányuló mozgását,
ezáltal csökkenti a fej és a mellkas
sérülésének kockázatát. 

A teljes felfúvódást követõen a légzsák
azonnal leereszt, ez lehetõvé teszi, hogy
a vezetõ kilásson elõre, és képes legyen
kormányozni illetve a kezelõszerveket
irányítani.

B240B02L B240B03L

Vezetõoldali elsõ légzsák (2) Vezetõoldali elsõ légzsák (3)

VIGYÁZAT! 
• Ne helyezzen el és ne szereljen

kiegészítõ elemeket (pohártartót,
kazettatartót, matricát, stb.) az
utasoldali elsõ burkolatelemre a
kesztyûtartó fölött, ha a gépko-
csiban utasoldali elsõ légzsák
található. Ezek a tárgyak veszé-
lyesen elrepülhetnek, és súlyos
sérülést okozhatnak, ha az uta-
soldali elsõ légzsák kinyílik. 

• Amikor folyékony illatosítót sze-
rel be a gépkocsi elejébe, ne
tegye azt a mûszercsoportra sem
a mûszerfal felületére.  
Veszélyesen elrepülhet, és
súlyos sérülést okozhat, ha az
utasoldali elsõ légzsák kinyílik. 

B240B05L

Utasoldali elsõ légzsák
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C040400AUN-EE

Vezetõoldali elsõ és utasoldali
elsõ légzsák (felszereltségtõl füg-
gõen)
A gépkocsi felszereltségének része egy
kiegészítõ utasvédelmi (légzsák) rendsz-
er. A beépített kiegészítõ utasvédelmi
rendszert a kormánykeréken, illetve a
mûszerfal utasoldali részén lévõ burko-
latelemen, a kesztyûtartó felett látható
“SRS AIR BAG” felirat jelzi.

Az SRS a kormánykerék közepén, illetve
a mûszerfal utasoldali részén, a burkolat-
elemen a kesztyûtartó fölött található
légzsákokból áll.  

VIGYÁZAT!
• Ha egy légzsák felfúvásra kerül,

nagy zaj kísérheti, melyet a gép-
kocsiba áramló finom por követ.
Ez normális jelenség, nem jelent
veszélyt - a légzsákokat ilyen fi-
nom porba csomagolják. A lég-
zsákok felfúvódásakor keletkezõ
por bõr- és szemirritációt okoz-
hat, tovább bizonyos személyek-
nél asztmát válthat ki. Mindig
mossa le az érintett bõrfelületet
langyos vízzel és enyhe szappan-
nal, ha olyan balesetben vett
részt, ahol a légzsákok is kinyíl-
tak. 

• Az SRS rendszer csak akkor
mûködik, ha a gyújtáskapcsoló
az ON állásban van. Ha az SRS
“AIR BAG” figyelmeztetõ lámpa
nem kapcsol be, vagy folyamato-
san világít a gyújtáskapcsoló ON
helyzetbe fordítását követõ 6 mp-
es intervallum után, illetve a mo-
tor indítása után is, vagy vezetés
közben bekapcsol, a légzsák-
rendszer nem mûködik megfele-
lõen.  Ebben az esetben azonnal
vizsgáltassa át a gépkocsit hiva-
talos KIA márkaszervizben. 

(folytatás)

(folytatás)
• Biztosíték cseréje elõtt vagy az

akkumulátor érintkezõinek le-
csatolásakor fordítsa a gyújtás-
kapcsolót a LOCK helyzetbe, és
vegye ki a gyújtáskulcsot.  Soha
ne vegye ki és ne cserélje ki a
légzsákkal kapcsolatos biz-
tosítékokat, ha a gyújtáskapcsoló
az ON helyzetben van.  Ellenkezõ
esetben az SRS “AIR BAG”
figyelmeztetõ lámpa bekapcsol. 

OUN026107

Vezetõoldali elsõ légzsák
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Az SRS célja, hogy a gépkocsi vezetõje
és/vagy elsõ utasa számára a biztonsági
övek mellett további védelmet nyújtson
egy adott mértéket meghaladó erejû
frontális ütközés esetén.  

(folytatás)
• Az elsõ és az oldallégzsákok

sérülést okozhatnak az elsõ
üléseken nem megfelelõen
helyetfoglaló utasoknak. 

• Az ülést állítsa az elsõ légzsákok-
tól távol amennyire csak lehet, de
csak annyira, hogy még irányí-
tani tudja a gépkocsit.   

• Ön és az utasok soha ne hajol-
janak szükségtelenül közel a
légzsákokhoz.   A nem
megfelelõen helyet foglaló
vezetõt és utasokat a fefúvódó
légzsákok súlyosan megüthetik.  

• Soha ne hajoljon az ajtóra vagy a
középkonzolra - mindig üljön
egyenesen. 

• Ne hagyja, hogy az utasa az elsõ
ülésen üljön, ha az utasoldali
elsõ légzsák OFF ellenõrzõ lám-
pája világít. Ebben az esetben a
légzsák nem lép mûködésbe a
mérsékelttõl súlyos fokozatig ter-
jedõ frontális ütközések esetén. 

(folytatás)

VIGYÁZAT!
Mindig használjon biztonsági
öveket és gyermeküléseket -
bárhová megy, bármikor, mindenki
számára. A légzsákok jelentõs
erõvel egy szempillantás alatt
fúvódnak fel. A biztongási övek
segítenek az utasokat a megfelelõ
helyen tartani, hogy a légzsákok
számára a legkedvezõbb helyzet-
ben legyenek. Még légzsákokkal is,
a nem megfelelõen illetve nem be-
csatolt utasok súlyosan sérülhet-
nek, ha a légzsák felfúvódik. Min-
dig tartsa be a biztonsági övekkel, a
légzsákokkal és az utasüléssel
kapcsolatosan a kézikönyvben
ismertetett óvintézkedéseket.  
A súlyos vagy halálos sérülések
kockázatának csökkentése érdeké-
ben és az utasvisszatartó rendszer
maximális biztonságának kihaszná-
lása érdekében: 
• Soha ne helyezzen gyermekülést

vagy ülésemelõt az elsõ ülésre. 
• Mindig csatolja be a gyerekeket a

hátsó ülésen. Gyermekek számá-
ra ott a legbiztonságosabb az
utazás. 

(folytatás)

OUN026108

Utasoldali elsõ légzsák
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1VQA2091

Hátulról történõ ütközés

Oldalról történõ ütközés

Átfordulás

(folytatás)
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat

a légzsákegységekre és azok
közelébe a kormánykeréken, a
mûszerfalon és az elsõ utassal
szemben a kesztyûtartó fölötti
burkolatelemen, mivel ezek a tár-
gyak a légzsákok aktiválását
kiváltó mértékû ütközés esetén
súlyos sérüléseket okozhatnak. 

• Soha ne helyezzen huzatot, taka-
rót vagy utõlag beszerzett ülés-
melegítõt az utasülésekre, mivel
ezek akadályozhatják az oldal-
légzsák felfúvódását. 

• Ne alakítsa át és ne csatolja szét
az SRS rendszer vezetékeit illetve
egyéb alktrészeit.  Ellenkezõ
esetben sérülés következhet be,
ha a légzsákok véletlenül mûkö-
désbe lépnek, illetve az SRS
rendszer mûködésképtelenné
válhat. 

• Ha az SRS légzsák figyelmeztetõ
lámpa vezetés közben is bekap-
csolva marad, azonnal ellenõriz-
tesse hivatalos KIA márkakeres-
kedésben.   

(folytatás)

(folytatás)
• A légzsákok csak egyszer

használatosak - fefúvódás után
keressen fel egy hivatalos KIA
márkakereskedést a légzsákok
kicserélésével kapcsolatban.

• Az SRS rendszer úgy került
kialakításra, hogy csak akkor
mûködtesse az elsõ légzsákokat,
ha az ütközés megfelelõ inten-
zitású, és az ütközéskor fellépõ
erõk a gépkocsit a hossztenge-
lyétõl jobbra és balra 30°-on
belüli tartományban érik.  Továb-
bá a légzsákok csak egyszer
fúvódnak fel.  Mindig viselje a biz-
tonsági öveket. 

• Az elsõ légzsákok oldalirányú,
hátulról történõ illetve átfordulá-
sos balesetben nem fúvódnak fel.
Továbbá az elsõ légzsákok nem
nyílnak ki olyan frontális ütközés
során, melyben az ütközés értéke
a küszöbérték alatt van.

(folytatás)
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Utasoldali elsõ légzsák kikapcsoló
kapcsoló (felszereltségtõl függõen) 
Az utasoldali elsõ légzsákot ki lehet
kapcsolni az utasoldali légzsák ON/OFF
kapcsolóval, ha az elsõ ülésre gyer-
mekülést helyezett vagy ha az elsõ
utasülésen valaki helyet foglal. 
Gyermekének biztonsága érdekében az
utasoldali elsõ légzsákot ki kell kapcsol-
ni, ha kivételes körülmények között elke-
rülhetetlenné válik, hogy menetiránynak
háttal gyermekülést helyezzen az elsõ
utasülésre. 

(folytatás)
• Ha nem megfelelõen ül, akkor

egy ütközés során súlyosan,
halálosan is megsérülhet.  Min-
den utas üljön egyenesen, az
üléspárnán középen helyet
foglalva; az ülés háttámlája
legyen függõleges, a biztonsági
öv legyen becsatolva, a lábak
kényelmesen kinyújtva, talpak a
talajon - amíg a gépkocsi le nem
parkol és a gyújtáskulcsot ki nem
veszi. 

• Az SRS légzsákrendszer nagyon
gyorsan fúvódik fel, hogy baleset
során védõhatást fejtsen ki.  Ha
egy utas nincs megfelelõ helyzet-
ben, mert nincs a biztonsági öve
becsatolva, a légzsák megütheti,
és súlyos, halálos sérüléseket
okozhat számára. 

(folytatás)
• A gyermekülést soha ne helyezze

az elsõ ülésre.  A csecsemõ vagy
gyermek súlyosan megsérülhet,
akár halálosan is a baleset
következtében felfúvódó légzsák-
tól. 

• 13 év alatti gyerekek mindig a
hátsó ülésen megfelelõen becsa-
tolva utazzanak. Soha ne hagy-
jam, hogy a gyerekek az elsõ
utasülésen utazzanak. Ha egy 13
év feletti gyermeket mégis az
elsõ utasülésen kell szállítani,
akkor csatolja be megfelelõen, az
ülést tolja hátra amennyire csak
lehet. 

• Bármilyen típusú ütközés esetén
a maximális biztonság érdekében
minden utas, beleértve a vezetõt
is, mindig legyen becsatolva a
légzsákok felszereltségétõl füg-
getlenül az adott ülésen, így a
súlyos, halálos sérülés kockáza-
ta csökkenthetõ baleset során.
Ne üljön és ne hajoljon feleslege-
sen a légzsákhoz túl közel, ha a
gépkocsi mozog. 

(folytatás)

OUN036102L
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Az utasoldali elsõ légzsák be- és
kikapcsolása:
Az utasoldali elsõ légzsák kikapcso-
lásához helyezze a fõkulcsot az utasol-
dali elsõ légzsák ON/OFF kapcsolójába,
és fordítsa el az OFF helyzetbe. Az utas-
oldali elsõ légzsák kikapcsolását jelzõ
lámpa () bekapcsol, és bekapcsolva
marad, amíg az utasoldali elsõ légzsák
kikapcsolásra nem kerül. 
Az utasoldali elsõ légzsák visszakap-
csolásához helyezze a fõkulcsot az utas-
oldali elsõ légzsák ON/OFF kapcsolójá-
ba, és fordítsa el az ON helyzetbe.  Az
utasoldali elsõ légzsák kikapcsolását
jelzõ lámpa kikapcsol. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
• Amikor az utasoldali elsõ légzsák

ON/OFF kapcsolóját az ON helyzetbe
állítja, az utasoldali elsõ légzsák
aktiválásra kerül. Ekkor nem szabad
gyermek- vagy csecsemõülést az elsõ
utasülésre helyezni.  

• Amikor az utasoldali elsõ légzsák
ON/OFF kapcsolót az OFF helyzetbe
állítja, az utasoldali elsõ légzsák
kikapcsolásra kerül.

OUN036103L
FIGYELEM!

• Ha az utasoldali elsõ légzsák
ON/OFF kapcsolója nem mûködik
megfelelõen, a légzsák figyel-
meztetõ lámpa a mûszercsopor-
ton bekapcsol. 
Továbbá az utasoldali elsõ légzsák
kikapcsolását jelzõ lámpa nem
kapcsol be, az SRS vezérlõegység
újra aktiválja az utasoldali elsõ
légzsákot és az utasoldali elsõ
légzsák frontális ütközés esetén
felfúvódik még akkor is, ha az utas-
oldali légzsák ON/OFF kapcsoló az
OFF állásban volt. 

(folytatás)

(folytatás)
Ebben az esetben javasoljuk,
hogy hivatalos KIA márkaszer-
vizben azonnal vizsgáltassa át az
utasoldali elsõ légzsák ON/OFF
kapcsolóját, az elõfeszítõs bizton-
sági övrendszert és az SRS
légzsákrendszert.  

• Ha az SRS légzsák figyelmeztetõ
lámpa nem kapcsol be a
gyújtáskapcsoló ON helyzetbe
történõ állításakor, vagy ha menet
közben bekapcsol, javasoljuk,
hogy amint lehet keressen fel egy
KIA márkaszervizt, hogy ott
átvizsgálják az utasoldali elsõ
légzsák ON/OFF kapcsolóját, az
elõfeszítõs biztonsági övet és az
SRS légzsákrendszert. 
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(folytatás)
• Bár az Ön gépkocsijának felsze-

reltségéhez tartozik az utasoldali
elsõ légzsák ON/OFF kapcsolója,
ne helyezzen gyermekülést az
elsõ utasülésre.  A gyermekülést
soha ne helyezze az elsõ ülésre.
Azok a gyerekek, akik túl nagyok
a gyermeküléshez, mindig a
hátsó ülésen üljenek és hasz-
nálják az adott hárompontos biz-
tonsági övet.  A gyermekek bale-
set esetén akkor élvezik a leg-
nagyobb biztonságot, ha megfe-
lelõ gyermekülésben a hátsó
ülésen becsatolva közlekednek. 

• Ha már nincsen szükség a gyer-
mekülésre az elsõ utasülésben,
aktiválja újra az utasoldali elsõ
légzsákot. 

VIGYÁZAT!
• A vezetõ felelõssége az utasoldali

elsõ légzsák ON/OFF kapcsolójá-
nak megfelelõ beállítása.  

• Az utasoldali elsõ légzsákot csak
akkor kapcsolja ki, ha a gyújtás ki
van kapcsolva vagy ha meghibá-
sodás történik az SRS vezérlõe-
gységben. 
Továbbá fennáll annak a veszé-
lye, hogy a vezetõ és/vagy az uta-
soldali elsõ és/vagy oldal- és füg-
gönylégzsák nem nyílik ki, vagy
baleset estén nem nyílik ki
megfelelõen.  

• Soha ne helyezzen menetirány-
nak háttal gyermekülést az elsõ
utasülésre, kivéve ha az utasol-
dali elsõ légzsákot kikapcsolta.  A
csecsemõ vagy gyermek súlyo-
san megsérülhet, akár halálosan
is a baleset következtében fel-
fúvódó légzsáktól. 

(folytatás)

VIGYÁZAT!
• Az utasoldali elsõ légzsák sokkal

nagyobb, mint a kormánykerék-
ben lévõ légzsák, és sokkal jelen-
tõsebb erõvel fúvódik fel.
Súlyosan megütheti vagy meg is
ölheti azt az utast, aki nem a
megfelelõ helyzetben ül, és aki-
nek a biztonsági öve nincs be-
csatolva.  Az elsõ utasok mindig
állítsák az ülésüket amennyire
csak lehet hátra, és üljön az ülés-
ben hátul.  

• Nagyon fontos, hogy az elsõ uta-
sok mindig becsatolják magukat,
ha a gépkocsi mozog, még akkor
is, ha a gépkocsi parkolóban
vagy parkolóházban halad. 

(folytatás)
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Oldallégzsák (felszereltségtõl füg-
gõen)
Gépkocsijának felszereltségéhez tartozik
egy-egy oldallégzsák az elsõ ülésekhez.
A légzsák célja, hogy a gépkocsi
vezetõjének és/vagy elsõ utasának a biz-
tonsági övek mellett további védelmet
nyújtsanak.  

(folytatás)
• Ha a vezetõ vészhelyzetben

erõteljesen fékez, az utasok
elõredõlnek.  Ha az elsõ utasok
biztonsági öve nincs becsatolva,
akkor közvetlenül a légzsákok
elõtt lesznek, amikor a felfúvódás
bekövetkezik.  Ebben a helyzet-
ben súlyos, halálos sérülés is
bekövetkezhet. 

• Soha ne engedje, hogy az elsõ
utas kezét vagy lábát a mûszer-
falra helyezze, vagy arcát a mû-
szerfal közelébe tegye.  A légzsák
felfúvódásakor megütheti az elsõ
utast.  

(folytatás)

(folytatás)
• Soha ne engedje, hogy gyere-

kek/idõs gyenge utasok/terhes
nõk üljenek az elsõ utasülésen.
Ne helyezzen gyermekülést sem
az elsõ utasülésre. A kinyíló
légzsák súlyosan megütheti õket. 

• Ne tegyen semmilyen tárgyat
vagy matricát a mûszerfalra.  Ne
tegyen semmilyen kiegészítõ tár-
gyat a szélvédõ üvegére, és ne
helyezzen fel utángyártott tük-
röket vagy segédeszközöket a
gyári visszapillantó tükör helyett.
Ezek akadályozhatják a légzsák
felfúvódását, illetve nagy sebes-
ség esetén megüthetik testét, és
súlyos, akár halálos sérülést is
okozhatnak. 

OVQ036310N

OUN026109/OUN026110
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Az oldallégzsáknak az ütközés
erõsségétõl, irányától, sebességétõl és
hatásától függõ bizonyos oldalütközések
esetén kell csak mûködésbe lépnie. Az
oldallégzsáknak nem minden
oldalütközés esetén kell mûködésbe lép-
nie.

(folytatás)
• Ne tegyen semmilyen tartozékot

az oldallégzsákok oldalára vagy
közelébe.

• Ne helyezzen tárgyakat a légzsák
fölé illetve a légzsák és Ön közé. 

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat
(esernyõt, táskát, stb.) az elsõ
ajtó és az elsõ ülés közé.  Ezek a
tárgyak veszélyesen elrepülhet-
nek, és súlyos sérülést okozhat-
nak, ha a kiegészítõ oldallégzsák
kinyílik. 

• Az oldallégzsákok váratlan,
személyi sérülést eredményezõ
kinyílását megakadályozandó
kerülje az oldalütközés-érzékelõ
megütését, ha a gyújtáskapcsoló
be van kapcsolva.  

VIGYÁZAT!
• Az oldallégzsák kiegészíti a

vezetõ és az utasülés biztonsági
öv rendszerét, és nem helyettesíti
azokat. Ezért a biztonsági övek
mindig legyenek becsatolva, ha a
gépkocsi mozog. A légzsákok
csak bizonyos oldalirányú üt-
közések esetén lépnek mûködés-
be, ha a behatás kellõen súlyos
ahhoz, hogy a gépkocsi uta-
sainak jelentõs sérülést okozzon. 

• Az oldallégzsákok legjobb
védõhatása és a kinyíló oldal-
légzsákok által okozott sérülés
elkerülése érdekében mindkét
elsõ utas üljön egyenesen a biz-
tonsági övvel megfelelõen becsa-
tolva.  A vezetõ kezét tegye a kor-
mánykerékre 9:00 és 3:00
helyzetekbe.  Az utasok karja és
keze legyen az ölükben. 

• Ne használjon semmilyen kiegé-
szítõ üléshuzatot. 

• Az üléshuzatok használata csök-
kentheti illetve megakadályozhat-
ja a rendszer hatékonyságát. 

(folytatás)
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Függönylégzsák (felszereltségtõl
függõen)
A függönylégzsákok a gépkocsi két
oldalán, az elsõ és a hátsó ajtók felett, a
tetõkeretben találhatóak. 
Arra szolgálnak, hogy segítsenek
megvédeni az elöl ülõk, valamint a hátsó
szélsõ üléseken ülõk fejét bizonyos

oldalütközések esetén.
A függönylégzsáknak az ütközés
erõsségétõl, irányától, sebességétõl és
hatásától függõ bizonyos oldalütközések
esetén kell csak mûködésbe lépnie. A
függönylégzsákokat nem úgy tervezték,
hogy valamennyi oldalirányú, frontális
vagy hátulról történõ ütközés vagy átfor-
dulás esetén kinyíljanak.

VIGYÁZAT!
• Annak érdekében, hogy az oldal-

légzsák (oldal-, ill. függöny-
légzsák) kifejthesse tervezett
védõhatását, az elsõ üléseken
ülõknek, valamint a hátsó szélsõ
üléseken ülõknek közel füg-
gõleges háttartással, megfele-
lõen bekötve kell utazniuk. Fon-
tos, hogy a gyerekek a hátsó
ülésen megfelelõ gyermekülés-
ben üljenek.  

(folytatás)

(folytatás)
• Ha gyermek ül valamelyik hátsó

szélsõ ülésen, csak megfelelõen
rögzített gyermekülésben
utazhat. Gyõzõdjön meg arról,
hogy a gyermekülést a lehetõ
legmesszebb helyezte el az ajtó
felõli oldaltól, és megfelelõen
rögzítette, hogy ne mozduljon el
helyérõl.

• Ne engedje, hogy az oldal-
légzsákkal felszerelt ülésen
utazók fejüket odahajtsák vagy
testükkel nekidõljenek az ajtó-
nak, karjukat az ajtón
pihentessék, vagy kezüket
kinyújtsák az  ablakon, vagy   bár-
milyen tárgyat helyezzenek az
ajtó és maguk közé, ha olyan
ülésben ülnek, melyhez oldal
és/vagy függönylégzsák tartozik.  

• Soha ne próbálja meg a füg-
gönylégzsák rendszer bármely
elemét megnyitni vagy megjaví-
tani. Az ilyen munkákat KIA
márkaszervizzel kell elvégeztetni.

A fenti útmutatások figyelmen kívül
hagyása baleset esetén az utas
sérülését vagy halálát okozhatja.

OUN026111

OUN026091
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Miért nem mûködött a légzsák a
balesetben? (Mikor kell, és mikor
nem kell felfújódnia a légzsáknak
a balesetben?)
Sok olyan baleset lehetséges, amikor
a légzsák mûködésére nincs szükség.  
Ezek lehetnek hátulról jövõ ütközések,
második vagy harmadik ütközés
ütközéssorozat esetén, vagy kis
sebességnél bekövetkezõ ütközések.
Más szóval attól, hogy a gépkocsi az
ütközés következtében megsérült,
vagy akár teljesen használhatatlanná
vált, még nem feltétlenül kellett
mûködnie a légzsáknak. 

Légzsák ütközés-érzékelõk
(1) SRS vezérlõegység 
(2) Frontális ütközés érzékelõ

(3) Oldalütközés-érzékelõ 
(felszereltségtõl függõen)

(4) Oldalütközés-érzékelõ
(felszereltségtõl függõen)

OUN026112/OUN026113L/OUN026114L/OUN026115L/OUN026116

1 2 3 4
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Amikor a légzsáknak fel kell fúvódnia
Elsõ légzsákok
Az elsõ légzsákok arra szolgálnak, hogy
a frontális ütközés erõsségétõl,
sebességétõl vagy szögétõl függõen
felfújódjanak - általában a gépkocsi
hossztengelyétõl kissé balra és kissé
jobbra elsõ tartományon belüli észlelt
frontális ütközésnél.  

1VQA2084

VIGYÁZAT!
• Ne ütögesse vagy érintse meg

semmilyen tárggyal azt a helyet,
ahol a légzsák vagy az ütközés-
érzékelõ helyet kapott. 
Ettõl a légzsák váratlan felfúvó-
dása következhet be, ami súlyos,
sõt halálos sérüléshez vezethet.

• Ha bármilyen módon megváltoz-
tatja vagy módosítja a beszerelés
helyét vagy az ütközésérzékelõ
szöghelyzetét, a légzsákok szük-
ségtelenül is felfúvódhatnak,
vagy szükség esetén nem fúvód-
nak fel, ami súlyos, sõt halálos
sérüléshez vezethet.  
Emiatt ne kísérelje meg karban-
tartani a légzsák érzékelõit vagy
azok környezetét.  A gépkocsit
KIA márkaszervizben ellenõriz-
tesse vagy javíttassa.

(folytatás)

(folytatás)
• Probléma jelentkezhet, ha az

érzékelõ beszerelésének szögál-
lása megváltozik, például az elsõ
lökhárító, a karosszéria vagy a B
és C oszlop deformálódása kö-
vetkeztében, ahová az oldal-
ütközés- érzékelõ be van szerel-
ve. A gépkocsit KIA márkaszer-
vizben ellenõriztesse vagy javít-
tassa.

• Gépkocsija kialakítása olyan,
hogy elnyelje a behatásokat, és
bizonyos ütközések hatására
felfújódjanak a légzsákok.  Után-
gyártott lökhárítóvédõ felszere-
lése, vagy a lökhárító nem gyári
eredetire cserélése jelentõsen
megváltoztathatja gépkocsija
ütközési- és a légzsákok
felfúvódási jellemzõit.
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Oldallégzsákok (felszereltségtõl füg-
gõen)
Az oldallégzsákok (oldal és/vagy füg-
gönylégzsákok) arra szolgálnak, hogy az
ütközés erõsségétõl, sebességétõl vagy
szögétõl függõen felfújódjanak, ha az
oldalütközés érzékelõk oldalirányú
ütközést érzékelnek. 

Habár az elsõ légzsákok (a vezetõ és az
utasoldali elsõ légzsákok) csak frontális
ütközés esetén fúvódnak fel, illetve
felfújódhatnak más ütközés során is, ha
az elsõ ütközésérzékelõk megfelelõ
erõsségû jelet érzékelnek.  Az oldal-
légzsákok (oldal- és/vagy füg-
gönylégzsákok) pedig arra szolgálnak,
hogy csak oldalütközéskor fújódjanak fel,
illetve felfújódhatnak más ütközés során
is, ha az oldalütközés érzékelõk
megfelelõ erõsségû jelet érzékelnek. 
Ha a gépkocsi fenéklemeze kiépítetlen
úton nekikoppan valamilyen kidu-
dorodásnak, bármilyen akadálynak, vagy
járdaszegélynek, a légzsákok felfúvód-
hatnak. Ezért mindig óvatosan vezessen
kiépítetlen, vagy nem jármûforgalomra
szolgáló utakon. 

C040802AUN

Amikor a légzsáknak nem kell
felfúvódnia
• Bizonyos kis sebességû ütközések

során a légzsákok nem nyílnak ki. A
légzsákoknak nem kell felfúvódnia
ilyen esetekben, amikor a biztonsági
övek elégséges védelmet nyújtanak
önmagukban is. 

1VQA2086

OVQ036018N

OUN026090
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• Az elsõ légzsákoknak nem kell felfújód-
niuk hátulról bekövetkezõ baleset
során, mivel ilyenkor az ütközési
erõhatástól nem elõre-, hanem
hátravágódnak az utasok.  Ebben az
esetben a felfúvódott légzsákok nem
nyújtanának további védelmet.  

• Az elsõ légzsákok nem fúvódnak fel
oldalirányú ütközés esetén, mivel az
utasok az ütközés irányában mozdul-
nak el, így oldalirányú ütközés esetén
az elsõ légzsákok felfúvódása nem
járna fokozottabb utasvédelemmel. 
Ilyenkor azonban az oldal- vagy füg-
gönylégzsákok az ütközés erõssé-
gétõl, szögétõl és a jármû sebes-
ségétõl függõen felfújódhatnak.

• Ferde hatásirányú ütközésben a
behatás ereje az utasokat olyan irány-
ba lökheti, ahol a légzsákok már nem
nyújtanának további védelmet, így az
érzékelõk nem fújják fel a légzsákok
egyikét sem. 

1VQA2087 1VQA2089OVQ036018N
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• Az ütközés elõtt a vezetõk gyakran
erõsen fékeznek. Az ilyen erõteljes
fékezés során a gépkocsi orra a
fékezési erõtõl a szokásonál lejjebb
süllyed, így a gépkocsi orra a magasan
elhelyezett lökhárítójú, nagy hasma-
gasságú jármû alá futhat.   A
légzsákoknak nem kell felfúvódniuk
ilyen “aláfutásos” baleseteknél, mivel
az érzékelt, ütközéskor fellépõ las-
sulás kisebb az ilyen “aláfutásos” bale-
seteknél.

• A légzsákoknak nem kell felfújódniuk
borulások során, mivel ilyenkor a
légzsákok nem nyújtanak megfelelõ
védelmet.
Az oldal ill. függönylégzsákokkal fel-
szerelt gépkocsi oldallégzsákjai azon-
ban felfújódhatnak, ha a gépkocsi
oldalütközéstõl borul fel.

• A légzsákoknak nem kell felfújódniuk,
ha a gépkocsi villanyoszlopnak, tele-
fonpóznának vagy fának ütközik,
amikor is kis területre koncentrálódik
az ütközés, így nem a teljes ütközési
erõt érzékeli az ütközés-érzékelõ.

1VQA2090 1VQA2091 1VQA2092
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A légzsákrendszer mûködése
• A légzsákrendszer csak a gyújtáskap-

csoló ON vagy START állásában
mûködik.

• Komoly frontális vagy oldalütközés
esetén (ha a gépkocsi fel van szerelve
oldal- vagy függönylégzsákokkal) a
légzsákok villámgyorsan felfújódnak,
hogy segítsenek megvédeni a bent
ülõket a súlyos személyi sérülésektõl. 

• A légzsákok mûködését nem lehet a
gépkocsi sebességéhez kötve megha-
tározni. 
Általánosságban elmondható, hogy az
ütközés nagyságától és irányától füg-
gõen kell felfújódniuk. Ez a két tényezõ
a meghatározó, hogy az érzékelõk
kiadják-e a mûködésbe hozatalra a
parancsot.

• Az, hogy a légzsákok felfújódnak-e,
számos tényezõtõl függ, többek között
a gépkocsi sebességétõl, az ütközés
szögétõl, annak a gépkocsi(k)nak vagy
tárgy(ak)nak a keménységétõl, rugal-
masságától, amely(ek)nek a gépkocsi
nekiütközött. A tényezõk azonban nem
korlátozódnak az említettekre.

• Az elsõ légzsákok egy pillanat alatt
felfújódnak és leeresztenek. 
A légzsák balesetkor történõ
fölfúvódását gyakorlatilag lehetetlen
észrevenni szabad szemmel.

Valószínû, hogy csak az ütközés után
a kormánykerékrõl és a mûszerfalról
lelógó leeresztett légzsákokat láthat-
juk.

• Az ütközésnél szükséges hatásos vé-
delem érdekében a légzsákok nagyon
gyorsan, és ennek következtében igen
nagy erõvel fújódnak fel. A légzsák
felfúvódásának sebessége az annak a
rendkívül rövid idõnek a következ-
ménye, amely alatt egy baleset
megtörténik, és annak, hogy mennyire
hamar kell a légzsáknak az utas és a
gépkocsi közé felfúvódnia, mielõtt az
utas nekiütõdik ezeknek az elemeknek.
A felfúvódás nagy sebessége csökken-
ti a súlyos vagy életveszélyes sérülé-
sek kockázatát erõteljes ütközések
során, ezét a légzsákok kialakításának
egy szükséges eleme.
Azonban emiatt a légzsák felfúvódása
is okozhat sérüléseket, fõként arcbõr-
horzsolásokat, zúzódásokat, csont-
töréseket, mivel a nagy sebesség kö-
vetkeztében a légzsákok nagy erõvel
fújódnak fel. 

• Elõfordulnak azonban olyan esetek
is, amikor a kormánykerékbe épített
vezetõ oldali légzsákkal érintkezés
halálos sérülést okozhat, különösen
akkor, ha a vezetõ túl közel ül a kor-
mánykerékhez.

VIGYÁZAT!
• Az ütközésben kinyíló légzsákok

okozta súlyos, halálos személyi
sérülések elkerülése érdekében a
vezetõ üljön a kormánykeréktõl
olyan távol, amennyire csak lehet
(legalább 250 mm-re). Az elsõ
utas állítsa a lehetõ leghátrább az
ülését, és a háttámlának dõlve
üljön.

• A légzsák villámgyorsan felfúvó-
dik a baleset során, a bennülõk
megsérülhetnek a felfújódás ere-
jétõl, ha nem a megfelelõ helyzet-
ben ülnek.

• A légzsák felfújódása is okozhat
sérüléseket, fõként horzsolá-
sokat az arcbõrön, illetve egyéb
testrészeken, sérüléseket az
eltört szemüvegtõl vagy égéseket
a légzsákot felfújó robbanópat-
rontól.
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Zaj és füst
A légzsákok felfújódását erõteljes hang-
jelenség kíséri, ugyanakkor füst és
finomszemcsés por jelenik meg az
utastérben. Ez normális jelenség, és a
légzsák felfújódásához szükséges égési
folyamat eredménye. A légzsákok
mûködése után légzési kényelmetlen-
ségek léphetnek fel részben amiatt, hogy
a mellkast ütközéskor megnyomta a biz-
tonsági öv és a légzsák, másrészt az
utastérben lévõ füst és finom por
belégzése miatt. Feltétlenül javasoljuk,
hogy az ütközést követõen azonnal
nyissa ki a gépkocsi ajtóit, illetve
ablakait, hogy az égéstermékek
távozhassanak az utastérbõl, ezzel is
könnyebbé téve a légzést, és
megszüntetve az égéstermékek továb-
bi belégzését. 
Bár ez a füst és a por nem mérgezõ,
mégis okozhat bõr-, szem-, orr- és
torokirritációt. Ilyen esetben hideg vízzel
alaposan mossa meg kezét, arcát, és
keressen fel orvost, ha a tünetek nem
szûnnek. 

C040903AUN

Tilos gyermekülést szerelni az elsõ
utasülésre!
Soha ne szereljen menetiránynak háttal
elhelyezett gyermekülést az elsõ
utasülésre. Felfújódáskor a légzsák
nekicsapódik a gyermekülésnek, ezáltal
súlyos vagy halálos sérülést okozhat.
Ezen túlmenõen menetirányba fordított
gyermekülést se szereljen az elsõ
utasülésre. Ha az utasoldali elsõ légzsák
felfúvódik, súlyosan, akár halálosan is
megsértheti a gyermeket.

1JBH3051

VIGYÁZAT!
A légzsákok mûködése után a kor-
mánykerékben és a mûszerfalban,
valamint az elsõ és hátsó ajtók
felett a tetõperemben lévõ, a
felfújást szolgáló fémalkatrészek
még forróak. Ezért közvetlenül a
légzsákok mûködése után ne
érintse meg a légzsákok tárolóhe-
lyeinek belsõ részeit.
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Légzsák figyelmeztetõ lámpa
A mûszerfalon elhelyezett figyelmeztetõ
lámpa célja, hogy figyelmeztesse Önt a
légzsákrendszer - kiegészõ utasvédelmi
rendszer esetleges meghibásodására.

A gyújtáskapcsoló ON állásba
fordításakor a figyelmeztetõ lámpának
kb. 6 mp-ig világítania kell, majd ki kell
kapcsolnia.
Ellenõriztesse a rendszert, ha:
• A lámpa nem kapcsol be átmenetileg a

gyújtáskulcs ON állásba fordításakor,
• A lámpa bekapcsolva marad a 6 mp

világítást követõen is.  
• Menet közben bekapcsol. 

VIGYÁZAT!
• Különösen veszélyes! Ne

használjon menetiránynak háttal
elhelyezett gyermekülést olyan
ülésen, mely elõtt légzsák van! 

• Soha ne szereljen be gyermek
vagy csecsemõülést az elsõ
utasülésre. A mûködésbe lépõ
utasoldali elsõ légzsák súlyos,
esetleg halálos sérülést okozhat.

• Ha gyermek ül a légzsákkal ellá-
tott valamelyik hátsó szélsõ
ülésen, biztosítsa, hogy a gyer-
mekülés a lehetõ legmesszebb
legyen elhelyezve az ajtó felõli
oldaltól, és legyen megfelelõen
rögzítve, hogy ne mozduljon el a
helyérõl.
Az oldal- vagy a függönylégzsák
felfújódásakor súlyos, esetleg
halálos sérülés származhat a
gyermeknek vagy gyermekülés-
nek csapódó légzsáktól.

AIR
BAG
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Az SRS rendszer karbantartása 
A rendszert tulajdonképpen nem kell kar-
bantartani, mivel nincsenek karban-
tartást igénylõ alkatrészei.  Ha az SRS
“AIR BAG” figyelmeztetõ lámpa nem
kapcsol be, vagy folyamatosan világít,
azonnal ellenõriztesse hivatalos KIA
márkakereskedésben. 

A légzsákrendszeren bármilyen munkát,
mint például kiszerelést, beszerelést,
javítást, vagy a kormánykeréken bármi-
lyen munkát kizárólag szakképzett KIA
szerelõvel végeztessen. A légzsákrend-
szeren szakszerûtlenül végzett munka
következménye súlyos személyi sérülés
lehet.

VIGYÁZAT!
• Az SRS rendszer alkatrészeinek,

vezetékeinek átalakítása, ideértve
bármilyen kitûzõ felszerelését a
burkolatokra, illetve a karosz-
széria szerkezetének átalakítását
is, kedvezõtlenül befolyásolja az
SRS rendszer mûködését, és
lehetséges balesethez vezethet. 

• A légzsákok burkolatának tisztí-
tására csak puha száraz, illetve
vízzel megnedvesített ruhát
használjon. A vegyszerek vagy
tisztítószerek kedvezõtlenül
befolyásolják a légzsákok burko-
latát, és a rendszer megfelelõ
mûködését. 

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
kormánykeréken, a mûszerfalon, az
utasoldalon a kesztyûtartó feletti
burkolatelemen lévõ légzsák-
egységekre vagy azok közelébe,
mivel ezek a tárgyak a légzsákok
felfúvódását megkövetelõ mértékû
ütközésben kárt okozhatnak. 

(folytatás)

(folytatás)
• Ha a légzsákok felfúvódnak, egy

hivatalos KIA márkaszervizben
cseréltesse ki. 

• Ne manipulálja és ne csatlakoz-
tassa szét az SRS vezetékeit vagy
más alkatrészeit.  Ebben az eset-
ben baleset következhet be,
mivel a légzsákok véletlenül
felfúvódhatnak, vagy az SRS
mûködésképtelenné válhat. 

• Ha a légzsákrendszer elemeit le
kell selejtezni, vagy a gépkocsit
ki kell vonni a forgalomból, be
kell tartani bizonyos biztonsági
óvintézkedéseket.  A hivatalos
KIA márkakereskedések ismerik
ezeket az óvintézkedéseket, és
megadják Önnek a szükséges
információkat.  Az óvin-
tézkedések és biztonsági
mûveletek be nem tartása növeli
a személyi sérülések kockázatát. 

• Ha a gépkocsit elárasztotta a víz,
a kárpitot átjárta, a padlót beborí-
totta a víz, ne próbálja elindítani a
motort; vontassa el egy hivatalos
KIA márkaszervizbe. 
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C041300AUN

További biztonsági óvintézkedések
• Soha ne hagyja, hogy az utasok a cso-

magtérben vagy az elõredöntött hát-
támlán utazzanak. Minden utas üljön
egyenesen, teljes háttal a háttámlának
támaszkodva bekapcsolt biztonsági övvel,
lábuk legyen a talajon.

• Az utasok ne mozduljanak el, és ne
cseréljenek helyet mozgó gépkocsi-
ban. Az az utas, aki baleset vagy
vészfékezés esetén nem visel biztonsági
övet, az a gépkocsi belsõ részéhez vagy a
többi utashoz ütõdhet, illetve kieshet a
gépkocsiból. 

• Minden biztonsági öv egy utas becsa-
tolására szolgál. Ha egynél több utas
használja ugyanazt a biztonsági övet,
azok egy balesetben súlyosan, akár
halálosan is megsérülhetnek. 

• A biztonsági övekre ne tegyen semmi-
lyen kiegészítõ elemet. Azok az
eszközök, melyek az utasok kényelmét
hivatottak szolgálni, illetve áthelyezni a
biztonsági övet, csökkentik a biztonsági
övek védelmét, és balesetben növelik a
súlyos sérülés kockázatát. 

• Az utasok ne tegyenek maguk illetve a
légzsákok közé kemény vagy éles tár-
gyat. Ha az ölében vagy a szájában
kemény vagy éles tárgy van, az a légzsák
felfúvódásakor súlyos sérülést okozhat. 

• Az utasok maradjanak távol a
légzsákok burkolatától. Minden utas
üljön egyenesen, teljes háttal a háttámlá-
nak támaszkodva bekapcsolt biztonsági
övvel, lábuk legyen a talajon.  Ha az uta-
sok túl közel vannak a légzsákok burko-
latához, felfúvódó légzsák esetén
megsérülhetnek. 

• Ne tegyen semmilyen tárgyat a
légzsákburkolatokra vagy azok
közelébe. Az elsõ vagy az oldallégzsákok
burkolatára helyezett tárgyak akadály-
ozhatják a légzsákok megfelelõ
mûködését. 

• Ne alakítsa át az elsõ üléseket.  Az elsõ
ülések átalakítása akadályozhatja a
kiegészítõ utasvédelmi rendszer
érzékelõit illetve az oldallégzsákokat. 

• Ne helyezzen semmit az elsõ ülések
alá. Az elsõ ülések alá helyezett tárgyak
akadályozhatják a kiegészítõ utasvédelmi
rendszer érzékelõit és a vezeték-
kötegeket. 

• Soha ne tartson az ölében csecsemõt
vagy gyermeket. Baleset során a csecse-
mõ vagy a gyermek súlyosan, akár
halálosan is megsérülhet. Minden csecse-
mõ és gyermek a megfelelõ gyermekülés-
ben becsatolva, illetve a biztonsági
övekkel becsatolva a hátsó üléssoron
utazzon. 

C041400AUN

Berendezés beszerelése illetve a
légzsákkal felszerelt gépkocsi áta-
lakítása 
Ha a gépkocsi vázszerkezetét, lökhá-
rítórendszerét, elsõ részét vagy az oldal-
só fémlemezt, illetve a szabad hasma-
gasságot módosítja, ez befolyásolhatja a
gépkocsi légzsákrendszerét. 

VIGYÁZAT!
• Ha nem megfelelõen ül, akkor túl

közel kerülhet a kinyíló
légzsákhoz, hozzáütõdhet a gép-
kocsi belsõ szerkezetéhez vagy
kieshet a gépkocsiból, súlyos,
halálos sérülést szenvedhet. 

• Mindig üljön egyenesen, füg-
gõleges helyzetbe állított háttám-
lával az üléspárna közepén be-
csatolt biztonsági övvel, lábai
legyenek kényelmesen kinyújtva,
talpai a padlón. 
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C041200AUN

Légzsák figyelmeztetõ címke
A légzsák figyelmeztetõ címkék figyelmeztetik a vezetõt és az utasokat a légzsákrendszer által jelentett potenciális kockázatokra.  
Jegyezze meg, hogy ezek a hivatalos figyelmeztetések a gyermekeket érõ kockázatokat hangsúlyozzák. Mi ugyanakkor felhívjuk
figyelmét arra, hogy a felnõtteket is érhetik veszélyek.  Ezeket a korábbiakban ismertettük. 

OUN026118/OUN026119G/OUN026119L/OUN026120/OUN026121

(felszereltségtõl
függõen)

1

2 3
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D010100AUN

Jegyezze fel kulcsának számát
A kulcs számát beleütötték a kulcsokhoz
tartozó, vonalkódos címkébe.  Ha
elveszíti a kulcsokat, akkor ez a szám
teszi lehetõvé, hogy bármelyik hivatalos
Kia márkakereskedõ könnyedén
elkészíthesse azok másolatát. Vegye le a
vonalkódos címkét, és tartsa biztonsá-
gos helyen. Jegyezze fel a kód számát
is, és tartsa biztonságos, könnyen
elérhetõ helyen, de ne a gépkocsiban.

D010200AUN

A kulcs használata
A kulcs a motor indítására, illetve az
ajtók zárására és nyitására szolgál.

KULCSOK

VIGYÁZAT! - Gyújtáskulcs
A gyermekeket akkor is veszélyes a
gyújtáskulccsal felügyelet nélkül a
gépkocsiban hagyni, ha a kulcs nincs
a gyújtáskapcsolóban. A gyermekek
utánozzák a felnõtteket, és behe-
lyezhetik a kulcsot a gyújtáskapcsoló-
ba. A gyermekek a gyújtáskulccsal
mûködtethetik az elektromos ablak-
emelõket vagy az egyéb berendezé-
seket, vagy akár mozgásba is
hozhatják a gépkocsit, ami súlyos
személyi sérüléshez vagy akár halál-
hoz is vezethet. Soha ne hagyja a kul-
csokat a gépkocsiban felügyelet nél-
küli gyermekeknél.

OUN046100L OUN026060

FIGYELMEZTETÉS
Gépkocsijához csak eredeti Kia
alkatrészt használjon gyújtáskulcsként.
Ha utángyártott kulcsot használ, akkor
elõfordulhat, hogy a gyújtáskapcsoló
nem tér vissza a START állásból az ON
helyzetbe. Ebben az esetben folyama-
tosan mûködik, és emiatt károsodik az
önindító, a vezetékekben futó, túl nagy
áram pedig tüzet okozhat.
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D010300AUN

Indításgátló rendszer (ha a felsze-
reltség része)
Gépkocsiját az illetéktelen használat
veszélyének csökkentése érdekében
elektronikus motor-indításgátló rend-
szerrel szerelték fel.  
Az indításgátló rendszert a gyújtáskulcs-
ba épített, kis méretû jeladó, a gyújtás-
kapcsoló zárhengerében lévõ vevõte-
kercs és az Indításgátló vezérlõegység
(vagy Smartra egység) alkotja.
Minden egyes alkalommal, amikor a
kulcsot a gyújtáskapcsolóba helyezi, és
az ON helyzetbe fordítja, a beépített
vevõtekercs fogadja a gyújtáskulcs
adójának jelét, és továbbítja azt az ECU
(motorvezérlõ egység) felé.

Az ECU (motorvezérlõ egység) a jel
ellenõrzésével állapítja meg, hogy
érvényes-e a gyújtáskulcs.
Ha érvényesnek ítéli a kulcsot, akkor a
motor beindul.
Ha érvénytelennek találja a kulcsot,
akkor a motor nem indul be.

Az indításgátló rendszer hatástalanítá-
sához:
Helyezze a gyújtáskulcsot a
zárhengerbe, és fordítsa az ON
helyzetbe.

Az indításgátló rendszer bekapcsolá-
sához:
Fordítsa a gyújtáskulcsot az OFF
helyzetbe.  Az indításgátló rendszer
automatikusan bekapcsolódik.  Ha nincs
érvényes gyújtáskulcs a gépkocsihoz,
akkor a motor nem indul be. 

✽✽ FIGYELEM
Ne használja a kulcsot a motor
indításakor úgy, hogy körülötte más
indításgátló kulcsok is vannak.
Ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy a
motor nem indul be, vagy rövid idõ
elteltével leáll. Minden egyes kulcsot
külön tartson, hogy új gépkocsi
vételekor se forduljon elõ hiba.

✽✽ FIGYELEM
Ha további kulcsokra van szüksége vagy
elveszítette kulcsait, akkor forduljon
bármelyik hivatalos Kia márkakeres-
kedõhöz.

FIGYELEM!
A gyújtáskulcsban lévõ jeladó az
indításgátló rendszer fontos alkat-
része. Arra tervezték, hogy éveken
át problémamentesen lássa el fela-
datát, de mégis óvnia kell a nedves-
ségtól, a sztatikus elektromosságtól
és a durva bánásmódtól.  Meghibá-
sodhat az indításgátló rendszer.

FIGYELEM!
Ne változtassa meg, ne módosítsa,
és ne állítsa el az indításgátló rend-
szert, mert ez az indításgátló rend-
szer meghibásodásához vezethet.
Az indításgátló rendszert csak hiva-
talos Kia márkakereskedõnél szervi-
zeltesse. 
Az indításgátló rendszer nem meg-
felelõ változtatásaiból, beállításából
vagy módosításából bekövetkezõ
meghibásodásokra nem terjed ki a
gépkocsi gyári garanciája.

OUN026060L
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TÁVVEZÉRELT, KULCSNÉLKÜ-
LI NYITÁSI RENDSZER (HA A
FELSZERELTSÉG RÉSZE) 
A távvezérelt, kulcsnélküli nyitási
rendszer mûködése
D020101AUN-EE

Zárás (1)
Ha megnyomja a zárógombot, akkor az
összes ajtó lezáródik.
A vészvillogó egyszeri felvillanása jelzi,
hogy az összes ajtó lezáródott.
Azonban, ha valamelyik ajtó nyitva
maradt, akkor a vészvillogó nem villan
fel. Ezután, ha az összes ajtó lezáródik,
akkor felvillan a vészvillogó.

D020102AUN

Nyitás (2) 
Ha megnyomja a nyitógombot, akkor az
összes ajtózár nyit.
A vészvillogó két felvillanással jelzi, hogy
az összes ajtózár kinyílt.
Ha egyik ajtót sem nyitja ki a gomb le-
nyomásától számított 30 másodpercen
belül, akkor az ajtók automatikusan
lezáródnak.

D020104AUN

Csomagtérajtó-zár nyitása (3)
Ha (legalább fél másodperc hosszan)
megnyomja a gombot, akkor a cso-
magtérajtó-zár kinyílik.
A vészvillogó két felvillanással jelzi, hogy
a csomagtérajtó-zár kinyílt.
Ha nem nyitja fel a csomagtérajtót a
gomb lenyomásától számított 30 másod-
percen belül, akkor az automatikusan
lezáródik.
A csomagtérajtó akkor is automatikusan
lezáródik, ha felnyitja, majd lecsukja azt.

D020200AUN

A távirányítóra vonatkozó bizton-
sági szabályok
✽✽ FIGYELEM
A távirányító a következõ esetekben

nem mûködik:
• A gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban

van.
• Túllépte a hatótávolság határát (hoz-

závetõlegesen 10m).
• Gyenge az elem a távirányítóban.
• Elõfordulhat, hogy más gépkocsik

vagy tárgyak állnak a jel útjában.
• Rendkívül hideg idõben.
• A távirányító túl közel van valamilyen

rádióadóhoz, például rádióállomás-
hoz vagy repülõtérhez, ami zavarhat-
ja megfelelõ mûködését.

Ha a távirányító nem mûködik megfele-
lõen, akkor a gyújtáskulcs segítségé-
vel nyithatja és zárhatja az ajtókat.
Ha problémája adódik a távirányító-
val, akkor vegye fel a kapcsolatot
bármelyik hivatalos Kia márkakeres-
kedõvel.

OUN026001G

1 2 3
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A hatótávolság attól függõen változhat,
hogy milyen környezetben használja a
távirányítót. Például, ha a gépkocsi
rendõrörs, kormányzati vagy hivatali
épület, mûsorszóró állomás, katonai
létesítmény, repülõtér vagy adótorony
közelében parkol.

D020300AUN

Elemcsere
A távirányító 3 V-os lítium elemmel
mûködik, amely normális esetben évekig
kitart.  Ha cserére van szükség, akkor azt
a következõ eljárás szerint végezze.
1. Helyezzen valamilyen vékony szerszá-

mot a nyílásba, és finoman feszítse fel
a távirányító középsõ fedelét (1). 

2. Cserélje ki az elemet újra. Az elem
cseréje során gyõzõdjön meg arról,
hogy a pozitív “+” jel az ábrán látható
módon, lefelé néz.  

3. Szerelje be az elemet az eltávolítással
ellentétes sorrendben.

Ha távirányítót cserél, akkor annak be-
programozásához látogasson el bárme-
lyik hivatalos Kia márkakereskedõhöz.

FIGYELEM!
Óvja a távirányítót a víztõl és az
egyéb folyadékoktól. Ha a kulcs-
nélküli nyitási rendszert víz vagy
folyadék éri, és ettõl válik használ-
hatatlanná, arra nem terjed ki a gép-
kocsi gyári garanciája. 

OUN026003

FIGYELEM!
A kulcsnélküli nyitási rendszer
távirányítóját arra tervezték, hogy
éveken át problémamentesen
használhassa, de mégis meghibá-
sodhat, ha nedvesség éri, vagy
sztatikus elektromosságnak teszi ki.
Ha nem biztos benne, hogyan kell
használni a távirányítót, vagy kicse-
rélni az elemet, akkor vegye fel a
kapcsolatot bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel. 

FIGYELEM!
• Nem megfelelõ elem használata a

távirányító meghibásodásához
vezethet. Feltétlenül a megfelelõ
elemet használja.

• Hogy elkerülje a távirányító
károsodását, ne ejtse azt le, ne
nedvesítse meg, és ne tegye ki hõ
vagy napsugárzás hatásának. 

1
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D030000AUN-EE

Ezt a rendszert arra tervezték, hogy
védelmet nyújtson az autóba való,
illetéktelen bejutás ellen. A rendszer
mûködésének három állása van: az elsõ
az “Élesített”, a második a “Riasztás”, a
harmadik pedig a “Kikapcsolt” állás. A
rendszer hangos riasztással és a vészvil-
logók villogtatásával lép mûködésbe.

D030100AUN-EE

Élesített állás
Parkoljon le, és állítsa le a motort.
Élesítse a rendszert az alábbiak szerint.
1. Vegye ki a gyújtáskulcsot a

gyújtáskapcsolóból.
2. Gyõzõdjön meg arról, hogy az összes

ajtó (és a csomagtartófedél), valamint
a motorháztetõ megfelelõen becsukó-
dott.

3. Zárja le az ajtókat a kulcsnélküli
nyitási rendszer távirányítója segít-
ségével.

A fenti lépések elvégzését követõen a
vészvillogó egyszeri felvillanása jelzi a
rendszer élesítését.

Ha valamelyik ajtó (vagy a csomag-
tartófedél) vagy a motorháztetõ nyitva
maradt, akkor a vészvillogó nem villan
fel, és a riasztó nem kerül élesítésre.
Ezután, ha az összes ajtó (és a csomag-
tartófedél) és a motorháztetõ lezáródik,
akkor egyszer felvillan a vészvillogó.

Ne élesítse a rendszert, amíg az
összes utas ki nem szállt a gépkocsi-
ból. Ha a rendszer élesítése közben
még van(nak) utas(ok) a gépkocsiban,
akkor elõfordulhat, hogy a riasztó
mûködésbe lép, amikor az(ok)
kiszáll(nak) a gépkocsiból. Ha az
élesítéstõl számított 30 másodpercen
belül kinyitják valamelyik ajtót (vagy a
csomagtartófedelet) vagy a
motorháztetõt, akkor a rendszer a
felesleges riasztás megelõzése
érdekében kikapcsolt állásba kerül.

RIASZTÓRENDSZER (HA A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

Élesített
állás

Riasztás
állás

Kikapcsolt
állás
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D030200AUN-EE

Riasztás állás
A riasztó a következõ esetekben lép
mûködésbe, ha a rendszer élesítve van.
• Kinyitják az egyik elsõ vagy hátsó ajtót

a távirányító használata nélkül.
• Kinyitják a csomagtérajtót a távirányító

használata nélkül.
• Kinyitják a motorháztetõt.
27 másodpercig folyamatosan szól a
sziréna, és villog a vészvillogó (Európá-
ban, a Közép-keleten és Kínában), és ha
nem kapcsolják ki a rendszert, akkor
háromszor megismétlõdik a riasztás
(kivéve Európában, a Közép-keleten és
Kínában). A rendszer kikapcsolásához
nyissa ki az ajtózárakat a távirányító
segítségével.

D030400AUN-EE

Kikapcsolt állás
A rendszer kikapcsolódik, ha kinyitja az
ajtózárakat a távirányító nyitógombja
segítségével.
A nyitógomb lenyomását követõen a
vészvillogó két felvillanással jelzi, hogy a
rendszer kikapcsolódott.
Ha a nyitógomb lenyomásától számított
30 másodpercen belül nem nyitják ki
egyik ajtót sem, akkor a rendszer újra
élesített állásba kerül.

✽✽ MEGJEGYZÉS - Indításgátló
nélküli rend-
szer

• A riasztó mûködése közben ne próbál-
ja beindítani a motort. A riasztás
állásban nem mûködik a gépkocsi
önindítója.
Ha nem kapcsolta ki a rendszert a
távirányítóval, akkor helyezze be a
kulcsot a gyújtáskapcsolóba, fordítsa
ON helyzetbe, és várjon 30 másod-
percet. Ekkor a rendszer kikapcso-
lódik.

• Ha elveszítette kulcsait, akkor for-
duljon hivatalos Kia márkakeres-
kedõjéhez.

✽✽ MEGJEGYZÉS - Indításgátló 
rendszer

• Ha nem kapcsolta ki a rendszert a
távirányítóval, akkor helyezze be a
kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és indít-
sa be a motort. Ekkor a rendszer
kikapcsolódik.

• Ha elveszítette kulcsait, akkor for-
duljon hivatalos Kia márkakeres-
kedõjéhez.
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D050100AUN

Az ajtózárak mûködtetése a gép-
kocsin kívülrõl 
• Fordítsa a kulcsot a gépkocsi hátulja

felé a nyitáshoz, illetve az eleje felé a
záráshoz.

• Ha a kulccsal zárja/nyitja az ajtózárat,
akkor a gépkocsi összes ajtózárja
automatikusan zár/nyit.

• Az ajtózárak a távirányítós kulcs segít-
ségével is zárhatók és nyithatók (ha a
felszereltség része). 

• Az ajtók a zárak nyitása után az ajtó-
nyitó-fogantyú meghúzásával nyitha-
tók.

• Az ajtókat kézzel kell becsukni.
Gyõzõdjön meg arról, hogy az ajtók
biztosan becsukódtak.

❈ Ha gépkocsiját felszerelték távvezérelt,
kulcsnélküli nyitási rendszerrel, akkor
az elsõ utas ajtaján nincs kulcsnyílás.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Hideg és nedves idõben elõfordulhat,
hogy a fagyos körülmények miatt nem
mûködnek megfelelõen az ajtózárak.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha akár a gépkocsi kulcsával, akár a
központi zár kapcsolóval, gyors egymás-
utánban, többször zárja/nyitja az
ajtózárakat, akkor elõfordulhat, hogy a
rendszer az áramkörök védelme és az
alkatrészek károsodásának megelõzése
érdekében ideiglenesen nem mûködik. 

• Ha kulcs nélkül szeretné lezárni az
ajtót, akkor nyomja a belsõ zárógom-
bot (1) vagy a központi zár kapcsolót
(2) a “Zárás” helyzetbe, és csukja be
az ajtót (3). 

• Ha a központi zár kapcsolóval zárja az
ajtózárat, akkor a gépkocsi összes
ajtaja automatikusan lezáródik.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Mindig vegye ki a gyújtáskulcsot,
mûködtesse a rögzítõféket, csukja be az
ablakokat, és zárja le az összes ajtót,
mielõtt felügyelet nélkül hagyja a gép-
kocsit.  

AJTÓZÁRAK 

OUN026004

Zárás
Nyitás

OUN026005
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Az ajtózárak mûködtetése a gép-
kocsin belülrõl
D050201AUN

A zárógomb segítségével
• Az ajtózár nyitásához nyomja a záró-

gombot (1) a “Nyitás” helyzetbe.
Láthatóvá válik a gomb piros jelölése
(2).

• Az ajtó lezárásához nyomja a záró-
gombot (1) a “Zárás” helyzetbe. Ha az
ajtó megfelelõen lezáródott, akkor a
zárógomb piros jelölése (2) nem
látható.

• Az ajtó kinyitásához húzza az ajtó-
nyitó-fogantyút (3) kifelé. 

• Ha a zárógomb a zárás helyzetben
van, és meghúzza a vezetõ ajtónyitó-
fogantyúját, akkor a gomb a nyitás

helyzetbe kerül, az ajtó pedig kinyílik.
(ha a felszereltség része)

• Az elsõ ajtókat nem lehet lezárni, amíg
a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban
van, vagy valamelyik elsõ ajtó nincs
becsukva. 

D050202AUN

A központi zár kapcsoló segítségével
A mûködtetéshez nyomja le a központi
zár kapcsolót. Ha a “Zárás” helyzetbe
kapcsolja, miközben valamelyik ajtó nyit-
va van, akkor annak zárja becsukás után
zárva marad.

OUN026006

Zárás 
Nyitás

VIGYÁZAT! - Ajtózár meg-
hibásodása

Ha bármikor felmondja a szolgála-
tot valamelyik elektromos ajtózár,
miközben Ön a gépkocsiban ül,
akkor a következõ eljárások vala-
melyikével próbáljon meg kijutni:
• Mûködtesse ismételten az

ajtózárnyitó funkciót (elektro-
mosan és kézzel is), és ezzel
egyidejûleg húzza meg az ajtóny-
itó-fogantyút.

• Mûködtesse a többi ajtózárat és
ajtónyitó-fogantyút is, elöl és
hátul.

• Engedje le az elsõ ablakot, és a
kulcs használatával, kívülrõl nyis-
sa ki az ajtót.

• Másszon a csomagtérbe, és nyis-
sa ki a csomagtérajtót.

OUN026007

Vezetõ ajtaja
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• Ha lenyomja a kapcsoló elsõ részét
(1), akkor a gépkocsi összes ajtaja
lezáródik. 

• Ha lenyomja a kapcsoló hátsó részét
(2), akkor a gépkocsi összes ajtózárja
kinyit.

• Ha a kulcs a gyújtáskapcsolóban van,
vagy az egyik elsõ ajtó nincs becsuk-
va, akkor a központi zár kapcsoló elsõ
részének megnyomására nem záród-
nak le az ajtók.

VIGYÁZAT! - Lezáratlan
gépkocsi

Ha lezáratlanul hagyja a gépkocsit,
azzal a tolvajok kezére játszik, és
bajba is keverheti magát vagy
másokat, ha távollétében elbújik
valaki a gépkocsiban. Mindig vegye
ki a gyújtáskulcsot, mûködtesse a
rögzítõféket, csukja be az összes
ablakot, és zárja le az összes ajtót,
ha felügyelet nélkül hagyja a gép-
kocsit.

VIGYÁZAT! - Felügyelet
nélkül hagy-
ott gyermek

A zárt gépkocsi rendkívüli módon
felmelegedhet, ami a felügyelet nél-
kül hagyott gyermekek vagy állatok
halálához vagy súlyos sérüléséhez
vezethet, ha azok nem tudják el-
hagyni a gépkocsit. Továbbá a gyer-
mekek mûködtethetik a gépkocsi
egyéb berendezéseit, amitõl meg-
sérülhetnek, vagy más baj érheti
õket, ha valakinek sikerül bejutni a
gépkocsiba. Soha ne hagyjon gyer-
mekeket vagy állatokat a gépkocsi-
ban felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT! - Ajtók
• Az ajtók menet közben mindig

legyen teljesen becsukva és
lezárva, így megelõzhetõk az ajtó
véletlen kinyitásából származó
balesetek. A lezárt ajtók elveszik
a kedvét a lehetséges beto-
lakodóknak is, ha a gépkocsi
megáll vagy lassít. 

• Vigyázzon az ajtónyitáskor, és
figyeljen arra, hogy nem közele-
dik-e gépkocsi, motorkerékpár,
kerékpár vagy gyalogos az ajtó
útjában. Kárt vagy sérülés
okozhat, ha olyankor nyitja ki az
ajtót, amikor éppen jön valaki.

OUN026008

Utas ajtaja
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D050300AUN

Ütközésérzékelõ ajtónyitó rend-
szer (ha a felszereltség része)
Ha a gyújtáskapcsoló ON helyzetében
ütés éri az ütközésérzékelõket, akkor az
ajtózárak automatikusan kinyitnak.
Azonban ha valamilyen probléma van a
mechanikus ajtózárrendszerrel vagy az
akkumulátorral, akkor elõfordulhat, hogy
az ajtózárak nem nyílnak ki.

D050500AUN

Hátsó ajtó gyermekzár
A biztonsági gyermekzár segít meg-
elõzni, hogy a gépkocsiban ülõ gyermek
véletlenül kinyissa a hátsó ajtót. Mindig
használja a hátsó ajtó biztonsági zárját,
ha gyermekek utaznak a gépkocsiban.
1. Nyissa ki a hátsó ajtót.
2. Nyomja a biztonsági gyermekzárat az

ajtó hátsó élén a “Zárás” helyzetbe.
Ha a biztonsági gyermekzár a “Zárás
( )” helyzetben van, akkor a hátsó
ajtó nem nyitható a belsõ ajtónyitó-
fogantyú meghúzásával.

3. Csukja be a hátsó ajtót.
A hátsó ajtó a külsõ ajtónyitó-fogantyú
(1) meghúzásával nyitható.
Amíg nem kapcsolja ki a biztonsági
gyermekzárat ( ), addig a hátsó ajtó
még akkor sem nyitható a belsõ ajtó-
nyitó-fogantyú (2) meghúzásával, ha az
ajtók nincsenek lezárva. 

VIGYÁZAT! - Hátsó
ajtózárak

Ha a gyermekek véletlenül kinyitják
a hátsó ajtót menet közben, akkor
kieshetnek, és súlyosan megsérül-
hetnek, vagy meghalhatnak. Mindig
használja a hátsó ajtó biztonsági
zárját, ha gyermekek utaznak a
gépkocsiban, hogy azok ne tudják
kinyitni az ajtókat belülrõl.

OUN026009
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D070100AUN

A csomagtartófedél nyitása
• A csomagtérajtó az összes ajtóval

együtt, a kulcs, a távirányító vagy a
központi zár kapcsoló segítségével
zárható vagy nyitható.

• Csak a csomagtérajtó zárja nyit, ha
megnyomja a távirányító csomagtér-
ajtó-nyitógombját. A csomagtérajtó
automatikusan lezáródik, ha felnyitja,
majd lecsukja azt.

• Ha a zárat kinyitotta, akkor a fogantyú
megnyomásával és felhúzásával
nyithatja ki a csomagtérajtót.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Hideg és nedves idõben elõfordulhat,
hogy a fagyos körülmények miatt nem
mûködnek megfelelõen az ajtózárak.

D070200AUN

A csomagtartófedél zárása
A csomagtérajtó lezárásához engedje
azt le, és nyomja le erõsen. Gyõzõdjön
meg arról, hogy a csomagtérajtó biz-
tosan lecsukódott.

CSOMAGTARTÓFEDÉL

OUN026015

VIGYÁZAT!
A csomagtérajtó felfelé nyílik. A
csomagtérajtó felnyitásakor gyõ-
zõdjön meg arról, hogy nincsenek
tárgyak vagy emberek a gépkocsi
hátuljának közelében.

FIGYELEM!
Indulás elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy becsukta a csomagtérajtót. Ha
nem csukja le a csomagtérajtót
indulás elõtt, akkor károsodás ér-
heti a csomagtérajtó-emelõ telesz-
kópokat és a rögzítõszerkezetet.  

VIGYÁZAT! - Kipufogógázok
Ha nyitott csomagtérajtóval halad,
azzal beszívja a veszélyes kipufo-
gógázokat a gépkocsiba, ami az
utasok súlyos sérüléséhez vagy ha-
lálához vezethet.
Ha mégis kénytelen nyitott csomag-
térajtóval haladni, akkor tartsa nyit-
va a szellõzõnyílásokat és húzza le
az összes ablakot, hogy több külsõ
levegõ jusson a gépkocsiba.

VIGYÁZAT! - Hátsó 
csomagtér

Az utasok soha ne utazzanak a hát-
só csomagtérben, ahol nincsenek
rögzítõ berendezések. Az utasok
mindig rögzítsék magukat megfele-
lõen, hogy megelõzzék a sérülé-
seket baleset vagy hirtelen fékezé-
sek esetén.
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D070300AUN

Csomagtérajtó szükséghelyzeti
nyitási funkciója
Gépkocsijának csomagtérajtaját felsze-
relték szükséghelyzeti nyitási funkcióval,
amelynek kioldó karja a csomagtérajtó
alján található. Ha valakit véletlenül
bezárnak a csomagtérbe, akkor a kar
megnyomásával kioldható a cso-
magtérajtó reteszelõ mechanizmusa, és
hátrafelé nyomva ki lehet nyitni a cso-
magtérajtót.

VIGYÁZAT!
• Szükséghelyzet esetén nagyon

fontos, hogy ismerje a csomag-
térajtó szükséghelyzeti nyitókar-
jának gépkocsiban való elhe-
lyezkedését és azt, hogy hogyan
nyithatja ki a csomagtér-ajtót, ha
véletlenül bezáródott a cso-
magtérbe.

• Soha ne üljön senki a gépkocsi
csomagterébe. A csomagtér üt-
közéskor nagyon veszélyes hely.

• A nyitókart csak szükséghely-
zetben használja. Legyen rend-
kívül elõvigyázatos, ha a gépko-
csi mozgásban van. 

OUN026017
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D080000AUN-EE

(1) Vezetõ ajtajának elektromos
ablakemelõ kapcsolója

(2) Elsõ utas ajtajának elektromos
ablakemelõ kapcsolója

(3) Hátsó (bal oldali) ajtó elektromos
ablakemelõ kapcsolója

(4) Hátsó (jobb oldali) ajtó elektromos
ablakemelõ kapcsolója

(5) Ablak nyitása és zárása
(6) Elektromos ablak automatikus

zárása*/nyitása (vezetõ ablaka)
(7) Elektromos ablakemelõ gyermekzár

kapcsoló

*: felszereltségtõl függõen

✽✽ MEGJEGYZÉS
Hideg és nedves idõben elõfordulhat,
hogy a fagyos körülmények miatt nem
mûködnek megfelelõen az elektromos
ablakemelõk.

ABLAKOK 

OUN026010L
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D080100AUN

Elektromos ablakemelõk
Az elektromos ablakemelõk
mûködéséhez állítsa a gyújtáskapcsolót
az ON helyzetbe. Minden ajtón található
elektromos ablakemelõ kapcsoló, amely
az adott ajtóhoz tartozó ablakot mû-
ködteti. A vezetõnek azonban rendelke-
zésére áll az elektromos ablakemelõ
gyermekzár kapcsoló, amelynek segít-
ségével letilthatja az utasok ablakainak
mûködtetését.
Az elektromos ablakemelõk még meg-
közelítõleg 30 másodpercig mûködtet-
hetõk, miután kivette vagy ACC, illetve
LOCK helyzetbe fordította a gyújtáskul-
csot. Azonban ha az elsõ ajtókat kinyit-
ják, akkor az elektromos ablakemelõk a
gyújtáskulcs eltávolításától számított 30
másodpercen belül sem mûködtethetõk.
Ha az egyik oldalon nyitott ablakkal,
menet közben erõs dobogást és
ismétlõdõ széllökéseket érez, akkor
ennek mérsékléséhez nyissa ki kissé a
másik oldalon lévõ ablakot.

D080101AUN

Ablak nyitása és zárása
A vezetõ ajtaján található az elektromos
ablakemelõ fõkapcsoló, amely a gép-
kocsi összes ablakát mûködteti. 
Az ablakok nyitásához vagy becsu-
kásához nyomja le vagy húzza fel eny-
hén a megfelelõ kapcsoló elsõ részét.

D080102AUN

Ablak automatikus nyitása (ha a fel-
szereltség része) 
(vezetõ ablaka)
Ha egy pillanatra lenyomja az elektro-
mos ablakemelõ kapcsolóját a második
helyzetig (6), akkor a vezetõ ablaka a
kapcsoló elengedése ellenére is teljesen
kinyílik. Ha szeretné megállítani a mozgó
ablakot egy bizonyos helyzetben, akkor
húzza a kapcsolót egy pillanatra az
ablak mozgásával ellentétes irányba. 

OUN026011OUN026012
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D080103AUN

Ablak automatikus zárása/nyitása (ha
a felszereltség része) (vezetõ ablaka)
Ha egy pillanatra lenyomja vagy felhúzza
az elektromos ablakemelõ kapcsolóját a
második helyzetig (6), akkor a vezetõ
ablaka a kapcsoló elengedése ellenére
is teljesen kinyílik vagy becsukódik. Ha
szeretné megállítani a mozgó ablakot
egy bizonyos helyzetben, akkor húzza
vagy nyomja a kapcsolót röviden az
ablak mozgásával ellentétes irányba.

Ha az elektromos ablakemelõ nem
megfelelõen mûködik, akkor az elektro-
mos ablakemelõ rendszert a következõk
szerint kell visszaállítani.
1. Fordítsa a gyújtáskulcsot az ON

helyzetbe.
2. Húzza fel teljesen a vezetõ ablakát, és

tartsa annak kapcsolóját felhúzva még
legalább 1 másodpercig, az ablak
becsukódásától számítva.

Automatikus visszaengedés 
Ha az ablak becsukódását valamilyen
tárgy vagy testrész akadályozza, akkor
az ablak érzékeli ezt az ellenállást, és
nem emelkedik tovább. Az ablak ezután
megközelítõleg 30 cm-rel leereszkedik,
hogy el lehessen venni az útjából a tár-
gyat.
Ha az ablak az elektromos ablakemelõ
kapcsoló folyamatos felfelé húzása
közben érzékel ellenállást, akkor nem
emelkedik tovább, és megközelítõleg
2,5 cm-rel leereszkedik. Ha pedig az
automatikus visszaengedést követõen, 5
másodpercen belül, ismét felhúzza az
elektromos ablakemelõ kapcsolót, ak-
kor nem lép mûködésbe az automatikus
visszaengedés funkció. 

✽✽ MEGJEGYZÉS
A vezetõ ablakának automatikus vissza-
engedés funkciója csak akkor mûködik,
ha a kapcsolót teljesen felhúzva, az
“automatikus zárás” funkciót használ-
ja. Az automatikus visszaengedés
funkció nem mûködik, ha az ablakot az
elektromos ablakemelõ kapcsolót félig
felhúzva csukja be.

VIGYÁZAT!
A sérülések és a gépkocsi káro-
sodásának elkerülése érdekében
ablak felemelése elõtt mindig ellen-
õrizze, hogy annak mozgását sem-
mi nem akadályozza.  Ha 4 mm-nél
kisebb átmérõjû tárgy szorul be az
ablaküveg és a felsõ ablakkeret
közé, akkor elõfordulhat, hogy az
automatikus visszaengedési funk-
cióval ellátott ablak nem észleli az
ellenállást, nem áll meg, és nem
ereszkedik vissza.

OMG035014
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D080104AUN

Elektromos ablakemelõ gyermekzár
kapcsoló
• A vezetõ hatástalaníthatja az utasok

elektromos ablakemelõ kapcsolóit, ha
a LOCK (benyomva) helyzetbe nyomja
a vezetõ ajtaján lévõ elektromos ablak-
emelõ gyermekzár kapcsolót.

• Az elektromos ablakemelõ gyer-
mekzár kapcsoló ON helyzetében az
utasok elektromos ablakemelõi nem
mûködtethetõk a vezetõ fõkap-
csolójával.

OUN026014

FIGYELEM!
• Az elektromos ablakemelõ rend-

szer károsodásának veszélyét
megelõzendõ, ne nyisson vagy
zárjon két ablakot egyidõben.
Ezzel gondoskodik a biztosíték
hosszú élettartamáról is.  

• Soha ne próbálja egyidõben, el-
lentétes irányba mûködtetni a ve-
zetõ ajtaján található fõkapcsolót
és az egyes ajtókon lévõ ablak-
emelõ kapcsolókat. Ha mégis ezt
teszi, akkor az ablak megáll, és
nem lehet leengedni vagy fel-
húzni.

VIGYÁZAT! - Ablakok
• SOHA ne hagyja a gyújtáskulcsot

a gépkocsiban.  
• SOHA ne hagyjon gyermeket fel-

ügyelet nélkül a gépkocsiban.
Még a nagyon kicsi gyermekek
esetében is elõfordulhat, hogy
véletlenül mozgásba hozzák a
gépkocsit, beszorulnak az abla-
kokba vagy másképpen megsér-
tik magukat vagy egymást.

• Mielõtt bezár egy ablakot, a biz-
tonság kedvéért mindig kétszer is
ellenõrizze, hogy a karok, kezek,
fejek és egyéb akadályok bizton-
ságos távolságban vannak.

• Ne engedje, hogy a gyermekek az
elektromos ablakemelõvel játsz-
szanak. Tartsa a vezetõ ajtaján
található elektromos ablakemelõ
gyermekzár kapcsolót a LOCK
helyzetben (benyomva). Súlyos
sérüléshez vezethet, ha a gyer-
mekek véletlenül mûködtetik az
ablakot. 

• Menet közben ne hajtsa ki arcát,
és ne nyújtsa ki a kezét az
ablakon át.
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D090100AUN

A motorháztetõ felnyitása 
1. Húzza meg a kioldókart a motor-

háztetõ reteszelésének oldásához. A
motorháztetõ enyhén felpattan.

2. Lépjen a gépkocsi elejéhez, emelje fel
egy kicsit a motorháztetõt, húzza meg
a motorháztetõ közepe felé esõ,
másodlagos reteszt (1), és emelje fel a
motorháztetõt (2).

3.Húzza le a támasztórudat motor-
háztetõrõl.

4.Tartsa meg nyitott helyzetben a
motorháztetõt a támasztórúddal.

MOTORHÁZTETÕ 

OUN026022 OUN026023L OUN026024

VIGYÁZAT! - Forró alkatrészek
A támasztórudat a gumival borított
részénél fogja meg. A gumi segít
abban, hogy ne égesse meg Önt a
fém, ha forró a motor.

UN eng 4-1~68_hu.qxp  2007.07.19.  7:34  Page 19



A gépkocsi felszerelése

204

D090200AUN

A motorháztetõ lecsukása
1. A motorháztetõ lecsukása elõtt

ellenõrizze a következõket:
• A motortérben lévõ, összes betöltõ-

nyílás zárósapkája legyen megfele-
lõen a helyén. 

• Nem szabad kesztyût, rongyokat
vagy egyéb, éghetõ anyagokat hagy-
ni a motortérben.

2. Helyezze vissza a támasztórudat a
tartójába, hogy ne zörögjön. 

3. Engedje le a motorháztetõt hoz-
závetõlegesen 30 cm-rel a zárt helyzet
fölé, és ejtse le. Gyõzõdjön meg arról,
hogy reteszelõdött a helyén.

VIGYÁZAT!
• Mielõtt lezárná a motorháztetõt,

gyõzõdjön meg arról, hogy az
összes akadályt eltávolította
annak útjából. Ha úgy zárja le a
motorháztetõt, hogy valamilyen
akadály van annak útjában, az
anyagi kárt vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.

• Ne hagyjon kesztyût, rongyokat
vagy egyéb, éghetõ anyagokat a
motortérben. Ha mégis ezt teszi,
akkor a hõ tüzet okozhat.

VIGYÁZAT!
Elindulás elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy a motorháztetõ
megfelelõen lezáródott.

VIGYÁZAT!
• Mielõtt elindul, kétszer is

ellenõrizze, hogy a motorháztetõ
szorosan reteszelõdött-e. Ha nem
reteszelõdött a motorháztetõ,
akkor menet közben felcsapód-
hat, és teljesen eltakarhatja a
kilátást, ami balesetet okozhat. 

• A támasztórudat mindig teljesen
helyezze bele a motorháztetõn
rendelkezésre álló nyílásba,
amikor a motorteret vizsgálja.
Ezzel megelõzheti, hogy a
motorháztetõ leessen, és
megsértse Önt.

• Ne mozgassa a gépkocsit felnyi-
tott motorháztetõvel, mivel korlá-
tozott a kilátás, és a motorháztetõ
leeshet vagy károsodhat.
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D100100AUN

A tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fede-
lének nyitása
A tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedele a
gépkocsi belsejébõl, a vezetõ ajtaján
található nyitógomb megnyomásával
nyitható.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha a tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedelén
jég rakódott le, és nem nyílik, akkor fi-
noman üssön rá, vagy nyomja azt meg,
hogy letörjön a jég, és kinyíljon a fedél.
Ne feszegesse a fedelet. Szükség esetén
fecskendezzen minõsített jégoldófolya-
dékot (ne használjon fagyálló hûtõfolya-
dékot) a fedél köré, vagy vigye a gépko-
csit meleg helyre, hogy leolvadjon a jég.

1. Állítsa le a motort.
2. Nyomja meg a tüzelõanyagbetöltõ-

nyílás fedelének nyitógombját a
tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedelének
nyitásához.

3. A kinyitáshoz húzza meg a
tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedelét.

4. Az eltávolításhoz forgassa a tüzelõ-
anyagbetöltõnyílás-zárósapkát az óra-
mutató járásával ellentétes irányba.

5. Tankoljon szükség szerint.

D100200AUN

A tüzelõanyagbetöltõ-nyílás
fedelének zárása
1. A zárósapkájának visszahelyezéséhez

forgassa azt kattanásig az óramutató
járásával azonos irányba. A kattanás
jelzi, hogy a zárósapkát biztosan
meghúzta. 

2. Csukja be a tüzelõanyagbetöltõ-nyílás
fedelét, nyomja meg finoman, és
gyõzõdjön meg arról, hogy biztosan
bezáródott. 

D100300AUN

TÜZELÕANYAGBETÖLTÕ-NYÍLÁS FEDELE 

OUN026019 OUN026020

VIGYÁZAT! 
Az éles peremek okozta sérülések
elkerülésére javasolt a védõkesztyû
viselete, ha kézzel kell kinyitni a
tüzelõanyagbetöltõnyílás-fedelet.

VIGYÁZAT! - Tankolás
Ha nyomás alatt lévõ tüzelõanyag
kifröccsenhet, és beterítheti ruhá-
zatát vagy bõrét, így tûz és égés
veszélyének teheti ki Önt.  Mindig
óvatosan és lassan vegye le a tüze-
lõanyag-zárósapkát. Ha a zárósap-
ka engedi a tüzelõanyagot vagy
szisszenõ hangot hallat, akkor várja
meg, hogy ez megszûnjön, mielõtt
teljesen levenné a zárósapkát. 
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Csak olyan hordozható mûanyag
tüzelõanyagtartályt használjon,
amelyet benzin szállítására és
tárolására terveztek.

• Tankolás közben ne használjon
mobiltelefont. A mobiltelefonból
származó elektromos áram és/
vagy elektronikus interferencia
hatására meggyulladhat a tüzelõ-
anyagpára, és tûz keletkezhet.

• Tankoláskor mindig állítsa le a
motort. A motorhoz kapcsolódó
elektromos alkatrészek által létre-
hozott szikrától meggyulladhat a
tüzelõanyagpára, és tûz keletkez-
het. Ha végzett a tankolással, ak-
kor a motor beindítása elõtt vé-
gezzen ellenõrzést, és gyõzõdjön
meg arról, hogy biztosan bezáró-
dott a betöltõ zárósapka és a tü-
zelõanyagbetöltõnyílás-fedél. 

• NE használjon gyufát vagy ön-
gyújtót, NE DOHÁNYOZZON, és
ne hagyjon égõ cigarettát gép-
kocsijában, amíg tüzelõanyag-
töltõ-állomáson tartózkodik, külö-
nösen, mialatt tankol. A jármûvek
tüzelõanyaga nagyon gyúlékony,
és ha lángra kap, tüzet okozhat.

(Folyt. köv.)

• Miután megkezdte a tankolást, ne
üljön vissza a gépkocsiba, mivel
a tárgyakhoz vagy a szövetekhez
(poliészter, szatén, nylon stb.)
érve, azokhoz súrlódva, azokon
elcsúszva sztatikus elektromos-
ságot termelhet. A sztatikus elekt-
romosság kisülésétõl meggyul-
ladhat a tüzelõanyagpára, ami
heves égést eredményez. Ha
mégis vissza kell ülnie a gépko-
csiba, akkor ismét meg kell elõzni
a sztatikus elektromosságból
származó, veszélyes kisülést,
ezért érintse meg a gépkocsi más
fémes alkatrészét, a tüzelõanyag-
betöltõ-nyílástól, a töltõpisz-
tolytól és az egyéb benzinforrá-
soktól távol. 

• Ha hordozható tüzelõanyagtar-
tályt használ, akkor a tankolást
megelõzõen mindig tegye azt le a
földre. A kanna sztatikus elektro-
mosságának kisülésétõl meg-
gyulladhat a tüzelõanyagpára, és
tûz keletkezhet. Ha megkezdte a
tankolást, akkor folyamatosan
érjen hozzá a gépkocsihoz, amíg
be nem fejezi a mûveletet. 

(Folyt. köv.)

VIGYÁZAT! - Tankolás
veszélyei

A jármûvek tüzelõanyagai gyúlé-
kony anyagok. Kérjük, tankoláskor
figyelmesen tartsa be a következõ
útmutatást. Ezek be nem tartása
súlyos személyi sérülésekhez,
súlyos égéshez vagy tûz, illetve
robbanás által okozott halálhoz
vezethet.
• Tankolás elõtt jegyezze meg a

szükséghelyzeti benzincsap he-
lyét, ha van ilyen a tüzelõanyag-
töltõ-állomáson.  

• Mielõtt megfogja a töltõpisztolyt,
érintse meg a gépkocsi más
fémes alkatrészét, a tüzelõanyag-
betöltõ-nyílástól, a töltõpisz-
tolytól és az egyéb benzinforrá-
soktól távol, hogy megelõzze a
sztatikus elektromosság esetle-
gesen veszélyes kisülését. 

(Folyt. köv.)
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D100500AUN

Tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedél
szükséghelyzeti nyitási funkciója
Ha a tüzelõanyagbetöltõ-nyílás fedele
nem nyílik ki a távkioldó használatával,
akkor kézzel nyitható. Pattintsa ki, és
vegye ki a csomagtér burkolatát. Húzza
meg a fogantyút finoman, kifelé.

• Ha tûz üt ki tankolás közben, ak-
kor menjen el a gépkocsi közelé-
bõl, és azonnal forduljon a tüzelõ-
anyagtöltõ-állomás vezetõjéhez,
majd hívja a tûzoltókat. Kövesse
az õ biztonsági utasításaikat.

FIGYELEM!
• Mindig gyõzõdjön meg arról,

hogy csak ólommentes tüzelõ-
anyagot tankol.

• Ha ki kell cserélni a tüzelõanyag-
betöltõ-nyílás zárósapkáját, akkor
csak gépkocsijához elõírt, eredeti
KIA vagy azzal egyenértékû záró-
sapkát használjon. Nem megfe-
lelõ tüzelõanyagbetöltõ-nyílás
zárósapka zavarokat okozhat a
tüzelõanyagellátó-rendszerben
vagy a károsanyag-kibocsátást
ellenõrzõ rendszerben. 

(Folyt. köv.)

FIGYELEM!
Ne húzza túl erõsen a fogantyút,
ellenkezõ esetben megsérülhet a
csomagtér burkolata vagy a kioldó
fogantyú.

(Folyt. köv.)
• Ne öntse rá a tüzelõanyagot a

gépkocsi külsõ felületére. Ha bár-
milyen típusú tüzelõanyag ömlik a
felületre, az károsíthatja a
fényezést. 

• Ha a tüzelõanyagbetöltõ-nyílás
fedelén, hideg idõben jég rakó-
dott le, és nem nyílik, akkor fino-
man üssön rá, vagy nyomja meg.

• A tankolást követõen gyõzõdjön
meg arról, hogy a zárósapka biz-
tosan a helyén van, hogy
megelõzze a tüzelõanyag baleset
során való kiömlését.

OUN026021
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NAPFÉNYTETÕ (HA A FEL-
SZERELTSÉG RÉSZE)
D110000AUN

Ha gépkocsiját felszerelték napfény-
tetõvel, akkor a felsõ kapcsolótáblán
lévõ szabályozó gombokkal csúsztathat-
ja vagy emelheti azt.
(1) Csúsztatás gomb
(2) Emelés gomb
(3) Zárás gomb

A napfénytetõ csak a gyújtáskapcsoló
ON helyzetében nyitható, csukható vagy
emelhetõ.   

✽✽ MEGJEGYZÉS
Hideg és nedves idõben elõfordulhat,
hogy a fagyos körülmények miatt nem
mûködik megfelelõen a napfénytetõ.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Esõ után, vagy ha lemosta az autót,
feltétlenül törölje le teljesen a vizet a
napfénytetõrõl, mielõtt mûködtetné azt.

✽ MEGJEGYZÉS
A napfénytetõ nem csúsztatható felemelt
helyzetben, és nem emelhetõ fel nyitott
helyzetben vagy csúsztatás közben. 

OUN026025
FIGYELEM!

Ne tartsa továbbra is nyomva a
napfénytetõ szabályozó gombjait,
miután az teljesen kinyílt, bezáródott
vagy kiemelkedett. Károsodás érheti
a motort vagy a rendszer
alkatrészeit.  

VIGYÁZAT! 
Soha ne állítsa a napfényvédõt
menet közben. Ez a gépkocsi feletti
uralom elveszítéséhez vezethet,
ami halált, súlyos sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
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D110100AUN

A napfénytetõ csúsztatása 
A napfénytetõ nyitásához (automatikus
csúsztatás funkció) nyomja meg a csúsz-
tatás gombot (1) a felsõ kapcsolótáblán
(legalább fél másodpercig). 
A napfénytetõ ekkor teljesen hátra csúszik.
Ha szeretné megállítani a napfénytetõt tet-
szõleges helyzetben, akkor nyomja meg
annak bármelyik szabályozó gombját.
A napfénytetõ zárásához (automatikus
csúsztatás funkció) nyomja meg a zárás
gombot (3) a felsõ kapcsolótáblán
(legalább fél másodpercig).
A napfénytetõ ekkor teljesen elõre csúszik.
Ha szeretné megállítani a napfénytetõt tet-
szõleges helyzetben, akkor nyomja meg
annak bármelyik szabályozó gombját.

D110101AUN

Automatikus visszaengedés
Ha a napfénytetõ az automatikus záródás
közben valamilyen tárgyat vagy testrészt
érzékel, akkor mozgásának iránya megfor-
dul, majd megáll. 
Az automatikus visszaengedés funkció
nem mûködik, ha kis méretû akadály szorul
be a csúszó üveg és a napfénytetõ kerete
közé. Mielõtt bezárja a napfénytetõt,
mindig ellenõrizze, hogy sem utas, sem
akadály nincs annak közelében.

D110200AUN

A napfénytetõ emelése  
A napfénytetõ nyitásához (automatikus
emelés funkció) nyomja meg az emelés
gombot (2) a felsõ kapcsolótáblán
(legalább fél másodpercig). 
A napfénytetõ ekkor teljesen
kiemelkedik. Ha szeretné megállítani a
kiemelkedõ napfénytetõt tetszõleges
helyzetben, akkor nyomja meg annak
bármelyik szabályozó gombját.
A napfénytetõ zárásához nyomja meg a
zárás gombot (3) a felsõ kapcsolótáblán,
és tartsa nyomva, amíg a napfénytetõ be
nem záródik.

OUN026028

VIGYÁZAT! 
Vigyázzon, nehogy valaki feje, keze
vagy teste beszoruljon a záródó
napfénytetõbe.

OUN026026 OUN026027
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D110300AUN

Napfényvédõ  
A napfényvédõ az üveglap eltolásával,
automatikusan kinyílik. Ha zárva
szeretné tartani, akkor kézzel kell elhúz-
nia. 

D110400AUN

Szükséghelyzetben  
Ha a napfénytetõ nem nyitható elektro-
mosan:
1. Nyissa fel a térképolvasó lámpa

fedelét.

VIGYÁZAT! - Napfénytetõ
• Menet közben ne hajtsa ki arcát,

nyakát, illetve testét, és ne nyújt-
sa ki a kezét az ablakon át.

• Gyõzõdjön meg arról, hogy keze
és arca biztonságosan távol esik
a napfénytetõ záródásának
útjától.

FIGYELEM!
• Rendszeres idõközönként távolít-

sa el a vezetõsínben felgyülemlõ
szennyezõdéseket.

• Ha megpróbálja kinyitni a
napfénytetõt, amikor a hõmérsék-
let fagypont alatt van, vagy hó,
illetve jég borítja a napfénytetõt,
akkor károsodhat annak üvege
vagy motorja.  

• A napfénytetõt úgy tervezték,
hogy együtt nyíljon a napfény-
védõvel. Ne hagyja zárt állásban a
napfényvédõt, ha a napfénytetõ
nyitva van.

OUN026029OUN026031
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2. Illessze a helyére a szükséghelyzeti
fogantyút (amely a gépkocsihoz tar-
tozik), és forgassa azt az óramutató
járásával azonos irányba, a nyitáshoz,
illetve az óramutató járásával ellen-
tétes irányba, a záráshoz.

D110500AUN

A napfénytetõ visszaállítása
Ha lekötik a gépkocsi akkumulátorát,
vagy lemerül, illetve, ha használta a
szükséghelyzeti fogantyút a
napfénytetõhöz, akkor minden esetben
a következõk szerint kell visszaállítani a
napfénytetõt:

1. Fordítsa a gyújtáskulcsot az ON
helyzetbe.

2. A napfénytetõ helyzetének
megfelelõen tegye a következõket.
1) abban az esetben, ha a

napfénytetõ teljesen zárva vagy
kiemelt állásban van :
Nyomja az emelés gombot addig,
amíg a napfénytetõ teljesen ki nem
emelkedik.

2) abban az esetben, ha a
napfénytetõt nyitott helyzetbe
csúsztatta: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
zárás gombot (legalább 5 másod-
percig), amíg a napfénytetõ telje-
sen be nem csukódik. Nyomja az
emelés gombot addig, amíg a
napfénytetõ teljesen ki nem
emelkedik.

3. Engedje el az emelés gombot.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az

emelés gombot (legalább 10 másod-

percig), amíg a napfénytetõ vissza
nem tér eredeti helyzetébe, miután
kicsit magasabbra emelkedett a max-
imális kiemelkedési helyzetnél.
Ezután engedje el a gombot.

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az
emelés gombot (legalább 5 másod-
percig), amíg a napfénytetõ a
következõk szerint nem mûködik:

LEERESZKEDÉS →
HÁTRACSÚSZÁS →
ELÕRECSÚSZÁS

Ezután engedje el a gombot.

Ha végzett, azzal visszaállította a
napfénytetõ rendszert.

OUN026030
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Szervokormány
A szervokormány a motor energiáját fel-
használva segíti Önt a gépkocsi kor-
mányzásában. Ha a motor nem jár, vagy
a szervokormány rendszer meghibá-
sodik, akkor a gépkocsi továbbra is kor-
mányozható, de ehhez nagyobb erõ
szükséges.
Ha bármilyen változást tapasztal kor-
mányzáshoz szükséges erõben a
megszokotthoz képest, akkor ellenõriz-
tesse a szervokormányt bármelyik hivat-
alos Kia márkakereskedõvel.  

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha a szervokormány ékszíja elszakad,
vagy meghibásodik a szervokormány
szivattyúja, akkor nagy mértékben
megnõ a kormányzáshoz szükséges erõ.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha a gépkocsit hideg idõjárás esetén 
(-10°C alatt), hossabb ideig kint
tárolják, akkor elõfordulhat, hogy a
motor elsõ beindításakor a szervokor-
mány mûködtetéséhez több erõ szük-
séges. Ezt a folyadék hideg idõ miatt
megnövekedett viszkozitása okozza, és
nem utal meghibásodásra.
Ebben az esetben növelje a motor fordu-
latszámát a gázpedál lenyomásával 1500
fordulat/perc értékig, majd engedje 
vissza, vagy járassa a motort két-három
percig alapjáraton, hogy felmelegedjen
a folyadék.  

D130300AUN

Dönthetõ kormány 
A döntés segítségével beállíthatja a kor-
mánykereket elindulás elõtt. Fel is emel-
heti a legmagasabb helyzetbe, hogy
több hely legyen a lábának a gépkocsi-
ból történõ kiszállás, illetve a beszállás
során.

A kormánykereket úgy állítsa be, hogy
kényelmes legyen a vezetéshez, és
közben jól lássa a mûszerfal
figyelmeztetõ lámpáit és a mûszereket.

A gépkocsi felszerelése
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VIGYÁZAT!
• Soha ne állítsa a kormánykerék

dõlésszögét menet közben. Elve-
szítheti a kormányzás feletti irá-
nyítást, és súlyos személyi
sérülést vagy balesetet okozhat.

• A beállítás végeztével nyomja a
kormánykereket felfelé és lefelé,
és gyõzõdjön meg arról, hogy
reteszelõdött a helyén.

KORMÁNYKERÉK

FIGYELEM!
Járó motor mellett soha ne tartsa a
kormánykereket 5 másodpercnél
hosszabb ideig véghelyzetben (telje-
sen jobbra vagy balra forgatva). Ha 5
másodpercnél hosszabb ideig ilyen
helyzetben tartja a kormány-kereket,
az a szervokormány szi-
vattyújának károsodásához vezethet.
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Ha kormánykerék dõlésszögének
megváltoztatásához húzza le a
reteszelésoldó kart (1), állítsa be a kívánt
szöget (2), majd a reteszelésoldó kar fel-
húzásával rögzítse a helyén a kormány-
kereket. Mindig elindulás elõtt állítsa be
a kormánykereket a kívánt helyzetbe.

D130500AUN

Kürt
A kürt megszólaltatásához nyomja meg
annak jelét a kormánykeréken.
Rendszeresen ellenõrizze, hogy megfe-
lelõen mûködik-e a kürt.

✽✽ MEGJEGYZÉS
A kürt megszólaltatásához nyomja meg
a kormánykerék kürttel jelölt részét
(lásd az ábrán). A kürt akkor mûködik,
ha megnyomja ezt a részt.

OUN026123

FIGYELEM!
Ne üssön erõsen vagy öklével a
kürtre annak mûködtetéséhez. Ne
nyomja a kürtöt hegyes tárggyal.

OUN026124
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D140100AUN

Belsõ visszapillantó tükör
Állítsa be középre a visszapillantó tükröt
a hátsó ablakon át látható kép alapján.
Ezt a beállítást elindulás elõtt végezze el.

D140101AUN

Nappali/éjszakai visszapillantó tükör  
Ezt a beállítást elindulás elõtt végezze el,
a nappali/éjszakai kapcsolókar nappali
helyzetében.
Ha éjjel vezet, akkor csökkentheti az Önt
követõ gépkocsik fényszóróinak vakító
hatását, ha maga felé húzza a
nappali/éjszakai kapcsolókart.
Ne feledje, hogy az éjszakai helyzetben
kevésbé tiszta a visszapillantóban látható
kép.

D140102AUN

Elektromosan elsötétedõ tükör (ECM)
Az elektromos visszapillantó tükör éjsza-
ka vagy korlátozott látási viszonyok
esetén automatikusan szabályozza az
Önt követõ autók fényszóróinak vakító
hatását. A tükörbe szerelt érzékelõ méri
a fényt a gépkocsi körül, és kémiai reak-
ció segítségével, automatikusan szabá-
lyozza a hátulról érkezõ fény vakító
hatását.
Ha jár a motor, akkor a visszapillantó
tükörbe szerelt érzékelõ automatikusan
szabályozza a vakító hatást.
Ha bármikor hátramenetbe (R) kapcsolja
az elõválasztó kart, akkor a tükör
automatikusan a legvilágosabb beállítás-
ra vált, hogy jobb kilátást biztosítson a
vezetõnek hátrafelé.

TÜKRÖK 

VIGYÁZAT! - Kilátás hátrafelé
Ne helyezzen olyan tárgyakat a
hátsó ülésre vagy a csomagtérbe,
amelyek zavarják a kilátást a hátsó
ablakon át. 

OUN026125

FIGYELEM!
A tükör tisztításához használjon
ablaktisztítóval átitatott papírtörül-
közõt vagy hasonló anyagot. Ne
fecskendezzen ablaktisztítót közvet-
lenül a tükörre, mivel azzal a fo-
lyadék bejuthat a tükör borítása alá.

Nappali

Éjszakai
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Az elektromos visszapillantó tükör
mûködtetése:
• Nyomja meg az ON/OFF gombot (1)

az automatikus elsötétedési funkció
bekapcsolásához. Felkapcsolódik a
tükör ellenõrzõ lámpa.
Nyomja meg az ON/OFF gombot az
automatikus elsötétedési funkció
kikapcsolásához. A tükör ellenõrzõ
lámpa kialszik.

• A tükör alapbeállítása a gyújtás
bekapcsolásakor mindig az ON állás.

D140103AUN

Elektromosan elsötétedõ tükör (ECM)
iránytûvel
Az elektromos visszapillantó tükör
mûködtetése:
• Nyomja meg a MIRROR gombot (3) az

automatikus elsötétedési funkció
bekapcsolásához. Felkapcsolódik a
tükör ellenõrzõ lámpa.
Nyomja meg a MIRROR gombot az
automatikus elsötétedési funkció
kikapcsolásához. A tükör ellenõrzõ
lámpa kialszik.

• A tükör egyéb, automatikus elsöté-
tedési funkció megegyeznek koráb-
ban leírt, általános, elektromosan
elsötétedõ tüköréivel (ECM).

Az iránytû mûködése:
A gépkocsi iránytûje megmutatja, hogy
milyen irányba tart a gépkocsi.
• Nyomja meg a COMPASS gombot (2)

az iránytû funkció bekapcsolásához. 
Nyomja meg a COMPASS gombot az
iránytû funkció kikapcsolásához.

• Ha a gyújtáskapcsoló bekapcsolt
helyzetben van, akkor az iránytû
funkció a gyújtás legutolsó kikap-
csolásának megfelelõ állapota szerint,
bekapcsolt vagy kikapcsolt állásban
van.

Irány megjelenítése
- E: Kelet
- W: Nyugat
- S: Dél
- N: Észak
pl. NE: Északkelet

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha elõször vezeti a gépkocsit, akkor a
következõ eljárás szerint végezze el a
kalibrálást.

OUN026126 OUN026136

1Ellenõrzõ
lámpa

Érzékelõ Ellenõrzõ lámpa Érzékelõ 23
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Kalibrálási eljárás
Ha az elektronikus iránytût nem kalib-
rálták megfelelõen, az égtájzóna eltér a
jelenlegi helyétõl, vagy meghatározott
helyeken halad át (alagutak, parkolóház,
mélygarázs, transzformátorállomás
környéke stb.), akkor lehetséges, hogy
az iránytû nem a helyes irányt mutatja,
és a következõ fordulhat elõ:
• Az iránytû pontatlanul mutatja az égtá-

jakat.
• Az iránytû jelzése nem változik, amikor

a gépkocsi irányt változtat.
• Bizonyos égtájak nem jelennek meg.
• Az iránytû hosszú úton pontatlanul

mutatja az égtájakat.
Ha a gépkocsi iránytûjének jelzései
folyamatosan pontatlanok, akkor saját
kezûleg, a következõk szerint kell kalib-
rálni az iránytût:

1. A hatékony kalibrálás érdekében
kapcsolja ki az összes olyan elektro-
mos tartozékot (hátsó ablak pára-
mentesítõ, klímaberendezés, audio-
rendszer vagy szélvédõtörlõ beren-
dezés stb.), amelyre nincs feltétlenül
szükség, és csukja be az összes ajtót.

2. Hajtson a gépkocsival biztonságos,
nagy területre, amelynek közelében
nincs nagy acél építmény vagy elek-
tromos vezeték, illetve berendezés.

3. Kapcsolja be az iránytû funkciót, és
nyomja meg, majd tartsa lenyomva a
COMPASS gombot (2) hoz-
závetõlegesen 3 másodpercig, amíg
meg nem jelenik a kijelzõn a “ZONE”
felirat, majd engedje el a gombot.
Ekkor megjelenik a kijelzõn a zóna
száma.

Ha a zóna száma nem felel meg a jelen-
legi helyzetének, akkor állítsa be a
helyes számot az “Égtájzóna beállítása”
szerint, és végezze el ismét a “Kalibrálási
eljárást”.

OUN026138
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4. Ha normálisan megjelenik az iránytû
által jelzett égtáj, akkor ismét nyomja
meg, majd tartsa lenyomva a gombot
(2) hozzávetõlegesen 6-7 másodper-
cig, amíg meg nem jelenik a kijelzõn
a “CAL” felirat, majd engedje el a
gombot.

5. Tegyen meg a gépkocsival legalább
2-3 teljes kört (akár az óramutató
járásával azonos, akár azzal ellen-
tétes irányba), legfeljebb 8 km/h
sebességgel, amíg el nem tûnik a
“CAL” felirat, és meg nem jelenik az
égtáj kijelzése, ami a kalibrálás befe-
jezését jelenti. 
Ha az iránytû a külsõ körülmények
miatt nem érzékeli megfelelõen a
földmágnességet, akkor elõfordulhat,
hogy tovább tart a kalibrálási eljárás. 

6. Ha a gépkocsi iránytûjének jelzései
még mindig pontatlanok, ismételje
meg a fenti lépéseket. 

Égtájzóna beállítása 
Ennél az iránytûnél be kell állítani a való-
di és a mágneses északi pólus közötti
eltérés ellensúlyozását. Az eltérés beál-
lítása:
1. Keressen meg a térképen jelenlegi

helyét, és az eltérési zóna számát.
2. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a

COMPASS gombot (2) hoz-
závetõlegesen 3 másodpercig, amíg
meg nem jelenik a kijelzõn a “ZONE”
felirat, majd engedje el a gombot.
Ekkor megjelenik a kijelzõn a zóna
száma.

3. Nyomogassa a gombot (2) addig,
amíg meg nem jelenik a kijelzõn a
helyzetének megfelelõ zóna száma.

4. Ha kiválasztotta a kívánt zóna számát,
akkor engedje le a gombot (2).
Hozzávetõlegesen 3 másodperc
elteltével eltûnik a “ZONE” felirat, és a
kijelzõ az iránytû által érzékelt égtájat
mutatja.

5. Ha beállította az új égtájzónát, akkor
végezze el a “Kalibrálási eljárást”.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Ne szereljen a gépkocsira olyan síléc-

tartót, antennát stb., amelyet mágnes-
sel lehet rögzíteni a tetõre, mivel az
összes ilyen szerkezet kihat az iránytû
mûködésére.

• Ha az iránytû ismételt beállítás után
sem a megfelelõ jelzést mutatja, akkor
ellenõriztesse azt bármelyik hivatalos
Kia márkakereskedõvel.

• Elõfordulhat, hogy az iránytû alag-
utakban, vagy meredek dombra való
felhajtáskor, illetve lehajtáskor nem a
helyes égtájat mutatja. (Az iránytû
visszaáll a helyes irányba, amint a
gépkocsi olyan helyre ér, ahol nem
változik a földmágnesség.)

OUN026137 OUN026138
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Égtájzónák térképe

OUN046101L
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D140200AUN

Külsõ visszapillantó tükör  
Elindulás elõtt mindig állítsa be a
tükröket.
Gépkocsiját bal és jobb oldali külsõ visz-
szapillantó tükrökkel egyaránt felsz-
erelték. A tükröket a távirányító kap-
csolók segítségével lehet beállítani. A
tükrök teste a gépi autómosó okozta
károsodás megelõzése érdekében,
illetve szûk utcán áthaladáskor behajt-
ható.

VIGYÁZAT! - Visszapillantó
tükrök

• A jobb oldali külsõ visszapillantó
tükör domború.  Egyes országok-
ban a bal oldali külsõ visszapil-
lantó tükör is domború. A tükör-
ben távolabbinak tûnnek a tár-
gyak.

• Sávváltáskor használja a belsõ
visszapillantó tükröt vagy nézzen
hátra közvetlenül, hogy megál-
lapítsa az Ön mögött haladó jár-
mûvek tényleges távolságát. 

FIGYELEM!
Ne kaparja le a jeget a tükörrõl;
ezzel károsodás érheti az üveg
felületét. Ha jég akadályozza a tükör
mozgatását, akkor ne erõltesse a
beállítását. A jég eltávolításához
használjon jégoldó spray-t vagy
forró vízzel átitatott szivacsot, illetve
puha kendõt. 

FIGYELEM!
Ha a tükör befagyott, akkor ne
erõltesse az állítását. Használjon
minõsített jégoldófolyadékot (ne
fagyálló hûtõfolyadékot) a befagyott
szerkezet kiszabadításához, vagy
vigye a gépkocsit meleg helyre,
hogy leolvadjon a jég.

VIGYÁZAT! 
Menet közben ne állítsa és ne hajt-
sa be a külsõ visszapillantó
tükröket. Ez a gépkocsi feletti
uralom elveszítéséhez vezethet,
ami halált, súlyos sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
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D140201AUN

Távirányítás
Az elektromos távirányítású tükör kap-
csolói segítségével beállíthatja a bal és a
jobb oldali külsõ visszapillantó tükör
helyzetét. Az egyes tükrök beállításához
mozdítsa a kart (1) az R vagy az L állás-
ba, hogy kiválassza a jobb, illetve a bal
oldali tükröt, majd nyomja meg a tükör-
beállító megfelelõ pontját, hogy felfelé,
lefelé, balra vagy jobbra állítsa a
kiválasztott tükröt.
A beállítás végeztével állítsa a kart a
semleges helyzetbe, hogy megelõzze
véletlen elállítást. 

D140202AUN

Külsõ visszapillantó tükör behajtása
Kézzel behajtható típus
A külsõ visszapillantó tükör behaj-
tásához fogja meg annak burkolatát,
majd hajtsa a gépkocsi hátulja felé.

OUN026128

FIGYELEM!
• A tükrök véghelyzetben nem

mozognak tovább, de a motor
továbbra is mûködik, amíg a kap-
csolót lenyomva tartja. Ne tartsa a
kapcsolót a szükségesnél tovább
lenyomva, mert károsodhat a
motor.

• Ne próbálja meg kézzel állítani a
külsõ visszapillantó tükröt. Ha
mégis ezt teszi, akkor károsodás
érheti az alkatrészeket. OUN026130
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Elektromosan behajtható típus 
A külsõ visszapillantó tükör behaj-
tásához nyomja le a gombot. 
A kihajtáshoz nyomja le újra a gombot.

A külsõ visszapillantó tükör elektromos
behajtásához állítsa a gyújtáskapcsolót
az ACC vagy az ON helyzetbe.
A külsõ visszapillantó tükör elektromos
behajtása még megközelítõleg 30
másodpercig mûködtethetõ, miután
kivette vagy LOCK helyzetbe fordította a
gyújtáskulcsot.

OUN026129

FIGYELEM!
Az elektromosan behajtható külsõ
visszapillantó tükröt ne hajtsa be
kézzel. Ez a motor meghibá-
sodásához vezethet.
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MÛSZERCSOPORT

1. Fordulatszámmérõ 

2. Irányjelzõ ellenõrzõ lámpák

3. Sebességmérõ

4. Motorhõmérséklet-kijelzõ

5. Figyelmeztetõ és ellenõrzõ lámpák

6. Fokozatkijelzõ 
(csak automata sebességváltó esetén)

7. Kilométerszámláló/napi kilométerszámláló

8. Tüzelõanyagszint-kijelzõ

OUN026201L
D150000AUN

1

4

5

8

6
7

2 2

3
5
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Mûszerek
D150201AUN

Sebességmérõ  
A sebességmérõ a gépkocsi haladási
sebességét mutatja.
A sebességmérõ beosztása mérföld/óra
és/vagy kilométer/óra.

D150202AUN

Fordulatszámmérõ   
A fordulatszámmérõ a motor egy perc
alatt megtett fordulatainak megközelítõ
számát mutatja (fordulat/perc).
A fordulatszámmérõ segítségével
megválaszthatja a megfelelõ kapcsolási
pontokat, és megelõzheti, hogy a motor
rángasson vagy túlpörögjön.
Leállított motor esetén, a gyújtáskap-
csoló ACC vagy ON helyzetbe
állításakor elõfordulhat, hogy a fordulat-
számmérõ enyhén megmozdul. Ez a
mozgás normális, és nem befolyásolja a
fordulatszámmérõ pontosságát, ha már
jár a motor. 

OUN026203/OUN026204

OUN026202

OUN026202L

OUN026202G

“B” típus

“A” típus

C-típus

Benzin Dízel

UN eng 4-1~68_hu.qxp  2007.07.19.  7:35  Page 39



A gépkocsi felszerelése

404

D150203AUN

Motorhõmérséklet-kijelzõ  
Ez a mûszer a motor-hûtõfolyadék
hõmérsékletét mutatja, ha a
gyújtáskapcsoló ON állásban van.
Ne folytassa útját, ha túlmelegedett a
motor. Ha a gépkocsi túlmelegszik,
akkor lásd a “Ha a motor túlmelegszik”
részt a 6. fejezetben.   

OUN026205

FIGYELEM!
Ha a mûszer mutatója a normális
tartományból a “H” helyzetbe moz-
dul, az túlmelegedést jelez, ami a
motor károsodásához vezethet.

VIGYÁZAT!
Soha ne vegye le a hûtõ zárósap-
káját, amíg még forró a motor. A
motor-hûtõfolyadék nyomás alatt
van, kitörhet, és súlyos égési
sérülést okozhat. Mielõtt hûtõ-
folyadékot tölt a kiegyenlítõ-tartály-
ba, várja meg, hogy lehûljön a
motor.

VIGYÁZAT
Ne használja a motort a fordulat-
számmérõ PIROS TARTOMÁNYÁ-
BAN.
Ez a motor súlyos károsodásához
vezethet.  
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D150204AUN

Tüzelõanyagszint-kijelzõ
A tüzelõanyagszint-kijelzõ azt mutatja,
hogy megközelítõleg mennyi
tüzelõanyag maradt a tüzelõanyag-
tartályban. A tüzelõanyag-tartály ûrtar-
talmát a 9. fejezetben találja meg. A
tüzelõanyagszint-kijelzõ rendelkezik az
alacsony szintre figyelmeztetõ lámpával
is, amely felkapcsolódik, ha már majd-
nem üres a tüzelõanyagtartály.

D150205AUN

Kilométerszámláló/napi kilométer-
számláló (ha a felszereltség része)
Kilométerszámláló (km vagy mérföld)
A kilométerszámláló a gépkocsival
összesen megtett távolságot mutatja.
Akkor is hasznát veszi a kilométerszám-
lálónak, ha szeretné megállapítani, hogy
mikor kell elvégezni az idõszakos kar-
bantartást.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Tilos bármely gépkocsi kilométerszám-
lálójának megváltoztatása, amely az
abban tárolt futásteljesítmény megvál-
toztatására irányul. A megváltoztatás
érvénytelenné teheti a garanciát.

OUN026206G

VIGYÁZAT! -
Tüzelõanyagszint-kijelzõ
Ha kifogyasztja a tüzelõanyagot,
azzal veszélynek teheti ki a gépko-
csi utasait.
Ha világítani kezd a figyelmeztetõ
lámpa, vagy a kijelzõ mutatója az E
szinthez közelít, akkor a lehetõ
leghamarabb meg kell állni, és gon-
doskodni kell a tüzelõanyag után-
töltésérõl.

OUN026243
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Napi kilométerszámláló (km vagy mér-
föld)
TRIP A: Napi kilométerszámláló A
TRIP B: Napi kilométerszámláló B
A napi kilométerszámlálók azt a távolsá-
got mutatják, amelyet a gépkocsi vezetõ
által, egymástól függetlenül kijelölt pon-
tok óta megtett. A napi kilométerszám-
láló A és B a TRIP gomb legalább 1
másodpercig való nyomva tartásával,
majd elengedésével állítható vissza 0-ra. 

A napi kilométerszámláló A vagy B
kiválasztásához nyomja meg a TRIP
gombot legfeljebb 1 másodpercig.

D150206AUN-EE

Fedélzeti számítógép (ha a felszerelt-
ség része)
A fedélzeti számítógép egy számítógép-
pel vezérelt vezetõtájékoztató rendszer,
amely a gyújtáskapcsoló ON
helyzetében a vezetéshez kapcsolódó
információkat jeleníti meg, például a kilo-
méterszámlálót, a napi kilométerszám-
lálót, a vezetési idõt, az átlagsebességet,
az átlagos tüzelõanyag-fogyasztást és a
megtehetõ távolságot. Ha lekötik az
akkumulátort, akkor az összes tárolt
vezetési információ törlõdik (a kilométer-
számlálót kivéve).

OUN026208 OUN026209 OUN026209
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A kijelzõ kikapcsolásáig mindig a kilo-
méterszámláló jelenik meg.
Nyomja meg a TRIP gombot legfeljebb 1
másodpercig a napi kilométerszámláló,
a vezetési idõ, az átlagsebesség, az átla-
gos tüzelõanyag-fogyasztás vagy a
megtehetõ távolság következõk szerint
történõ kiválasztásához:

Kilométerszámláló (km vagy mérföld)
A kilométerszámláló a gépkocsival
összesen megtett távolságot mutatja.
Akkor is hasznát veszi a kilométerszám-
lálónak, ha szeretné megállapítani, hogy
mikor kell elvégezni az idõszakos kar-
bantartást.

Napi kilométerszámláló (km vagy mér-
föld)
TRIP A: Napi kilométerszámláló A
TRIP B: Napi kilométerszámláló B
Ez az üzemmód a vezetõ által egymástól
függetlenül kiválasztható napi kilométer-
számláló utolsó visszaállítása óta mért
távolságot mutatja. 
A számlálók mérési tartománya 0,0 -
999,9 km.
Ha szeretné lenullázni (0,0) a napi kilo-
méterszámlálót, akkor tartsa legalább 1
másodpercig lenyomva a TRIP gombot,
amikor a napi kilométerszámláló (TRIP A
vagy TRIP B) látható.
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Napi kilométerszámláló B

Átlagsebesség

Átlagos tüzelõanyag-fogyasztás

Megtehetõ távolság

Napi kilométerszámláló A

Vezetési idõ

OUN026210
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Vezetési idõ
Ez az üzemmód a vezetési idõ utolsó visz-
szaállítása óta eltelt teljes menetidõt mutat-
ja.
Amíg a motor jár, a vezetési idõ akkor is
telik, ha a gépkocsi nem halad.
A számláló mérési tartománya 0:00 -
99:59.
Ha szeretné lenullázni (0:00) a vezetési
idõt, akkor tartsa legalább 1 másodper-
cig lenyomva a TRIP gombot, amikor a
vezetési idõ látható.

Átlagsebesség (km/h vagy MPH)
Ez az üzemmód kiszámítja a gépkocsi
átlagsebességét a legutolsó visszaállítás
óta.
Ha a motor jár, az beleszámít az
átlagsebességbe, még akkor is, ha a
gépkocsi nem halad.
A számláló mérési tartománya 0 - 220
km/h (0 - 140 mph).
Ha szeretné lenullázni az
átlagsebességet (——), akkor tartsa
legalább 1 másodpercig lenyomva a
TRIP gombot, amikor az átlagsebesség
látható. 

Átlagos tüzelõanyag-fogyasztás 
(l/100 km vagy MPG)
Ez az üzemmód kiszámítja a gépkocsi átla-
gos tüzelõanyag-fogyasztását az annak
legutolsó visszaállítása óta összesen elfo-
gyasztott tüzelõanyag-mennyiség és a
megtett távolság alapján. Az összesen elfo-
gyasztott tüzelõanyag-mennyiség kiszámí-
tása a tüzelõanyag-fogyasztási adat alap-
ján történik. Ha pontos értéket szeretne
kapni, akkor tegyen meg legalább 500 m-t
(0,3 mérföldet).
A számláló mérési tartománya 0,1 - 199,9
l/100 km (0,1 - 199,9 mérföld/gallon).
Ha szeretné lenullázni az átlagos
tüzelõanyag-fogyasztást (——), akkor tart-
sa legalább 1 másodpercig lenyomva a
TRIP gombot, amikor az átlagos
tüzelõanyag-fogyasztás látható.

OUN026212OUN026211 OUN026212L
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Megtehetõ távolság (km vagy mérföld)
Ez az üzemmód az adott pillanatban a
tüzelõanyagtartályban lévõ tüzelõanyag
és a motor által felhasznált mennyiség
alapján megbecsült, megtehetõ távolsá-
got mutatja. Ha a fennmaradó távolság
50 km (30 mérföld) alá csökken, akkor a
“——” jelenik meg, és a villogni kezd a
megtehetõ távolság ellenõrzõ lámpa.
A számláló mérési tartománya 50 - 999
km (30 - 999 mérföld).

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Ha a gépkocsi nem sík talajon áll,

vagy megszakad az akkumulátortól
kapott áramellátás, akkor elõfordul-
hat, hogy a “Megtehetõ távolság”
funkció nem mûködik megfelelõen.
Ha kevesebb, mint 6 litert (1,6 gallont)
tankol, akkor elõfordulhat, hogy a
fedélzeti számítógép nem érzékeli a
hozzáadott tüzelõanyag mennyiségét. 

• A tüzelõanyag-fogyasztás és a megte-
hetõ távolság értéke jelentõsen vál-
tozhat a menetfeltételektõl, a vezetési
stílustól és a gépkocsi állapotától füg-
gõen.

• A megtehetõ távolság értéke a becsült
távolság. Elõfordulhat, hogy ez az
érték eltér a ténylegesen megtehetõ
távolságtól.

D150300AUN

Figyelmeztetõ és ellenõrzõ lám-
pák
A gyújtáskapcsoló ON állásba kap-
csolásakor (a motor beindítása nélkül)
az összes figyelmeztetõ lámpa felkap-
csolódik. Ha valamelyik lámpa nem
világít, akkor ellenõriztesse bármelyik
hivatalos Kia márkakereskedõvel.
A motor beindítását követõen végezzen
ellenõrzést, és gyõzõdjön meg arról,
hogy az összes figyelmeztetõ lámpa
kialudt. Ha valamelyik továbbra is világít,
az olyan helyzetet jelöl, amely külön
odafigyelést kíván. A fékrendszer
figyelmeztetõ lámpának a rögzítõfék
kioldásakor ki kell aludnia. A tüzelõ-
anyag-figyelmeztetõ lámpa továbbra is
világítani fog, amennyiben a tüzelõ-
anyagszint alacsony.   

OUN026213
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D150302AUN

Légzsák figyelmeztetõ
lámpa
(ha a felszereltség része) 

Ez a figyelmeztetõ lámpa a gyújtáskap-
csoló ON helyzetbe állítását követõen,
minden alkalommal, megközelítõleg 6
másodpercig világít.
Ez a lámpa akkor is felkapcsolódik, ha
az SRS nem mûködik megfelelõen. Ha
az AIR BAG (légzsák) figyelmeztetõ
lámpa nem kapcsolódik fel, vagy a
gyújtáskapcsoló ON helyzetbe állításától
számított 6 másodperc eltelte, illetve a
motor beindítása után is folyamatosan
világít, vagy menet közben felkap-
csolódik, akkor ellenõriztesse az SRS-t
bármelyik hivatalos Kia márkakeres-
kedõvel.

D150335AUN

Elsõ utas kikapcsolt
légzsákjára figyelmeztetõ
lámpa
(ha a felszereltség része)
Az elsõ utas kikapcsolt légzsákjára
figyelmeztetõ lámpa a gyújtáskapcsoló ON
helyzetbe állításától számítva, hozzávetõlege-
sen 4 másodpercig világít. 
Az elsõ utas kikapcsolt légzsákjára
figyelmeztetõ lámpa akkor is felkapcsolódik,
ha az elsõ utas légzsákjának ON/OFF kap-
csolóját az OFF (kikapcsolt) helyzetbe állítják,
és kialszik, ha az elsõ utas légzsákjának
ON/OFF kapcsolóját az ON (bekapcsolt)
helyzetbe állítják.

D150303AUN

Blokkolásgátló rendszer
(ABS) figyelmeztetõ lámpa
(ha a felszereltség része)
Ez a lámpa a gyújtás bekapcsolásakor
felkapcsolódik, és megközelítõleg 3
másodperc elteltével kialszik, ameny-
nyiben a rendszer normálisan mûködik.   
Ha az ABS figyelmeztetõ lámpa tovább-
ra is világít, vagy menet közben felkap-
csolódik, illetve nem kapcsolódik fel a
gyújtáskapcsoló ON helyzetbe
állításakor, az azt jelzi, hogy probléma
lehet a blokkolásgátló rendszerrel.
Ebben az esetben a lehetõ leghamarabb
ellenõriztesse gépkocsiját bármelyik
hivatalos Kia márkakereskedõvel. A
hagyományos fékrendszer továbbra is
mûködõképes marad, de a blokkolás-
gátló rendszer segítsége nélkül.

AIR
BAG ABS

FIGYELEM!
Ha meghibásodott az elsõ utas
légzsákjának ON/OFF kapcsolója,
akkor annak ellenére, hogy az elsõ
utas légzsákjának ON/OFF kap-
csolóját az OFF helyzetbe állította,
az elsõ utas kikapcsolt légzsákjára
figyelmeztetõ lámpa nem fog világí-
tani, a légzsák pedig frontális
ütközés esetén fel fog fúvódni.
Ezért ilyenkor a lehetõ leghamarabb
ellenõriztesse az elsõ utas
légzsákjának ON/OFF kapcsolóját
és az SRS légzsákrendszert hivata-
los Kia márkakereskedõvel.
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Elektronikus fékerõ-elosztó
(EBD) rendszer figyelmeztetõ
lámpa
Ha a két figyelmeztetõ lám-
pa egyszerre kapcsolódik fel
menet közben, akkor problé-
ma lépett fel gépkocsijának
ABS és EBD rendszerében.
Ebben az esetben elõfordulhat, hogy az
ABS és a hagyományos fékrendszer
nem mûködik megfelelõen. A lehetõ
leghamarabb ellenõriztesse gépkocsiját
bármelyik hivatalos Kia márkakeres-
kedõvel.

D150302AUN-EE

Biztonsági öv
figyelmeztetés

Biztonsági öv figyelmeztetõ lámpa
“A” típus
A biztonsági öv figyelmeztetõ lámpa az öv
becsatolásától függetlenül, a gyújtáskapcsoló
ON helyzetbe állítását követõen, minden alka-
lommal, megközelítõleg 6 másodpercig villog,
hogy emlékeztesse a vezetõt a becsatolásra.
Ha a vezetõ a nem csatolja be a biztonsági
övét a gyújtás bekapcsolása után, akkor a biz-
tonsági öv figyelmeztetõ lámpa ismét villog,
megközelítõleg 6 másodpercig. 

“B” típus
A vezetõ és az elsõ utas biztonsági öv
figyelmeztetõ lámpái az öv becsatolásától
függetlenül, a gyújtáskapcsoló ON helyzetbe
állítását követõen, minden alkalommal,
megközelítõleg 6 másodpercig villognak vagy
világítanak, hogy emlékeztessék a vezetõt és
az elsõ utast az öv becsatolására.
Ha a vezetõ vagy az elsõ utas nem csatolja be
biztonsági övét a gyújtás bekapcsolását
követõen, vagy kikapcsolja azt a gyújtás
bekapcsolása után, akkor a megfelelõ bizton-
sági öv figyelmeztetõ lámpája addig fog villog-
ni vagy világítani, amíg be nem csatolják az
övet.

De ha a vezetõ 9 másodpercen belül kétszer
becsatolja és kikapcsolja biztonsági övét,
akkor a vezetõ és az elsõ utas biztonsági öv
figyelmeztetõ lámpái nem lépnek mûködés-
be.
Ha a rendszer nem a fent leírtak szerint
mûködik, akkor forduljon segítségért bárme-
lyik hivatalos Kia márkakereskedõhöz.

Biztonsági öv figyelmeztetõ hangjelzés (ha a
felszereltség része)
“A” típus
Ha a vezetõ nem csatolja be biztonsági övét a
gyújtás bekapcsolását követõen, vagy kikap-
csolja azt a gyújtás bekapcsolása után, akkor
megközelítõleg 6 másodpercig hallható a biz-
tonsági öv figyelmeztetõ hangjelzés. Ilyenkor
a biztonsági öv becsatolásakor azonnal elhall-
gat a hangjelzés.

“B” típus
Ha a vezetõ vagy az elsõ utas nem csatolja be
biztonsági övét a gyújtás bekapcsolását
követõen, és 9 km/h sebességnél gyorsab-
ban halad, akkor a biztonsági öv figyelmeztetõ
lámpa megközelítõleg 1 percig tartó villogását
követõen, hozzávetõleg 100 másodpercig
hallható a biztonsági öv figyelmeztetõ hang-
jelzés.

ABS

VIGYÁZAT!
Ha az ABS és a fék figyelmeztetõ
lámpa is folyamatosan világít,
akkor gépkocsijának fékrendszere
nem fog megfelelõen mûködni.
Emiatt hirtelen fékezéskor váratlan,
veszélyes helyzetbe kerülhet.
Ilyenkor kerülje a nagysebességû
haladást és a hirtelen fékezést. A
lehetõ leghamarabb ellenõriztesse
a gépkocsit bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel.
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Ha a vezetõ vagy az elsõ utas a gyújtás
bekapcsolása után kikapcsolja biztonsá-
gi övét, és 9 km/h sebességnél gyorsab-
ban halad, akkor hozzávetõleg 100
másodpercig hallható a biztonsági öv
figyelmeztetõ hangjelzés.
De ha a vezetõ 9 másodpercen belül két-
szer becsatolja és kikapcsolja biztonsági
övét, akkor nem szólal meg a biztonsági
öv figyelmeztetõ hangjelzés.

D150305AUN

Irányjelzõ ellenõrzõ lámpák

Az irányjelzõk által mutatott irányt vil-
logó, zöld nyílak jelzik a mûszerfalon. Az
irányjelzõ rendszer meghibásodására
utal, ha a nyíl felkapcsolódik, de nem vil-
log, a szokásosnál gyorsabban villog,
vagy egyáltalán nem villog. A javításért
forduljon márkakereskedõjéhez.

D150306AUN

Távolsági fényszóró vissza-
jelzõ

Ez a visszajelzõ akkor világít, ha a fel-
kapcsolt fényszóró a távolsági fényszóró
helyzetben van, vagy az irányjelzõ kap-
csolókart a fénykürt helyzetbe húzza. 

D150307AUN

Motorolajnyomás 
figyelmeztetõ 

Ez a figyelmeztetõ lámpa azt jelzi, hogy
alacsony a motorolajnyomás.
Ha menet közben világít a figyelmeztetõ
lámpa:
1. Álljon félre óvatosan az út szélére.
2. Állítsa le a motort, és ellenõrizze a

motorolajszintet. Ha a szint alacsony,
szükség szerint töltsön olajat a motor-
ba.

Ha a figyelmeztetõ lámpa az olaj után-
töltését követõen továbbra is világít,
vagy nem áll rendelkezésre olaj, akkor
hívjon segítségül hivatalos Kia márkake-
reskedõt. 

FIGYELEM!
Ha nem állítja le a motort azonnal,
amikor a motorolajnyomás figyel-
meztetõ lámpa kigyullad, az súlyos
károsodáshoz vezethet. 
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D150308AUN

Rögzítõfék & fékfolyadék
figyelmeztetõ lámpa

Rögzítõfék figyelmeztetõ lámpa
Ez a lámpa akkor világít, ha nincs kioldva a
rögzítõfék, és a gyújtáskapcsoló START vagy
ON helyzetben van. Ha kioldotta a
rögzítõféket, és jár a motor, akkor a
figyelmeztetõ lámpának ki kell aludnia.   

Alacsony fékfolyadékszint figyelmeztetõ lámpa
Ha a figyelmeztetõ lámpa továbbra is világít,
akkor elõfordulhat, hogy alacsony a fék-
folyadékszint a kiegyenlítõ-tartályban.
Ha a figyelmeztetõ lámpa továbbra is világít:
1. Hajtson óvatosan a legközebbi biztonsá-

gos helyig, és állítsa le a gépkocsit.
2. Állítsa le a motort, ellenõrizze azonnal a fék-

folyadékszintet, és szükség szerint töltsön
folyadékot a tartályba. Ezután ellenõrizze az
összes fékalkatrészt, hogy nincs-e valahol
szivárgás.

3. Ha bármilyen szivárgást talál, vagy a
figyelmeztetõ lámpa továbbra is világít,
illetve a fék nem mûködik megfelelõen,
akkor ne folytassa útját a gépkocsival.
Vontassa hivatalos Kia márkakeres-
kedõhöz, hogy ellenõrizzék a fékrendszert
és elvégezzék a szükséges javítást.

Gépkocsiját kétkörös, átlósan osztott
fékrendszerrel szerelték fel. Ez azt jelen-
ti, hogy az egyik fékkör meghibásodása
esetén, két keréken még mindig mû-
ködik a fék. Ha csak az egyik fékkör mû-
ködik, akkor a szokásosnál hosszabb
pedálelmozdulás és nagyobb pedálerõ
kell az autó megállításához. Ezen kívül
az autó nem is áll meg olyan rövid távon,
ha csak a fékrendszer egy része mûkö-
dik. Ha menet közben meghibásodik a
fék, akkor kapcsoljon alacsonyabb foko-
zatban, hogy növelje a motorfék hatását,
és állítsa meg az autót, amennyiben ez
biztonságosan végrehajtható.
Az izzók ellenõrzéséhez nézze meg,
hogy felkapcsolódik-e a rögzítõfék és
fékfolyadék figyelmeztetõ lámpa, amikor
a gyújtáskapcsolót az ON helyzetbe állít-
ja. 

VIGYÁZAT! 
Ha világít valamelyik figyelmeztetõ
lámpa, akkor a gépkocsival történõ
továbbhaladás veszélyes. Ha a fék
figyelmeztetõ lámpa folyamatosan
világít, akkor azonnal ellenõriztesse
és javíttassa meg a fékeket bárme-
lyik hivatalos Kia márkakeres-
kedõvel.

4 49

A gépkocsi felszerelése

FIGYELEM!
Ha járó motor mellett, folyamatosan
világít az olajnyomás figyelmeztetõ
lámpa, az a motor súlyos károsodá-
sához vezethet. Az olajnyomás
figyelmeztetõ lámpa olyankor kap-
csolódik fel, ha elégtelen az olaj-
nyomás. Ha megfelelõen mûködik,
akkor a gyújtás bekapcsolásakor
világítania kell, majd a motor bein-
dulásakor el kell aludnia. Ha járó
motor mellett, folyamatosan világít
az olajnyomás figyelmeztetõ lámpa,
az súlyos meghibásodásra utal. 
Ilyenkor állítsa meg az autót, amint
arra biztonságosan lehetõsége van,
állítsa le a motort, és ellenõrizze az
olajszintet. Ha az olajszint alacsony,
akkor töltse fel a motort olajjal a
megfelelõ szintre, és indítsa be újra.
Ha a lámpa járó motor mellett,
továbbra is világít, akkor azonnal
állítsa le a motort. Minden esetben,
amikor járó motor mellett, továbbra
is világít az olajlámpa, ellenõriztes-
se a motort hivatalos Kia márkake-
reskedõvel, mielõtt újra használná
az autót.
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Alacsony fékvákuum 
figyelmeztetõ 
(csak dízelmotor esetén)

Ha a figyelmeztetõ lámpa továbbra is
világít, akkor elõfordulhat, hogy valami-
lyen probléma lépett fel a fék vákuumszi-
vattyújánál. Ezért kerülje a nagy sebes-
ségû haladást és a hirtelen megállást, és
a megszokottnál jobban nyomja le a
fékpedált. Mindenképpen ellenõriztesse
és javíttassa meg a fékrendszert bárme-
lyik hivatalos Kia márkakereskedõvel.

D150309AUN

Ködfényszóró ellenõrzõ
lámpa
(ha a felszereltség része) 

Ez a lámpa akkor világít, ha felkapcsolja
a ködfényszórót.

D150312AUN

Fokozatkijelzõ 
(ha a felszereltség része)

A kijelzõ az automata sebességváltó
elõválasztó karjának helyzetét mutatja. 

D150313AUN

Töltésellenõrzõ rendszer
figyelmeztetõ 

Ez a figyelmeztetõ lámpa a generátor
vagy az elektromos töltésellenõrzõ rend-
szer meghibásodását jelzi.
Ha a figyelmeztetõ lámpa menet közben
felkapcsolódik:
1. Haladjon tovább a legközelebbi biz-
tonságos helyig.
2. Állítsa le a motort, és ellenõrizze gene-

rátor ékszíját, hogy nem lazult-e meg,
vagy nem szakadt-e el.

3. Ha az ékszíj beállítása megfelelõ,
akkor a hiba valahol az elektromos
töltési rendszerben van. A lehetõ
leghamarabb javíttassa ki a hibát
hivatalos Kia márkakereskedõvel.   

VIGYÁZAT!
• Ha meredek vagy hosszú lejtmenet-

ben halad, és folyamatosan fékez,
attól egy idõre csökkenhet a vákuum
a fékrásegítõben, és felkapcsolódhat
a figyelmeztetõ lámpa. Ilyenkor kap-
csoljon vissza a sebességváltóval. Ha
a figyelmeztetõ lámpa folyamatosan
világít, álljon meg a gépkocsival biz-
tonságos helyen, és várja meg, hogy
a figyelmeztetõ lámpa kialudjon.

• Ha világít valamelyik figyelmeztetõ
lámpa, akkor a gépkocsival történõ
továbbhaladás veszélyes. Ha a fék
figyelmeztetõ lámpa folyamatosan
világít, akkor azonnal ellenõriztesse
és javíttassa meg a fékeket bármelyik
hivatalos Kia márkakereskedõvel.
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D150315AUN

Nyitott csomagtérajtóra
figyelmeztetõ lámpa

Ez a figyelmeztetõ lámpa a gyújtáskap-
csoló bármely helyzetében, akkor világít,
ha nincs megfelelõen becsukva a cso-
magtérajtó. 

D150316AUN

Félig nyitott ajtóra
figyelmeztetõ lámpa

Ez a figyelmeztetõ lámpa a gyújtáskap-
csoló bármely helyzetében, akkor világít,
ha nincs megfelelõen becsukva valame-
lyik ajtó. 

D150317AUN

Indításgátló visszajelzõ 
(ha a felszereltség része)

Ez a lámpa akkor világít, amikor behelyezi,
és a motor indításához az ON helyzetbe
fordítja az indításgátló kulcsot.
Ekkor indítható a motor. Amint beindul a
motor, kialszik a lámpa. 
Ha a lámpa a gyújtáskapcsoló ON
helyzetében, a motor beindítása elõtt villog,
akkor ellenõriztesse a rendszert bármelyik
hivatalos Kia márkakereskedõvel.  

D150318AUN

Alacsony tüzelõanyagszint
figyelmeztetõ

Ez a figyelmeztetõ lámpa azt jelzi, hogy
már majdnem üres a tüzelõanyagtartály.
Ha felkapcsolódik, akkor a lehetõ
leghamarabb tankoljon. Ha világító
tüzelõanyagszint figyelmeztetõ lámpa,
illetve “E” alatti tüzelõanyagszint mellett
továbbhalad, akkor elégtelen égés
következhet be, és károsod-
hat a katalizátor.

D150319AUN

Alacsony ablakmosófolyadék-szint
visszajelzõ

Ez a figyelmeztetõ lámpa azt jelzi, hogy
már majdnem üres az ablakmosó-
folyadék-tartály. A lehetõ leghamarabb
töltse fel a tartályt ablakmosó-
folyadékkal. 

D150320AUN

Hibajelzõ ellenõrzõ lámpa
(MIL) (motor ellenõrzõ
lámpa)
(ha a felszereltség része)
Ez az ellenõrzõ lámpa a motorvezérlõ
rendszer része, amely figyeli a
károsanyag-kibocsátást ellenõrzõ rend-
szer különféle alkatrészeinek
mûködését. Ha menet közben világít, az
azt jelzi, hogy valahol a károsanyag-
kibocsátást ellenõrzõ rendszerben prob-
léma valószínûsíthetõ.
Ez a lámpa akkor is felkapcsolódik,
amikor a gyújtáskapcsolót ON helyzetbe
állítja, és a motor beindítása után néhány
másodperccel kialszik. Ha menet
közben világít, vagy nem kapcsolódik fel
a gyújtáskapcsoló ON helyzetbe
állításakor, akkor vigye gépkocsiját a
legközelebbi hivatalos Kia márkake-
reskedõhöz, és ellenõriztesse a rend-
szert.
Általában továbbra is használható a gép-
kocsi, de minél hamarabb ellenõriztesse
a rendszert hivatalos Kia márkakeres-
kedõvel.
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D150323AUN-EE

ESP visszajelzõ
(Elektronikus
Menetstabilizáló)
(ha a felszereltség része)
Az ESP visszajelzõ a gyújtás bekapcsolá-
sakor világít, de megközelítõleg 3 másod-
perc elteltével el kell aludnia. Ha az ESP
mûködik, akkor figyeli a menetfeltételeket,
és normális menetkörülmények között az
ESP lámpa nem világít.  Ha síkos vagy ala-
csony tapadással járó feltételeket észlel,
akkor az ESP mûködésbe lép, amit az ESP
visszajelzõ villogása jelez.

D150324AUN-EE

ESP OFF visszajelzõ 
(ha a felszereltség része)

Az ESP OFF (kikapcsolt ESP) visszajelzõ a
gyújtás bekapcsolásakor világít, de
megközelítõleg 3 másodperc elteltével el
kell aludnia. Az ESP OFF (kikapcsolt ESP)
üzemmód bekapcsolásához nyomja meg
az ESP OFF gombot. Felkapcsolódik az
ESP OFF (kikapcsolt ESP) visszajelzõ, és
ezzel jelzi, hogy az ESP ki van kapcsolva.
Ha ez a visszajelzõ ESP ON (bekapcsolt
ESP) üzemmódban is világít, akkor elõfor-
dulhat, hogy az ESP meghibásodott. Vigye
autóját hivatalos Kia márkakereskedõhöz,
és ellenõriztesse a rendszert.

D150325AUN

Sebességtartó automatika
(tempomat) visszajelzõ 
(ha a felszereltség része)

CRUISE Sebességtartó automatika (tem-
pomat) visszajelzõ lámpa
A visszajelzõ lámpa a sebességtartó
automatika mûködése alatt világít.
A mûszercsoport tempomat visszajelzõ
lámpája akkor világít, ha a meghúzza a
tempomat kormánykeréken lévõ ON-
OFF (be/ki) gombját.
Ha ismét meghúzza a tempomat ON-
OFF (be/ki) gombját, akkor a visszajelzõ
lámpa a kialszik. A tempomattal kapcso-
latos további részleteket lásd a
“Tempomat rendszer” részben, az 5.
fejezetben.

FIGYELEM!
• Ha huzamosabb ideig úgy

használja a gépkocsit, hogy világít
a károsanyag-kibocsátást ellenõr-
zõ rendszer hibajelzõ ellenõrzõ
lámpa ( ) akkor károsodás
érheti a károsanyag-kibocsátást
ellenõrzõ rendszert, ami befolyá-
solja a vezethetõséget és/vagy a
tüzelõ-anyag-fogyasztást.

• Ha világít a károsanyag-kibo-
csátást ellenõrzõ rendszer hiba-
jelzõ ellenõrzõ lámpa ( ), akkor
fennállhat a katalizátor károso-
dásának veszélye, ami a motor tel-
jesítményének csökkenésével jár-
hat. A lehetõ leghamarabb ellen-
õriztesse a motorvezérlõ rendszert
bármelyik hivatalos Kia márka-
kereskedõvel. 

ESP CRUISE

ESP
OFF

FIGYELEM! - Dízelmotor
(ha a felsze-
reltség része)

Ha villog a hibajelzõ ellenõrzõ lámpa,
akkor ellenõriztesse a részecskeszûrõ
rendszert bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel (legfeljebb 50
km/31 mérföld  megtételén belül).
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Tempomat SET (beállítva) 
visszajelzõ

A visszajelzõ lámpa akkor világít, ha a
tempomat funkció kapcsolója
(COAST/SET vagy RES/ACCEL)
bekapcsolt állásban van.
A mûszercsoport tempomat SET (beállít-
va) visszajelzõ lámpája akkor világít, ha
a benyomja a tempomat vezérlõkap-
csolót (COAST/SET vagy RES/ACCEL).
A mûszercsoport tempomat SET (beállít-
va) visszajelzõ lámpája nem világít, ha a
benyomja a tempomat vezérlõkapcsolót
(CANCEL) vagy kikapcsolja a rendszert. 

D150327AUN

Kulcsra figyelmeztetõ hangjelzés 
(ha a felszereltség része)
Ha a vezetõ ajtajának kinyitásakor a
gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban
maradt (ACC vagy LOCK helyzetben),
akkor megszólal a kulcsra figyelmeztetõ
hangjelzés. Ez arra szolgál, hogy
megelõzze a kulcs gépkocsiba történõ
bezárását. A hangjelzés addig hallható,
amíg ki nem veszi a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, vagy be nem csukja
a vezetõ ajtaját.

D150328AUN

Izzítás visszajelzõ (dízelmo-
tor)

A visszajelzõ lámpa a gyújtáskapcsoló
ON helyzetbe állításakor felkapcsolódik.
A motor akkor indítható, ha kialudt az
elõmelegítés visszajelzõ lámpa. A
világítás idõtartama a hûtõvíz és a leve-
gõ hõmérsékletétõl, valamint az akku-
mulátor állapotától függ.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha nem indította be a motort az
elõmelegítés befejezésétõl számított 10
másodpercen belül, akkor állítsa a
gyújtáskapcsolót 10 másodpercre ismét
a LOCK, majd az ON helyzetbe, hogy
újra végrehajthassa az elõmelegítést.

D150329AUN

Tüzelõanyag-szûrõ figyel-
meztetõ lámpa (dízelmotor)

Ez a figyelmeztetõ lámpa a gyújtás bekap-
csolásakor 3 másodpercre felkapcsolódik,
majd kialszik. Ha járó motor mellett felkap-
csolódik, azzal azt jelzi, hogy víz gyûlt fel a
tüzelõanyag-szûrõben. Ebben az esetben
távolítsa el a vizet a tüzelõanyag-szûrõbõl.
A további részleteket lásd az “Tüzelõ-
anyag-szûrõ” részben, a 7. fejezetben.

D150330AUN

Sebességtúllépésre figyelmeztetõ
hangjelzés (ha a felszereltség része)
Ha 120 km/h sebességgel vagy gyorsabban
halad, akkor megszólal a sebességtúllépésre
figyelmeztetõ hangjelzés. Ennek segítségével
megelõzhetõ, hogy sebességtúllépéssel hajtson.

SET

FIGYELEM!
Ha az elõmelegítés ellenõrzõ lámpa
a motor felmelegedését követõen,
illetve menet közben folyamatosan
világít vagy villog, akkor a lehetõ
leghamarabb ellenõriztesse a rend-
szert bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel. 

FIGYELEM!
Ha világít a tüzelõanyag-szûrõ figyel-
meztetõ lámpa, akkor csökkenhet a mo-
tor teljesítménye (a gépkocsi sebessége
& az alapjárati fordulatszám). Ha tovább
használja a gépkocsit világító figyel-
meztetõ lámpával, azzal károsíthatja a
motor alkatrészeit és a közös nyomócsö-
ves befecskendezõrendszert. Ebben az
esetben a lehetõ leghamarabb ellenõriz-
tesse gépkocsiját bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel.
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D170000AUN

A tolatóradar hátramenetben segíti a
vezetõt azzal, hogy hangjelzést ad, ha
bármilyen tárgyat észlel a gépkocsi
mögött, 120 cm távolságon belül. Ez a
rendszer csak kiegészítõ jellegû, nem
arra szánták, hogy helyettesítse a külön-
leges óvatosságot és a vezetõ odafi-
gyelését, és nem is alkalmas erre. Az
hátsó érzékelõk észlelési tartománya és
az észlelhetõ tárgyak korlátozottak.
Hátramenetben éppen úgy figyeljen
arra, hogy mi van a Ön mögött, mintha
olyan gépkocsiban ülne, amely nem ren-
delkezik tolatóradarral. 

A tolatóradar mûködése
D170101AUN

Mûködési feltételek
• Ez a rendszer hátramenetben, bekap-

csolt gyújtás mellett lép mûködésbe.
Ha a gépkocsi 5 km/h sebességnél
gyorsabban mozog, akkor elõfordul-
hat, hogy a rendszer nem lép
megfelelõen mûködésbe.

• A tolatóradar mûködése közben az
észlelési távolság megközelítõleg 120
cm.

• Ha két vagy több tárgy észlelhetõ egy
idõben, akkor a rendszer a
legközelebbit jelzi elõször.

D170102AUN

A figyelmeztetõ hangok típusai
• Ha egy tárgy 120 cm - 81 cm távolság-

ban van a hátsó lökhárítótól : A
figyelmeztetõ hangjelzés szakaszosan
csipogó hang

• Ha egy tárgy 80 cm - 41 cm távolság-
ban van a hátsó lökhárítótól : A
figyelmeztetõ hangjelzés gyakrabban
csipogó hang

• Ha egy tárgy a hátsó lökhárítótól
számított 40 cm-es távolságon belül
van : A figyelmeztetõ hangjelzés
folyamatosan szól. 

TOLATÓRADAR (HA A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

OUN026122

VIGYÁZAT!
A tolatóradar csak kiegészítõ
berendezés. A tolatóradar mûködé-
sét számos tényezõ befolyásolhatja
(például a környezeti feltételeket).
Mindig a vezetõ felelõs azért, hogy
tolatás elõtt ellenõrizze a gépkocsi
mögötti területet.

Tolatóradar
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D170200AUN

A tolatóradar mûködését akadá-
lyozó feltételek
Elõfordulhat, hogy a tolatóradar nem
mûködik megfelelõen, ha:
1. Pára fagyott az érzékelõre. (Ha letörli

a nedvességet, akkor helyreáll a
megfelelõ mûködés.)

2. Az érzékelõt idegen anyag takarja,
például hó vagy víz, vagy eltömõdött
az érzékelõ burkolata. (Ha eltávolítja
az anyagot, illetve megszünteti az
érzékelõ eltömõdését, akkor helyreáll
a megfelelõ mûködés.)

3. Ha egyenetlen útfelületen halad
(szilárd burkolat nélküli úton, murván,
buckán, emelkedõn). 

4. Erõs zajforrások vannak az érzékelõ
közelében (gépkocsik kürtje, hangos
motorkerékpárok vagy teherautók
légfékje).

5. Heves esõzéskor vagy vízsugár
esetén.

6. Vezeték nélküli távirányítók vagy
mobiltelefonok vannak az érzékelõ
közelében.

7. Az érzékelõt hó borítja.
8. Utánfutót vontat.

Az észlelési tartomány csökkenhet,
ha:
1. Az érzékelõt foltokban idegen anyag,

például hó vagy víz takarja. (Az
észlelési tartomány ennek
eltávolításakor helyreáll.)

2. A külsõ levegõ hõmérséklete rend-
kívül magas vagy rendkívül alacsony.

Elõfordulhat, hogy a következõ tár-
gyakat nem észleli az érzékelõ:
1. Éles vagy vékony tárgyak, például

kötelek, láncok vagy kis oszlopok.
2. Olyan tárgyak, amelyek hajlamosak

elnyelni az érzékelõ által kibocsátott
frekvenciát, például ruhák, szivacsos
anyagok vagy hó.

3. Nem észlelhetõ tárgyak, amelyek ala-
csonyabbak 1 m-nél, és átmérõjük
kevesebb, mint 14 cm.

D170300AUN

A tolatóradarra vonatkozó bizton-
sági szabályok
• A sebességtõl és az észlelt tárgy

alakjától függõen elõfordulhat, hogy a
tolatóradar figyelmeztetõ hangjelzése
nem hallható folyamatosan.

• Ha a gépkocsi hátsó lökhárítójának
magasságát vagy az érzékelõk rögzí-
tését megváltozatták, vagy azokat
károsodás érte, akkor elõfordulhat,
hogy a tolatóradar nem mûködik.
Bármilyen, nem gyári felszerelés vagy
tartozék szintén zavarhatja az érzékelõ
mûködését.

• Elõfordulhat, hogy az érzékelõ nem
veszi észre a 40 cm-nél közelebb lévõ
tárgyakat, vagy pontatlanul észleli
azok távolságát. Legyen elõvigyáza-
tos.

• Ha az érzékelõ befagyott vagy foltok-
ban hó, sár vagy víz borítja, akkor elõ-
fordulhat, hogy nem mûködik, amíg el
nem távolítja a szennyezõdést egy
puha kendõ használatával. 

• Ne nyomja, karcolja vagy üsse meg az
érzékelõt. Ettõl károsodás érheti az
érzékelõt.
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D170400AUN

Öndiagnosztika
Ha nem hallható figyelmeztetõ hang-
jelzés, illetve nem szólal meg a szaka-
szos figyelmeztetõ hangjelzés, amikor
hátrameneti fokozatba (R) kapcsol, az a
tolatóradar meghibásodására utalhat.
Ebben az esetben a lehetõ leghamarabb
ellenõriztesse gépkocsiját bármelyik
hivatalos Kia márkakereskedõvel.

D180000AUN

Ha veszélyes helyen kell megállítania az
autót, akkor mindig használja a vészvil-
logót. Ha ilyen, szükséghelyzeti megál-
lásra kényszerül, mindig húzódjon le az
útról, amennyire csak lehetséges.
A vészvillogót a vészvillogó kapcsoló
megnyomásával kapcsolhatja be. Ekkor
az összes irányjelzõ villogni kezd. A
vészvillogó akkor is mûködik, ha a kulcs
nincs a gyújtáskapcsolóban.
Ha szeretné kikapcsolni a vészvillogót,
akkor nyomja meg még egyszer a gom-
bot.

VIGYÁZAT!
Nagyon figyeljen az úttesten, a gép-
kocsi közelében lévõ tárgyakra,
különösen a gyalogosokra és még
inkább a gyermekekre. Ne feledje,
hogy az érzékelõk bizonyos tár-
gyakat nem vesznek észre, ha azok
távolsága, mérete vagy anyaga miatt
korlátozott az érzékelõ hatékonysá-
ga.  Mindig gyõzõdjön meg saját
szemével arról, hogy a gépkocsi
körül nincs semmilyen akadály,
mielõtt bármilyen irányban elindul.

VIGYÁZAT!
Ha a tolatóradar meghibásodása
miatt baleset történik, illetve káro-
sodik a gépkocsi, vagy megsérül-
nek az utasok, arra nem terjed ki új
gépkocsijának garanciája.  Mindig
vezessen biztonságosan és elõvi-
gyázatosan.

FIGYELEM!
Ez a rendszer csak olyan tárgyakat képes
észlelni, amelyek az érzékelõk irányába
és észlelési tartományába esnek; nem ké-
pes azoknak a tárgyaknak az észlelésére,
amelyek máshol helyezkednek el, ahol
nincsenek felszerelve érzékelõk. Ezen
kívül elõfordulhat, hogy az érzékelõk nem
veszik észre az alacsony vagy vékony tár-
gyakat, például az oszlopokat vagy az
érzékelõk között elhelyezkedõ tárgyakat.
Tolatáskor mindig nézzen hátra a gépko-
csi mögé.
Feltétlenül tájékoztassa a gépkocsi más
vezetõit a tolatóradar képességeirõl és
korlátairól, akik esetleg nem ismerik a
rendszert.

VÉSZVILLOGÓ

OUN026218L
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D190100AUN

Akkumulátorvédõ funkció   
• Ez a funkció az akkumulátor

lemerülésének megakadályozására
szolgál. A rendszer automatikusan
lekapcsolja a világítást, ha a vezetõ
kiveszi a gyújtáskulcsot, és kinyitja
ajtaját.

• Ezzel a funkcióval automatikusan
lekapcsolódik a helyzetjelzõ világítás,
ha a vezetõ éjjel leparkol az út szélén.
Ha a gyújtáskulcs eltávolítása után is
szükség van a világításra, akkor hajtsa
végre a következõket:
1) Nyissa ki a vezetõ ajtaját.
2) Kapcsolja ki, majd újra be a

helyzetjelzõ világítást a kormány-
oszlop világításkapcsolója hasz-
nálatával.  

D190400AUN

Világítás mûködtetése
A világításkapcsolónak két állása van:
fényszóró és helyzetjelzõ világítás.
A világítás felkapcsolásához fordítsa a
kapcsolókar végén lévõ gombot a
következõ állások egyikébe:   
(1) OFF (kikapcsolva) helyzet
(2) Helyzetjelzõ világítás helyzet
(3) Fényszóró helyzet
(4) Automatikus világítás helyzet (ha a
felszereltség része)

D190401AUN

Helyzetjelzõ világítás helyzet ()
Ha a világításkapcsoló helyzetjelzõ
világítás helyzetben (az 1. állásban) van,
akkor mûködik a hátsó helyzetjelzõ, a
helyzetjelzõ világítás, valamint a rend-
számtábla- és a mûszerfal-világítás.   

VILÁGÍTÁS 

OUN026220 OUN026221
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D190402AUN

Fényszóró helyzet ()
Ha a világításkapcsoló fényszóró
helyzetben (a 2. állásban) van, akkor
mûködik a fényszóró, a hátsó
helyzetjelzõ és a helyzetjelzõ világítás,
valamint a rendszámtábla- és a mûszer-
fal-világítás.

✽✽ MEGJEGYZÉS
A fényszóró felkapcsolásához állítsa a
gyújtáskapcsolót az ON helyzetbe.

D190403AUN

Automatikus világítás helyzet (ha a
felszereltség része)
Ha a világításkapcsoló az automatikus
világítás helyzetben van, akkor a hátsó
helyzetjelzõ és a fényszóró a gépkocsit
körülvevõ fényviszonyoknak megfele-
lõen, automatikusan kapcsolódik fel és
le. 

OUN026222 OUN026223

FIGYELEM!
• Soha ne helyezzen semmit a

mûszerfalon található érzékelõre
(1), hogy biztosítsa az automa-
tikus világítási rendszer hatékony
szabályozását.

• Ne tisztítsa az érzékelõt ablak-
tisztító használatával, mivel az
vékony réteget hagyhat maga
után, amely zavarhatja az
érzékelõ mûködését.

• Ha gépkocsija sötétítõ fóliával
vagy más típusú szélvédõ-
bevonattal rendelkezik, akkor elõ-
fordulhat, hogy az automatikus
világítási rendszer nem mûködik
megfelelõen.  
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D190500AUN

Távolsági fényszóró felkap-
csolása 
A távolsági fényszóró felkapcsolásához
tolja el a kart magától. A tompított
fényszóróra váltáshoz húzza maga felé a
kart.
Ha felkapcsolta a távolsági fényszórót,
akkor világít a távolsági fényszóró
ellenõrzõ lámpa.
Az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása érdekében ne hagyja
huzamosabb ideig felkapcsolva a
világítást, ha nem jár a motor.   

A fényszóró felvillantásához húzza maga
felé a kart. Ha elengedi a kart, akkor az
visszatér a normális (tompított
fényszóró) helyzetbe. Ehhez a fénykürt
funkcióhoz nincs szükség arra, hogy a
világításkapcsoló bekapcsolt állásban
legyen.  

D190600AUN

Irányjelzõk
Az irányjelzõk használatához állítsa a
gyújtáskapcsolót az ON helyzetbe. Az
irányjelzõk felkapcsolásához mozdítsa a
kar felfelé vagy lefelé (A). A mûszerfalon
megjelenõ zöld visszajelzõ nyilak mutat-
ják, hogy melyik irányjelzõ mûködik. A
kanyarodást követõen önmûködõen
kikapcsolódnak. Ha a visszajelzõ a ka-
nyarodást követõen továbbra is villog,
akkor kézzel állítsa vissza a kart a
kikapcsolt (OFF) helyzetbe.   

OUN026226OUN026224OUN026225
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Ha sávváltást szeretne jelezni, akkor
enyhén mozdítsa el a kart, és tartsa ott
(B). Ha elengedi a kart, akkor az vissza-
tér a kikapcsolt (OFF) helyzetbe.
Ha valamelyik visszajelzõ folyamatosan
világít, és nem vagy rendellenes módon
villog, akkor lehetséges, hogy az egyik
irányjelzõ izzó kiégett, és ki kell cserélni.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha valamelyik visszajelzõ rendellenesen
gyorsan vagy lassan villog, akkor lehet-
séges, hogy az egyik izzó kiégett, vagy
nem megfelelõ az elektromos érintkezés
az áramkörben.

D190700AUN

Ködfényszóró (ha a felszereltség
része)  
A ködlámpák arra szolgálnak, hogy javítsák a
láthatóságot és segítsenek elkerülni a bale-
seteket, ha a köd, az esõ vagy a hó stb. miatt
rosszak a látási viszonyok. A ködlámpákat a
ködlámpakapcsoló (1) ON helyzetbe
fordításával kapcsolhatja be, miután felkap-
csolta a helyzetjelzõ világítást.

Ha szeretné lekapcsolni a ködlámpákat, akkor
fordítsa a kapcsolót az OFF helyzetbe. 
D190800AUN

Ködzárfény (ha a felszereltség
része) 
A ködzárfény felkapcsolásához fordítsa a
világításkapcsolót a fényszóró helyzetbe, és
nyomja meg a ködzárfény-kapcsolót (a kap-
csoló lámpája világítani fog). 
A ködzárfény akkor is felkapcsolódik, ha a
világításkapcsoló a helyzetjelzõ helyzetben
van, és a ködfényszóró-kapcsolót ON
helyzetbe fordítja, majd megnyomja a ködzár-
fény-kapcsolót. (ha a felszereltség része)
A ködzárfény lekapcsolásához nyomja meg
újra a ködzárfény-kapcsolót, vagy fordítsa a
világításkapcsolót az OFF helyzetbe.

OUN026219

FIGYELEM!
A felkapcsolt ködlámpák nagy elekt-
romos teljesítményt vesznek fel.
Csak akkor használja a ködlám-
pákat, ha gyengék a látási viszo-
nyok, különben feleslegesen terheli
az akkumulátort és a generátort.

OUN046201L
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Terhelési feltételek

Csak vezetõ

Vezetõ + elsõ utas

Vezetõ + elsõ utas + utas

a 3. üléssorban

Minden utas

(a vezetõt is beleértve)

Minden utas (a vezetõt is

beleértve) + legnagyobb

megengedett terhelés

Vezetõ + legnagyobb

megengedett terhelés

(460 kg)

D190900AUN

Nappali világítás 
(ha a felszereltség része)
A nappali világítás (DRL) segítségével
napközben könnyebben észreveszi gép-
kocsiját a közlekedés többi résztvevõje.
A DRL sokféle közlekedési helyzetben
hasznos lehet, és különösen nagy segít-
séget jelent hajnalban vagy napnyugta
elõtt.
A DRL rendszer lekapcsolja a
fényszórót, ha: 
1. A helyzetjelzõ kapcsoló ON helyzet-
ben van.
2. Leállította a motort.

D191000AUN

Fényszóróállító berendezés 
(ha a felszereltség része)
A kapcsoló elforgatásával az utasok
számához és a csomagtérben elhe-
lyezett súlyhoz igazíthatja a fényszóró
vetítési távolságát.
Minél nagyobb számú helyzetben van a
kapcsoló, annál alacsonyabb a
fényszóró vetítési magassága. Mindig
ügyeljen a fényszóró megfelelõ beállítási
helyzetére, különben elvakíthatja a
közlekedés többi résztvevõjét.

Az alábbi példák a kapcsoló helyes beál-
lítását mutatják. Az ezektõl eltérõ ter-
helési feltételek esetén abba a helyzetbe
állítsa a kapcsolót, amelynek listában
szereplõ feltételei a legközelebb esnek a
tényleges terheléshez.

Kapcsoló helyzete

0

0

1

1

2

3
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OUN046202L
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D200100AUN

Szélvédõtörlõ berendezés 
A következõk szerint mûködik, bekap-
csolt gyújtás esetén.
:Egyszeri törléshez nyomja felfelé a kart,
és engedje el az OFF helyzetben. Ha
továbbra is felfelé nyomja a kart, akkor
az ablaktörlõk folyamatosan mûködnek.

OFF : Az ablaktörlõ nem mûködik

INT : Az ablaktörlõ szakaszosan
mûködik, állandó törlési idõ-
közzel. Használja ezt az üzem-
módot enyhe esõben vagy szitá-
láskor. A beállított sebességet a
sebességszabályozó gomb (1)
elfordításával változtathatja. (S :
lassú mûködés, F: gyors mûkö-
dés) 
Ebben a helyzetben a törlési
idõköz automatikusan, a gép-
kocsi sebességének megfele-
lõen változik. (ha a felszereltség
része)

LO : Normális törlési sebesség
HI : Gyors törlési sebesség

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha nagy mennyiségû hó vagy jég gyûlt
össze a szélvédõn, akkor a szélvédõtörlõ
berendezés megfelelõ mûködésének biz-
tosítása érdekében jégmentesítse azt
hozzávetõlegesen 10 percig, vagy amíg le
nem olvad a hó és/vagy a jég, és csak
ezután használja az ablaktörlõt.  

D200101AUN

Automatikus szabályozás (ha a fel-
szereltség része)
A szélvédõ felsõ szélén elhelyezkedõ
esõérzékelõ észleli az esõzés mértékét,
és ennek megfelelõen szabályozza a tör-
lési idõközt. Minél erõsebben esik az
esõ, annál gyorsabban mûködik az
ablaktörlõ. Ha eláll az esõ, akkor leáll az
ablaktörlõ is. A beállított sebességet a
sebességszabályozó gomb (1)
elfordításával változtathatja. (S : lassú
mûködés, F: gyors mûködés.)

ABLAKTÖRLÕ ÉS -MOSÓ BERENDEZÉS 

OUN026227 OCM052071

1
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Ha az ablaktörlõ-kapcsolót AUTO üzem-
módba állította, és bekapcsolja a
gyújtást, vagy bekapcsolt gyújtás mellett
AUTO üzemmódba állítja az ablaktörlõ-
kapcsolót, illetve, ha az ablaktörlõ-kap-
csoló AUTO üzemmódban van, és a
sebességszabályozó gombot az F
helyzetbe fordítja, akkor az ablaktörlõ
egy törlést végez, hogy ellenõrizze a
rendszert. Ha nem használja az ablaktör-
lõt, akkor állítsa azt az OFF helyzetbe. 

(folytatás)
Télen, mielõtt beindítja a gépkocsit,
állítsa az ablaktörlõ-kapcsolót az
OFF helyzetbe. Ellenkezõ esetben
elõfordulhat, hogy az ablaktörlõk
mûködésbe lépnek, és a jég kárt
tehet a lapátokban.  Mindig távolítsa
el az összes havat és jeget, és
megfelelõen jégmentesítse a
szélvédõt, mielõtt mûködtetné a
szélvédõtörlõ berendezést.

FIGYELEM!
Ha az ablaktörlõ-kapcsoló bekap-
csolt gyújtás mellett az AUTO üzem-
módban van, akkor legyen elõvi-
gyázatos a következõ helyzetekben,
hogy elkerülje a kéz vagy más
testrészek sérülését:
• Ne érintse meg a szélvédõ üvegé-

nek felsõ részét, ahová az
esõérzékelõ néz.

• Ne törölje le a szélvédõ üvegének
felsõ részét nedves vagy vizes
kendõvel.

• Ne fejtsen ki nyomást a szélvédõ
üvegére.

FIGYELEM!
A gépkocsi mosásakor állítsa az
ablaktörlõ-kapcsolót az OFF hely-
zetbe, hogy megakadályozza az
ablaktörlõ automatikus mûködését. 
Ha a kapcsoló a gépkocsi mosása
alatt az AUTO üzemmódban van,
akkor mûködésbe léphet és
megsérülhet az ablaktörlõ. 
Ne távolítsa el az érzékelõ burko-
latát, amely a szélvédõ utas felõli
oldalának felsõ részén található.
Megsérülhetnek a rendszer
alkatrészei, és elõfordulhat, hogy
erre nem terjed ki gépkocsijának
garanciája.

(Folyt. köv.)

OCM052300

Érzékelõ
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D200200AUN

Szélvédõmosó  
Ha az OFF helyzetben enyhén maga felé
húzza a kart, azzal ablakmosó-folyadékot
fecskendezhet a szélvédõre, az ablaktörlõ
pedig 1-3 törlést végez.
Ezt a funkciót akkor használja, ha a
szélvédõ piszkos.
A mosófolyadék fecskendezése és a törlés
addig folytatódik, amíg el nem engedi a
kart.
Ha a mosó nem mûködik, akkor ellenõrizze
az ablakmosó-folyadék szintjét. Ha a
folyadékszint nem elegendõ, akkor töltsön
a mosófolyadék-tartályba megfelelõ, nem
koptató hatású mosófolyadékot.
A tartály betöltõnyílása a motortér elejében
helyezkedik el, az utas oldalán.

D200300AUN-EE

Hátsó ablaktörlõ és -mosó berendezés
kapcsolója (ha a felszereltség része)
A hátsó ablaktörlõ és -mosó berendezés
kapcsolója az ablaktörlõ és -mosó beren-
dezés kapcsolókarjának végén található.
Ha szeretné mûködtetni a hátsó ablaktörlõ
és -mosó berendezést, akkor fordítsa a
kapcsolót a kívánt helyzetbe. 
- Ablakmosó-folyadék fecskendezése

és törlés
OFF - Az ablaktörlõ nem mûködik
INT - Szakaszos törlés 

(ha a felszereltség része) 
ON - Normális törlés
- Ablakmosó-folyadék fecskendezése és

törlés

OUN026230L

FIGYELEM!
A mosófolyadék-szivattyú károsodá-
sának megelõzése érdekében ne
mûködtesse a mosót, ha a folyadék-
tartály üres. 

VIGYÁZAT!
Ne használj a mosót fagyos idõben
anélkül, hogy elõzõleg ne melegí-
tette volna fel a szélvédõt a jég-
mentesítõ segítségével; a szélvé-
dõhöz érõ mosófolyadék megfagy-
hat, és elhomályosíthatja a kilátást. 

FIGYELEM!
• Az ablaktörlõk, illetve a szélvédõ

esetleges károsodásának mege-
lõzése érdekében ne mûködtesse
az ablaktörlõt, ha a szélvédõ
száraz.

• Az ablaktörlõlapátok károsodásá-
nak megelõzése érdekében ne
használjon benzint, kerozint,
hígítót vagy egyéb oldószert azok
közelében.

• Az ablaktörlõkarok és a többi
alkatrész károsodásának megelõ-
zése érdekében ne próbálja meg
kézzel mozgatni az ablaktörlõt.  

OUN026229
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D210000AUN

D210100AUN

Térképolvasó lámpa
A lámpát a kapcsoló megnyomásával
kapcsolhatja fel vagy le. Ez az irányított
fénysugár kényelmesen használható
éjszakai térképolvasáshoz, vagy külön
lámpaként a vezetõ és az utas számára.

D210200AUN

Belsõ lámpa
• DOOR:
A DOOR (ajtó) helyzetben a lámpa a
gyújtáskapcsoló állásától függetlenül,
akkor kapcsolódik fel, ha valamelyik ajtó
kinyílik. 
Ha a távirányítóval kinyitja az ajtózárakat,
akkor a világítás hozzávetõlegesen 30
másodpercre felkapcsolódik, és addig
világít, amíg valamelyik ajtó nyitva van.
A lámpa az ajtók becsukásától számított
30 másodperc elteltével, fokozatosan
alszik ki. Azonban, ha bekapcsolja a
gyújtást, vagy lezárja az ajtókat, akkor a
lámpa 30 másodpercnél hamarabb is
lekapcsolódik.

BELSÕ VILÁGÍTÁS

OUN026231 OUN026244

FIGYELEM!
Ne használja huzamosabb ideig a
belsõ világítást, ha nem jár a motor.
Ezzel lemerítheti az akkumulátort.
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Ha a gyújtáskapcsoló ACC vagy LOCK
helyzetében kinyitják valamelyik ajtót,
akkor a lámpa hozzávetõlegesen 20
másodpercig világít. Azonban, ha a
gyújtáskapcsoló ON helyzetében nyitják
ki valamelyik ajtót, akkor a lámpa
folyamatosan világít.  

• ON:
Az ON (bekapcsolt) helyzetben a lámpa

folyamatosan világít.
• OFF:
Az OFF (kikapcsolt) helyzetben a egyál-
talán nem kapcsolódik fel, még akkor
sem, ha nyitva van valamelyik ajtó.

D210300AUN

Csomagtér-világítás (ha a felsze-
reltség része)
• DR (AJTÓ):
A DR (ajtó) helyzetben a lámpa akkor
kapcsolódik fel, ha kinyitják a cso-
magtérajtót.

• OFF:
Az OFF (kikapcsolt) helyzetben a egyál-
talán nem kapcsolódik fel, még akkor
sem, ha nyitva van a csomagtérajtó.

D210500AUN

Kesztyûtartó-világítás (ha a fel-
szereltség része)
A kesztyûtartó-világítás akkor kapcso-
lódik fel, ha kinyitja a kesztyûtartót.
A kesztyûtartó-világítás csak akkor
mûködik, ha bekapcsolja a helyzetjelzõ
világítást vagy a fényszórót.

OUN026232OUN026234FIGYELEM!
Ne hagyja a kapcsolót huzamosabb
ideig ebben a helyzetben, ha nem
jár a motor.
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D210600AUN

Piperetükör-világítás (ha a felsz-
ereltség része)
A piperetükör fedelének felnyitásakor
automatikusan felkapcsolódik a tükör
világítása.

D220000AUN

✽✽ MEGJEGYZÉS
Az elsõ szélvédõ jégmentesítésével vagy
páramentesítésével kapcsolatosan lásd a
“Szélvédõ jégmentesítése és pára-
mentesítése” részt ebben a fejezetben.  

D220100AUN

Hátsó ablak páramentesítõ
A páramentesítõ járó motor mellett fûti a
hátsó ablakot, hogy eltávolítsa az annak
belsõ vagy külsõ felületén lévõ deret,
párát vagy vékony jégréteget.
Bekapcsolt helyzetben világít a hátsó
ablak páramentesítõ gombjának vissza-
jelzõje.

OUN026233

FIGYELEM!
A hátsó ablak belsõ felületére
ragasztott fûtõszálak sérülésének
megelõzése érdekében soha ne
használjon a tisztításhoz éles szer-
számot vagy súrolószert tartalmazó
ablaktisztítót.

OUN026237

OUN026239

“A” típus

“B” típus

JÉGMENTESÍTÕ 
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Ha nagy mennyiségû hó gyûlt össze
hátsó ablakon, akkor seperje azt le,
mielõtt mûködteti a hátsó pára-
mentesítõt.
A hátsó ablak páramentesítõ 20 perc
elteltével, illetve a gyújtás lekap-
csolásakor automatikusan kikapcso-
lódik. A jégmentesítõ lekapcsolásához
nyomja meg újra a hátsó ablak pára-
mentesítõ gombját.

D220101AUN

Külsõ tükör páramentesítõ 
(ha a felszereltség része)
Ha gépkocsiját felszerelték külsõ tükör
páramentesítõvel, akkor azt a hátsó
ablak páramentesítõvel együtt mûköd-
tetheti.

D220200AUN

Elsõ szélvédõ páramentesítõ (ha a
felszereltség része)
Ehhez a funkcióhoz járatni kell a motort.
Az elsõ szélvédõ páramentesítõ bekap-
csolásához nyomja meg annak gombját.
Bekapcsolt helyzetben világít a pára-
mentesítõ gombjának visszajelzõje. Az
elsõ szélvédõ páramentesítõ 20 perc
elteltével, illetve a gyújtás lekapcso-
lásakor automatikusan kikapcsolódik. A
páramentesítõ lekapcsolásához nyomja
meg újra az elsõ szélvédõ páramentesítõ
gombját.

OUN026240
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KÉZI VEZÉRLÉSÛ KLÍMABERENDEZÉS (HA A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

OUN026301

1. Ventilátor-fordulatszám szabályozó gomb
2. Üzemmód választó gomb
3. Hõmérséklet-szabályozó gomb

4. Hátsó ablak páramentesítõ gomb
5. Légkondicionáló gomb (ha a felszereltség része)
6. Levegõbefúvás szabályozó gomb

1 2 3

4 5 6

D230000AUN
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D230100AUN

Fûtés és légkondicionálás
1. Indítsa be a motort.
2. Állítsa az üzemmódot a kívánt hely-

zetbe.
3. Állítsa a hõmérséklet-szabályozót a

kívánt helyzetbe.
4. Állítsa a levegõbefúvás szabályozót

külsõ (friss) levegõ állásba.
5. Állítsa a ventilátor-fordulatszám szabá-

lyozót a kívánt fordulatszámra.
6. Ha szüksége van légkondicionálásra,

kapcsolja be a légkondicionáló beren-
dezést (ha a felszereltség része).

OUN026302
* : felszereltségtõl függõen

*
*
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D230101AUN

Üzemmódválasztás
Az üzemmódválasztó gombbal a
légáramlás irányát szabályozhatja a
szellõzõ rendszerben. 
A levegõ áramolhat a padló, a mûszerfali
szellõzõnyílások vagy a szélvédõ irányá-
ba. Hat szimbólum jelöli a légáramlás
beállítási helyzeteit: MAX A/C, Fej, Két-
szintû, Padló, Padló-páramentesítõ és
Páramentesítõ.
A MAX A/C mód a jármû utasterének 
gyorsabb hûtését szolgálja. 

MAX A/C-szint (B, D)

A levegõ a felsõtest és az arc felé áramlik.
Ebben az üzemmódban a légkondicionáló
és a belsõ levegõkeringetés állása auto-
matikusan kerül kiválasztásra.

Fejmagasság (B, D)

A levegõ a felsõtest és az arc fe-
lé áramlik. És minden szellõ-
zõnyílásnál külön szabályozható
a levegõ áramlásának iránya. 

Kétszintû (B, D, C, E)

A levegõ a fej a padló felé áramlik. 

Padlószint (C, E, A, D)

A levegõ nagy része a padló fe-
lé áramlik, egy kis része pedig a

szélvédõ és az oldalsó ablakok
páramentesítését segíti. 

OUN026358
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Padló/Páramentesítõ (A, C, E, D)

A levegõ nagy része a padló és a
szélvédõ felé áramlik, egy kis része
pedig az oldalsó ablakok páramen-
tesítését segíti. 

Páramentesítõ (A, D)

A levegõ nagy része a szélvédõ felé
áramlik, egy kis része pedig az oldalsó
ablakok páramentesítését segíti. Mûszerfali szellõzõnyílások

Ha a légáramlás nem megfelelõen
szabályozott, állítsa be a mûszerfali
szellõzõnyílásokat. A szellõzõnyílásokat
(B, D) az állítógomb vízszintes irányú el-
forgatásával segítségével külön-külön
lehet nyitni vagy zárni. A szellõzõnyílás
elzárásához forgassa el az állítógombot
teljesen balra. A szellõzõnyílás kinyi-
tásához forgassa el jobbra a kívánt állás-
ba.
A szellõzõnyílás szabályozókarja
segítségével a szellõzõnyíláson át be-
áramló levegõ áramlási iránya is beállít-
ható, az ábrán látható módon.

D230102AUN

Hõmérséklet-szabályozás
A hõmérséklet-szabályozó gomb
segítségével szabályozható a szellõzõ-
rendszerbõl beáramló levegõ hõmérsék-
lete. Ha az utastér hõmérséklete nem
megfelelõ és meleg vagy forró levegõt
szeretne, forgassa a gombot jobbra, ha
pedig hûvösebb levegõt, akkor balra.   

OUN026306OUN026303

(ha a felszereltség része)
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D230103AUN

Levegõbefúvás szabályozása 
Ennek segítségével választhat, hogy
külsõ (friss) levegõt szívjon be a rend-
szer, vagy a belsõ levegõt keringesse.
A szabályozó gomb megnyomásával
választhat a két lehetõség között.

Belsõ levegõkeringetés állás      
A gomb visszajelzõje vilá-
gít, ha a belsõ levegõkerin-
getés van kiválasztva.
A belsõ levegõ keringe-
tésekor az utastér levegõje
átáramlik a fûtési rendsze-
ren, és a kiválasztott funk-
ciónak megfelelõen felme-
legszik vagy lehûl.

Külsõ (friss) levegõ állás  
A gomb visszajelzõje nem világít, ha a

külsõ levegõ befúvása van
kiválasztva.
Külsõ (friss) levegõ befúvá-
sakor külsõ levegõ áramlik
át a fûtési rendszeren, és a
kiválasztott funkciónak
megfelelõen felmelegszik
vagy lehûl.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Fontos tudni, hogy ha a fûtést huzamo-
sabb ideig belsõ levegõkeringetési mód-
ban használja, akkor a szélvédõ és az
oldalablakok bepárásodnak és az
utastér levegõje áporodottá válik.
Továbbá, ha a légkondicionáló beren-
dezést használja huzamosabb ideig bel-
sõ levegõkeringetési módban, akkor az
utastér levegõje nagyon szárazzá válhat. 

OUN026307
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D230104AUN

Ventilátor fordulatszámának szabályozása
A ventilátor mûködtetéséhez a gyúj-
táskapcsolót ON helyzetbe kell fordítani.
A ventilátor-fordulatszám szabályozó
gombja segítségével szabályozható a
szellõzõrendszerbõl beáramló levegõ
sebessége. A ventilátor fordulatszámát
növelheti, ha a szabályozó gombot jobb-
ra fordítja, és csökkentheti, ha balra for-
dítja.
A ventilátor kikapcsolásához állítsa a
ventilátor-fordulatszám szabályozó gomb-
ját “0” állásba.

D230105AUN

Légkondicionálás (ha a felszereltség
része)  
A légkondicionáló bekapcsolásához
nyomja meg az A/C gombot (ekkor
kigyullad a visszajelzõ lámpa). A
légkondicionáló kikapcsolásához nyomja
meg újra a gombot.  

VIGYÁZAT!
• Ha a légkondicionáló berende-

zést huzamosabb ideig belsõ
levegõkeringetési módban hasz-
nálja, akkor az utastérben nõhet a
pára mennyisége, és az üveg be-
párásodhat, ami rontja a látási
viszonyokat.

• Ne aludjon olyan jármûben, ami-
ben mûködik a légkondicionálás
vagy a fûtés. Komoly károsodást,
akár halált is okozhat azáltal,
hogy az oxigénszint és/vagy a
testhõmérséklet lecsökken.

• Ha a légkondicionáló berende-
zést huzamosabb ideig belsõ le-
vegõkeringetési módban hasz-
nálja, akkor könnyen elálmosod-
hat és elveszítheti uralmát a jár-
mû felett. A vezetés során állítsa
a levegõbefúvás szabályozót
külsõ (friss) levegõ állásba, ami-
kor csak teheti.

OUN026308 OUN026307A
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A rendszer mûködtetése
D230501AUN

Szellõzés
1. Állítsa az üzemmódot a  helyzetbe.
2. Állítsa a levegõbefúvás szabályozót

külsõ (friss) levegõ állásba.
3. Állítsa a hõmérséklet-szabályozót a

kívánt helyzetbe.
4. Állítsa a ventilátor-fordulatszám

szabályozót a kívánt fordulatszámra.

D230502AUN

Fûtés
1. Állítsa az üzemmódot a  helyzetbe.
2. Állítsa a levegõbefúvás szabályozót

külsõ (friss) levegõ állásba.
3. Állítsa a hõmérséklet-szabályozót a

kívánt helyzetbe.
4. Állítsa a ventilátor-fordulatszám

szabályozót a kívánt fordulatszámra.
5. Ha száraz fûtésre van szüksége, kap-

csolja be a légkondicionáló berende-
zést (ha a felszereltség része).

• Ha a szélvédõ bepárásodik, állítsa az
üzemmódot , állásba.

Mûködtetési tanácsok
• Ahhoz, hogy elkerülje, hogy por vagy

kellemetlen gõzök a szellõzõrendsze-
ren keresztül bejussanak a jármûbe,
ideiglenesen állítsa a levegõbefúvás
szabályozót belsõ levegõkeringetési
állásba. A kellemetlen állapot elmúltá-
val mindenképpen állítsa vissza a sz-
abályozót friss levegõ állásba, hogy
biztosítsa a friss levegõt a jármûben.
Ezzel elõsegíti a jármûvezetõ éber-
ségét és kényelmét.

• A fûtési/hûtési rendszer a közvetlenül
a szélvédõ elõtt található rácsokon
keresztül szívja be a levegõt. Ügyeljen
arra, hogy ezeket a rácsokat levelek,
hó, jég vagy bármi más ne tömítse el.

• A szélvédõ belsõ oldala bepáráso-
dásának elkerülésére állítsa a levegõ-
befúvás szabályozót friss levegõ állás-
ba és a ventilátor-fordulatszám szabá-
lyozót a kívánt állásba, kapcsolja be a
légkondicionáló rendszert és állítsa a
hõmérséklet-szabályozót a kívánt
hõmérsékletre.

D230503AUN

Légkondicionálás (ha a felszereltség
része) 
Minden KIA Légkondicionáló rendszer
környezetbarát R-134a hûtõfolyadékkal
van megtöltve, amely nem okoz kárt az
ózonrétegben.
1. Indítsa be a motort. Nyomja meg a

légkondicionáló gombját.
2. Állítsa az üzemmódot a  helyzetbe.
3. Állítsa a levegõbefúvás szabályozót

külsõ levegõ vagy belsõ levegõke-
ringetés állásba.

4. Állítsa be úgy a ventilátor-fordulat-
szám szabályozót és a hõmérséklet-
szabályozót, ahogy az a legkényelme-
sebb.

• A maximális hûtéshez állítsa a
hõmérséklet-szabályozó gombot a bal
szélsõ állásba, az üzemmódválasztó
gombot pedig MAX A/C állásba, majd
állítsa a ventilátor-fordulatszám szabá-
lyozót a legnagyobb fordulatszámra.
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✽✽ MEGJEGYZÉS
• A légkondicionáló rendszer haszná-

latakor folyamatosan figyelje a
hõmérsékelt-kijelzõt, ha hegyre megy
fel, vagy nagy a forgalom és magas a
kinti hõmérséklet. A légkondicionáló
rendszer mûködtetése a motor túl-
melegedését okozhatja. A ventilátort
tovább használhatja, de a légkondi-
cionáló rendszert kapcsolja ki, ha a
hõmérsékelt-kijelzõ a motor
túlmelegedését jelzi.

• Ha párás az idõ, akkor az ablakok
kinyitása esetén a légkondicionáló
hatására vízcseppek képzõdnek a jár-
mûben. Mivel a sok vízcsepp kárt
tehet az elektromos berendezésekben,
a légkondicionálást csak felhúzott
ablakok mellett szabad használni.

Tanácsok a légkondicionáló rendszer
mûködtetéséhez  
• Ha meleg idõben a jármûvet közvetlen

napfénynek kitéve parkolta le, nyissa
ki az ablakokat egy rövid idõre, hogy
beengedje a forró levegõt a jármûbe.

• Esõs vagy párás napokon az ablakok
belsõ oldalát párátlaníthatja, a jár-
mûben csökkentheti a párát, ha
bekapcsolja a légkondicionáló beren-
dezést.

• A légkondicionáló berendezés
mûködésekor idõnként kis változást fi-
gyelhet meg a motor fordulat-
számában, ahogy a légkondiconáló
kompresszora a következõ ciklusába
ér. Ez a rendszer normál mûködésé-
nek velejárója.

• Minden hónapban kapcsolja be a
légkondicionáló berendezést legalább
pár percre, hogy biztosítsa a rendszer
maximális teljesítményét.

• A légkondicionáló berendezés
használatakor vízcseppeket (vagy
akár tócsát) figyelhet meg a jármû 
utasoldalán a jármû alatt. Ez a rend
szer normál mûködésének velejárója.

• Ha a légkondicionáló berendezést bel-
sõ levegõkeringetés módban használ-
ja, akkor maximális a hûtés,
ugyanakkor a tartós mûködtetés
ebben az üzemmódban áporodottá

teszi a levegõt a jármûben.
1LDA5047

Külsõ levegõ

Belsõ, keringetett
levegõ

Klímaberendezés
légszûrõ

Ventilátor

Párologtató
háza

Fûtés háza
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D230300AUN

A légkondicionáló berendezés
légszûrõje 
(ha a felszereltség része)
A légkondicionáló berendezés
kesztyûtartó mögött található légszûrõje
kiszûri a port és más szennyezõ anyago-
kat, melyek a fûtési és a légkondicionáló
rendszeren keresztül jutnak be a jármû-
be. Ha a por vagy más szennyezõ anya-
gok egy idõ után összegyûlnek a szûrõ-
ben, a szellõzõnyíláson át kevesebb
levegõ áramlik be, ezért a szélvédõ be-
lülrõl bepárásodik, még akkor is, ha a
levegõbefúvás szabályozó a külsõ (friss)
levegõ állásban van. Ilyenkor cseréltes-
se ki a légkondicionáló berendezés
légszûrõjét egy hivatalos Kia márka-
kereskedõvel. 

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Cserélje ki a szûrõt 15.000 km-enként

(10.000 mérföldenként), vagy évente
egyszer.
Ha az autót rossz körülmények
között, például poros, egyenetlen
utakon használja, akkor a légkondi-
cionáló szûrõjét gyakrabban kell
megvizsgálni és cserélni.

• Ha a légáramlás hirtelen lecsökken,
akkor a rendszert ellenõriztetni kell
egy hivatalos márkakereskedõvel.

D230400AUN

A légkondicionáló hûtõfolyadék-
szintjének és a kompresszor
kenõanyag-szintjének ellenõrzése
Ha a hûtõfolyadék-szint alacsony, akkor
csökken a légkondicionáló teljesítmé-
nye. A túltöltés is negatív hatással van a
légkondicionáló rendszerre.
Ezért ha a normálistól eltérõ mûködést
tapasztal, vizsgáltassa meg a rendszert
egy hivatalos Kia márkakereskedõvel.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha a légkondicionáló rendszer teljesít-
ménye csökken, fontos, hogy a megfelelõ
típusú és mennyiségû olajat és hûtõ-
folyadékot töltse bele. Máskülönben
kárt okozhat a kompresszorban és a
rendszer mûködése is eltérhet a nor-
málistól. 

FIGYELEM! 
A légkondicionáló rendszert csak
hivatalos Kia márkakereskedõ javít-
hatja. A nem megfelelõ javítás a ja-
vítást végzõ súlyos sérülését
okozhatja.
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1. AUTO (automatikus szabályozás) gomb

2. Hõmérséklet-szabályozó gomb

3. A/C kijelzõ

4. Ventilátor-fordulatszám szabályozó

gomb

5. OFF gomb

6. Üzemmód választó gomb

7. Elsõ szélvédõ páramentesítõ gomb

8. Levegõbefúvás szabályozó gomb

9. Légkondicionáló gomb

10. Hátsó ablak páramentesítõ gomb

11. Levegõminõség-szabályozó rendszer

gombja 

(ha a felszereltség része)

OUN026310

3
2 4

1

6 7 8

9 10 11

5

D240000AUN

UN eng 4-69~101_hu.qxp  2007.07.19.  7:38  Page 78



4 79

A gépkocsi felszerelése

D240100AUN

Automatikus fûtés és légkondi-
cionálás
Az automatikus légkondicionáló beren-
dezés mûködtetéséhez egyszerûen be
kell állítania a kívánt hõmérsékletet.   
A Teljesen Automatikus Hõmérséklet-
szabályozó (FATC) rendszer automatiku-
san vezérli a fûtési és a hûtési rendszert,
a következõkben leírtak szerint:

1. Nyomja meg az AUTO gombot. Ekkor
az AUTO felirat jelenik meg a kijelzõn.
Az üzemmódok, a ventilátor-fordulat-
szám, a levegõbefúvás és a
légkondicionálás vezérlése a hõmér-
séklet beállítása után automatikusan
történik.

2. A kívánt hõmérséklet beállításához
forgassa el a TEMP gombot.
Ha a hõmérséklet a legalacsonyabb
(Lo) állásba van állítva, akkor a
légkondicionáló rendszer folyama-
tosan mûködik.

3. Az automatikus mûködés kikapcso-
lásához nyomja meg bármely gom-
bot, vagy forgassa el - a hõmérséklet-
szabályozó gomb kivételével - bár-
mely gombot. Ha megnyomja az
üzemmódválasztó gombot, a légkon-
dicionáló gombot, a páramentesítõ
gombot vagy a levegõ-befúvás gom-
bot, vagy elforgatja a ventilátor-fordu-
latszám szabályozó gombját, akkor a
megfelelõ funkciót kézzel állíthatja,
miközben a többi funkció mûködése
automatikus marad.

Automatikus mûködés esetén a
légkondicionáló rendszer a hõmérséklet-
beállítástól függetlenül automatikusan
bekapcsolhat, hogy csökkentse a párát
az utastérben, még akkor is, ha a
hõmérséklet melegre van állítva.

AUTOMATIKUS KLÍMABERENDEZÉS (HA A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

OUN026312

FIGYELEM!
Soha ne tegyen semmit a
mûszerfalon lévõ érzékelõre, így
biztosítva a fûtési és a hûtési
rendszer jobb szabályozását.  

OUN026311

UN eng 4-69~101_hu.qxp  2007.07.19.  7:38  Page 79



A gépkocsi felszerelése

804

D240200AUN

Kézi vezérlésû fûtés és légkondi-
cionálás
A fûtési és hûtési rendszer kézzel is
mûködtethetõ, ha az AUTO gomb
kivételével bármely gombot megnyomja.
Ebben az esetben a rendszer folyama-
tosan mûködik, a kiválasztott gombok-
nak megfelelõen.
Ha automatikus mûködés közben az
AUTO gombtól eltérõ bármely gombot
megnyomja (vagy elforgatja), akkor azok
a funkciók automatikusan mûködnek
tovább, amelyeket nem választott ki. 
1. Indítsa be a motort.
2. Állítsa az üzemmódot a kívánt helyzet-
be.
3. Állítsa a hõmérséklet-szabályozót a

kívánt helyzetbe.
4. Állítsa a levegõbefúvás szabályozót

külsõ (friss) levegõ állásba.
5. Állítsa a ventilátor-fordulatszám sza-

bályozót a kívánt fordulatszámra.
6. Ha szüksége van légkondicionálásra,

kapcsolja be a légkondicionáló beren-
dezést.

Ha megnyomja az AUTO gombot, akkor
a rendszer mûködése teljesen automati-
kusra vált.   

D240201AUN

Üzemmódválasztás
Az üzemmódválasztó gombbal a
légáramlás irányát szabályozhatja a
szellõzõ rendszerben. 
A szellõzõnyílásokat a következõk
szerint lehet kiválasztani:

Lásd az ábrát a “Kézi vezérlésû
légkondicionáló berendezés” c.
részben.

Fejmagasság (B, D)

A levegõ a felsõtest és az arc felé áram-
lik. és minden szellõzõnyílásnál külön
szabályozható a levegõ áramlásának irá-
nya. 

Kétszintû (B, D, C, E)

A levegõ a fej és a padló felé áramlik. 
OUN026313
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Padlószint (C, E, A, D)

A levegõ nagy része a padló felé áramlik,
egy kis része pedig a szélvédõ és az
oldalsó ablakok páramentesítését segíti.  

Padló/Páramentesítés (A, C, E, D)

A levegõ nagy része a padló és
a szélvédõ felé áramlik, egy kis része
pedig az oldalsó ablakok páramen-
tesítését segíti. Páramentesítés (A, D)

A levegõ nagy része a szélvédõ felé
áramlik, egy kis része pedig az oldalsó
ablakok páramentesítését segíti.

Mûszerfali szellõzõnyílások
Ha a légáramlás nem megfelelõen
szabályozott, állítsa be a mûszerfali
szellõzõnyílásokat. A szellõzõnyílásokat
(B, D) az állítógomb vízszintes irányú el-
forgatásával segítségével külön-külön
lehet nyitni vagy zárni. A szellõzõnyílás
elzárásához forgassa el az állítógombot
teljesen balra. A szellõzõnyílás kinyitá-
sához forgassa el jobbra a kívánt állás-
ba.
A szellõzõnyílás szabályozókarja
segítségével a szellõzõnyíláson át be-
áramló levegõ áramlási iránya is beállít-
ható, az ábrán látható módon.

OUN026314 OUN026303

(ha a felszereltség része)
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D240202AUN

Hõmérséklet-szabályozás
A hõmérséklet akkor éri el a maximális
értéket (HI), ha a gombot a jobb oldali
végállásba kapcsolja. 
A hõmérséklet akkor éri el a minimális
értéket (Lo), ha a gombot a bal oldali
végállásba kapcsolja. 
A gomb forgatásával a hõmérséklet
0.5°C/1°F egységekkel növelhetõ vagy
csökkenthetõ. Ha a hõmérséklet a
legalacsonyabb állásba van állítva, ak-
kor a légkondicionáló folyamatosan
mûködik.

Hõmérséklet átváltása
Ha az akkumulátor lemerült vagy
lekötötték, akkor a hõmérséklet
üzemmód kijelzõje Celsius fokra áll
vissza.
Ez a normál állapot. A hõmérséklet
üzemmódban Celsius és Fahrenheit
között választhat, a következõk szerint;
Tartsa lenyomva az AUTO gombot, és
közben nyomja le az OFF gombot
legalább 3 másodpercre. A kijelzõ átvált
Celsius-ról Fahrenheit-re, vagy fordítva.

D240203AUN

Levegõbefúvás szabályozása
Ennek segítségével választhat, hogy
külsõ (friss) levegõt szívjon be a rend-
szer, vagy a belsõ levegõt keringesse.
A szabályozó gomb megnyomásával
választhat a két lehetõség között.  

OUN026315 OUN026316L

AQS-sel

AQS nélkül
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Belsõ levegõkeringetés állás
A gomb visszajelzõje
világít, ha a belsõ levegõ-
keringetés van kiválasztva.
A belsõ levegõ keringe-
tésekor az utastér levegõje
átáramlik a fûtési rendsze-
ren, és a kiválasztott funk-
ciónak megfelelõen felme-
legszik vagy lehûl.

Külsõ (friss) levegõ állás
A gomb visszajelzõje nem világít, ha a

külsõ levegõ befúvása van
kiválasztva.
Külsõ (friss) levegõ befú-
vásakor külsõ levegõ áram-
lik át a fûtési rendszeren, és
a kiválasztott funkciónak
megfelelõen felmelegszik
vagy lehûl.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Fontos tudni, hogy ha a
fûtést huzamosabb ideig
belsõ levegõ-keringetési
módban használja, akkor a
szélvédõ és az oldalablakok
bepárásodnak és az utastér

levegõje áporodottá válik.
Továbbá, ha a légkondicionáló beren-
dezést használja huzamosabb ideig bel-
sõ levegõkeringetési módban, akkor az
utastér levegõje nagyon szárazzá válhat.  

D240204AUN

Levegõminõség-szabályozó (ha a fel-
szereltség része)
A külsõ levegõ jármûbe áramlása auto-
matikusan szabályozható. Nyomja meg
a gombot a levegõminõség-szabályozó
rendszer aktiváláshoz. 
AQS módban az AQS (Levegõminõség-
szabályozó rendszer) automatikusan ér-
zékeli a szennyezõ anyagokat a külsõ
levegõben, és minimálisra csökkenti a
jármûbe jutó mennyiségüket, de a
kellemetlen vagy rossz szagokat így is
érezni lehet a jármûben.

VIGYÁZAT!
• Ha a légkondicionáló berendezést

huzamosabb ideig belsõ levegõke-
ringetési módban használja, akkor
az utastérben nõhet a pára meny-
nyisége, és az üveg bepárásodhat,
ami rontja a látási viszonyokat.

• Ne aludjon olyan jármûben, ami-
ben mûködik a légkondicionálás
vagy a fûtés. Komoly károsodást,
akár halált is okozhat azáltal, hogy
az oxigénszint és/vagy a test-hõ-
mérséklet lecsökken.

• Ha a légkondicionáló berendezést
huzamosabb ideig belsõ levegõke-
ringetési módban használja, akkor
könnyen elálmosodhat és elveszít-
heti uralmát a jármû felett. A
vezetés során állítsa a
levegõbefúvás szabályozót külsõ
(friss) le-vegõ állásba, amikor csak
teheti.

OUN026318
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Kipufogógáz-elzáró mód :

A levegõ kívülrõl áramlik a jármûbe.
De ha kipufogógáz áramlik kívülrõl a jár-
mûbe, akkor a kipufogógáz-elzáró mód
automatikusan átállítja a levegõbefúvást
külsõ levegõrõl belsõ levegõ kerin-
getésre, és ezzel megakadályozza, hogy
a kipufogógáz a jármûbe jusson.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Fontos tudni, hogy ha a fûtési rendszert
huzamosabb ideig belsõ levegõkerin-
getési módban használja, akkor a
szélvédõ és az oldalablakok bepárásod-
nak és az utastér levegõje áporodottá
válik. Továbbá, ha a légkondicionáló
berendezést huzamosabb ideig belsõ le-
vegõkeringetési módban használja,
akkor az utastér levegõje nagyon
szárazzá válhat.

D240205AUN

Ventilátor fordulatszámának szabályo-
zása
A ventilátor fordulatszáma a ventilátor-
fordulatszám szabályozó gomb elforga-
tásával állítható be a kívánt értékre. 
Minél gyorsabban forog a ventilátor, an-
nál több levegõ áramlik az utastérbe.
A ventilátort az OFF gomb megnyomá-
sával lehet kikapcsolni.   

OUN026319

FIGYELEM!
Ha az ablakok belsõ levegõ
keringetés vagy A.Q.S módban be-
párásodnak, állítsa a levegõ-
befúvás szabályozót friss levegõ ál-
lásba, vagy állítsa az A.Q.S
szabályozót OFF állásba.
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D240206AUN

Légkondicionálás
A légkondicionáló bekapcsolásához
nyomja meg az A/C gombot (ekkor
kigyullad a visszajelzõ lámpa). 
A légkondicionáló kikapcsolásához
nyomja meg újra a gombot.   

D240207AUN

Külsõ hõmérõ 
A rendszer az aktuális külsõ hõmérsék-
letet 1°C (1°F) egységekben jelzi ki, ha a
hõmérséklet a -40°C és 60°C (-40°F és
140°F) közötti tartományban van.

D240208AUN

OFF üzemmód
A légkondicionáló berendezés kikapcso-
lásához nyomja meg az OFF gombot. Az
üzemmód és a levegõbefúvás gombokat
mindaddig tudja továbbra is használni,
amíg a gyújtáskapcsoló ON állásban
van.

OUN026321 OUN026359 OUN026320
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D250000AUN • A maximális jégmentesítéshez a
hõmérséklet-szabályozót állítsa nagy-
on meleg/forró állásba, a ventilátor-for-
dulatszámot pedig a legnagyobbra.

• Ha jégmentesítés vagy páramente-
sítés közben meleg levegõre van szük-
ség padlómagasságban, állítsa az
üzemmódot padló-páramentesítõ ál-
lásba.

• Mielõtt elindulna, takarítsa le az
összes havat és jeget a szélvédõrõl és
a hátsó ablakról, a külsõ visszapillantó
tükrökrõl és az összes oldalablakról.

• Takarítsa le az összes havat és jeget a
motorháztetõrõl és a hûtõrács levegõ-
beszívó nyílásairól, hogy a fûtés és a
páramentesítés hatékonysága nagy-
obb, a szélvédõ belsõ bepárásodásá-
nak valószínûsége pedig kisebb
legyen. 

Kézi vezérlésû légkondicionáló
berendezés
D250101AUN

A szélvédõ belsõ páramentesítése  
1. Állítsa a ventilátor-fordulatszámot egy “0”-

tól különbözõ állásba.
2. Válassza ki a kívánt hõmérsékletet.
3. Válassza a vagy a üzemmódot.
4. A külsõ (friss) levegõ állás kivá-lasztása és

a légkondicionáló bekap-csolása automa-
tikusan történik. 

Ha a légkondicionáló bekapcsolása és a
külsõ (friss) levegõ állás kiválasztása nem
történik meg automatikusan, akkor nyomja
meg kézzel a megfelelõ gombot.
Ha a üzemmódot választotta, akkor az
alacsony ventilátor-fordulatszám magasabb-
ra vált.

SZÉLVÉDÕ JÉGMENTESÍTÉS ÉS PÁRAMENTESÍTÉS  

OUN026323

FIGYELEM! - Szélvédõ
fûtés 

Különösen párás idõben ne állítsa
az üzemmódot vagy állás-
ba hûtés közben. A külsõ levegõ és
a szélvédõ hõmérsékletének
különbsége miatt a szélvédõ külsõ
felülete bepárásodhat, és ez rontja
a látási viszonyokat. Ebben az eset-
ben állítsa az üzemmódválasztó
gombot állásba, a ventilátor-
fordulatszám szabályozó gombját
pedig alacsony fordulatszámra.

UN eng 4-69~101_hu.qxp  2007.07.19.  7:39  Page 86



4 87

A gépkocsi felszerelése

D250102AUN

A szélvédõ külsõ páramentesítése  
1. Állítsa a ventilátor fordulatszámát a

legmagasabbra (a gombot a jobb oldali
végállásba).

2. Állítsa a hõmérsékletet a legmele-
gebbre.

3. Válassza a üzemmódot.
4. A külsõ (friss) levegõ állás kiválasztása

és a légkondicionáló bekapcsolása au-
tomatikusan történik. 

Ha a üzemmódot választotta, akkor
az alacsony ventilátor-fordulatszám
magasabbra vált.

Automatikus légkondicionáló
berendezés
D250201AUN

A szélvédõ belsõ páramentesítése  
1. Állítsa a ventilátor-fordulatszámot a

kívánt helyzetbe.
2. Válassza ki a kívánt hõmérsékletet.
3. Nyomja meg a páramentesítés gombot
( ).
4. A légkondicionálás bekapcsol az észlelt

külsõ hõmérsékletnek megfelelõen, és a
külsõ (friss) levegõ állás kiválasztása au-
tomatikusan megtör-ténik.

Ha a légkondicionáló bekapcsolása és a
külsõ (friss) levegõ állás kiválasztása nem
történik meg automatikusan, akkor állítsa
be kézzel a megfelelõ gombot. Ha a 
üzemmódot választotta, akkor az alacsony

ventilátor-fordulatszám automatikusan ma-
gasabbra vált.
D250202AUN

A szélvédõ külsõ jégmentesítése  
1. Állítsa a ventilátor fordulatszámát a

legmagasabbra (a gombot a jobb oldali
végállásba).

2. Állítsa a hõmérsékletet a legmelegebbre
(HI).

3. Nyomja meg a páramentesítés gombot
( ).
4. A légkondicionálás bekapcsol, az észlelt

külsõ hõmérsékletnek megfelelõen, és a
külsõ (friss) levegõ állás kiválasztása au-
tomatikusan megtörténik.

Ha a üzemmódot választotta, akkor
az alacsony ventilátor-fordulatszám
magasabbra vált.

OUN026325 OUN026326OUN026324
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D250300AUN

Páramentesítõ automatika
A szélvédõ belsõ bepárásodásának
valószínûsége csökkenthetõ, ha a leve-
gõbeszívás és a légkondicionálás
szabályozása automatikusan történik bi-
zonyos körülményeknek megfelelõen,
mint a vagy a üzemmód. A
páramentesítõ automatika ki- vagy
visszakapcsolásához tegye az alábbia-
kat.

D250301AUN

Kézi vezérlésû légkondicionáló beren-
dezés
1. Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON

helyzetbe.
2. Fordítsa az üzemmódválasztó gombot

a jégmentesítõ állásba( ).
3. Nyomja meg a levegõbeszívás

szabályozó gombot ( ) 3
másodpercen belül legalább 5-ször.

A levegõbeszívás szabályozó gomb visz-
szajelzõje ( ) 0,5 másodperc idõközön-
ként 3-szor felvillan. Ez jelzi, hogy a pá-
ramentesítõ automatika kikapcsolt vagy
visszakapcsolt a programozott állapotba. 
Ha az akkumulátor lemerült vagy
lekötötték, akkor a páramentesítõ auto-
matika állapotba áll vissza.

D250302AUN

Automatikus légkondicionáló berendezés
1. Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON helyzet-

be.
2. A jégmentesítõ gomb megnyomásával

válassza a páramentesítõ üzemmódot (
).

3. Tartsa lenyomva a légkondicionálás gom-
bot (A/C), és közben nyomja meg a
levegõbeszívás szabályozó gombot ( )
3 másodpercen belül legalább 5-ször.

Az A/C kijelzõje 0,5 másodperc idõközön-ként
3-szor felvillan. Ez jelzi, hogy a páramentesítõ
automatika kikapcsolt vagy visz-szakapcsolt a
programozott állapotba. 
Ha az akkumulátor lemerült vagy lekötötték,
akkor a páramentesítõ automatika állapotba
áll vissza.

OUN026327 OUN026328
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D270000AUN

Ezekben a rekeszekben olyan kis
méretû dolgokat lehet tárolni, amikre a
jármûvezetõnek vagy az utasoknak
szükségük van.

D270100AUN

Középsõ tárolórekesz 
(ha a felszereltség része)
Ezekben a rekeszekben olyan kis
méretû dolgokat lehet tárolni, amikre a
jármûvezetõnek vagy az elöl ülõ utasnak
szüksége van.
“A” típus
A középsõ tárolórekesz kinyitásához

húzza felfelé az (1) vagy a (2) kart.
D270200AUN

Kesztyûtartó
A kesztyûtartó kinyitásához húzza meg a
fogantyút, és a kesztyûtartó automatiku-
san kinyílik. Ha már nincs rá szüksége,
csukja be a kesztyûtartót.

TÁROLÓREKESZEK 

VIGYÁZAT! - Gyúlékony
anyagok

Ne tartson öngyújtót, gázpalackot
vagy más gyúlékony/robbanékony
anyagot a jármûben. Ezek meg-
gyulladhatnak és/vagy felrobban-
hatnak, ha a jármû huzamosabb
ideig magas hõmérsékletnek van
kitéve.

FIGYELEM!
• Az esetleges lopás megakadályo-

zása érdekében ne hagyja értéke-
it a tárolórekeszekben.

• Vezetés közben a tárolórekeszek
fedelei mindig legyenek zárva. Ne
próbáljon annyi mindent betenni a
tárolórekeszekbe, hogy azok fe-
delei ne tudjanak biztonságosan
becsukódni. 

OUN026336

VIGYÁZAT! 
Baleset vagy hirtelen fékezés ese-
tén a sérülés kockázatának csök-
kentése érdekében mindig tartsa
csukva a kesztyûtartó ajtaját menet
közben.

OUN026363

OUN026363L

“A” típus

“B” típus

UN eng 4-69~101_hu.qxp  2007.07.19.  7:39  Page 89



A gépkocsi felszerelése

904

D270300AUN

Napszemüvegtartó 
A napszemüvegtartó kinyitásához
nyomja meg a fedelét, így az lassan
kinyílik. Tegye bele a napszemüvegét
úgy, hogy a lencséje kifelé nézzen.  Tolja
fel, így becsukhatja.

D270400AUN

Többfunkciós tárolórekesz 
(a hátul ülõ utasok számára, 
felszereltségtõl függõen)
A fedél kinyitásához húzza felfelé a kart,
majd emelje fel a fedelet. Ez a rekesz kis
méretû dolgok tárolására alkalmas.

OUN026339

FIGYELEM!
Ügyeljen arra, hogy vezetés közben
a napszemüvegtartó csukva legyen.

VIGYÁZAT!
• A napszemüvegtartóban ne

tartson mást, csak
napszemüveget. Hirtelen féke-
zéskor vagy balesetnél ezek
kieshetnek onnan, és a jármû
utasainak sérülését okozhatják.

• Ne nyissa ki a napszemüvegtartót
menet közben. Ha a napszem-
üvegtartó nyitva van, akadályozza
a kilátást a visszapillantó
tükörben. OUN026340
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D270500AUN

Csomagtéri tárolórekesz
Ebben a rekeszben elsõsegélycso-
magot, elakadásjelzõ háromszöget, 
szerszámokat stb. könnyen hoz-
záférhetõ módon tárolhat. 
1. Fogja meg az (1) kart a fedél szélénél,

és emelje meg.

2. Középsõ (ha a felszereltség része)
Hajtsa elõre a fedelet.

Hátsó
Húzza fel a (2) támasztórudat és tá-
massza ki vele a fedelet úgy, hogy a
rúd szabad végét beakasztja a (3)
horonyba a fedél alján.

D270501AUN

Csomagtéri oldalsó tárolórekesz
A fedél kinyitásához húzza felfelé az (1)
kart, majd emelje fel a fedelet. Ez a
rekesz kis méretû dolgok tárolására al-
kalmas.

OUN026341L

OUN026341

Középsõ (ha a felszereltség része)

Hátsó
OUN026342L

OUN026342

Középsõ (ha a felszereltség része)

Hátsó
OUN026364

OUN026343

“A” típus (ha a felszereltség része)

“B” típus

UN eng 4-69~101_hu.qxp  2007.07.19.  7:39  Page 91



A gépkocsi felszerelése

924

D280100AUN

Szivargyújtó
A szivargyújtó csak akkor mûködik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásban
van.

Mûködtetéséhez nyomja be olyan
mélyen a foglalatba, amíg tudja. Ha a fû-
tõelem felmelegedett, a szivargyújtó
kiugrik “kész” állásba.
Ne tartsa benyomva a szivargyújtót, mert
az kárt tehet a fûtõelemben és tûzve-
szélyt okozhat.
Ha ki kell cserélni a szivargyújtót, csak
eredeti Kia alkatrészt vagy annak
megfelelõt használjon.

BELSÕ FELSZERELÉSEK 

FIGYELEM!
Csak eredeti Kia szivargyújtót
tegyen a foglalatba. Bedugható
tartozékok (például borotvák, kézi
porszívók vagy kávéfõzõk) haszná-
lata kárt tehet a foglalatban, vagy
elektromos meghibásodáshoz ve-
zethet.

VIGYÁZAT!
• Ne tartsa benyomva a

szivargyújtót, ha már felmelege-
dett, mert túlmelegedhet.

• Ha a szivargyújtó 30 másodperc
elteltével sem ugrik ki, a túlmele-
gedés megelõzése érdekében
vegye ki.  

OUN026331

OUN026331L

“A” típus

“B” típus
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D280200AUN

Hamutartó

D280201AUN

Elsõ
“A” típus
Az elsõ hamutartót úgy nyithatja ki, hogy
megnyomja a hamutartó fedelét. A ha-
mutartó tisztításához vegye ki a
mûanyag gyûjtõedényt a helyérõl úgy,
hogy a mûanyag hamutartót felemeli és
kihúzza onnan.

“B” típus
Az elsõ hamutartót úgy nyithatja ki, hogy
felemeli a hamutartó fedelét.
A hamutartó tisztításához vegye ki a ha-
mutartót a helyérõl úgy, hogy a hamutar-
tót felemeli és kihúzza onnan.

D280202AUN

Hátsó (ha a felszereltség része)
A hátsó hamutartót úgy nyithatja ki, hogy
a hátsó pereménél fogva kihúzza. A ha-
mutartó kiürítéséhez vagy tisztításához
nyomja be a nyelvet, majd teljesen húz-
za ki.

FIGYELMEZTETÉS -
Hamutartó használata
• Ne használja a hamutartókat sze-

metesnek.
• Tüzet okozhat, ha égõ cigarettát

vagy gyufát és más éghetõ anya-
gokat tesz a hamutartóba.

OUN026332

OUN026333L

“A” típus

“B” típus
OUN026333
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D280300AUN

Pohártartó
D280301AUN

Elsõ/Hátsó (ha a felszereltség része)
A pohártartókba poharakat vagy kis ita-
los dobozokat lehet tenni.VIGYÁZAT! - Forró folyadékok

• Ne tegyen tetõ nélküli, forró fo-
lyadékot tartalmazó poharakat a
pohártartóba menet közben. Ha a
forró folyadék kiömlik, megéget-
heti magát. Ha a jármûvezetõ
ilyen módon megsérül, elveszít-
heti uralmát a jármû felett.

• Ne tegyen tetõ nélküli vagy nem
megfelelõen rögzített üvegeket,
poharakat, italos dobozokat stb.
a pohártartóba menet közben, így
csökkenti a személyi sérülés
kockázatát hirtelen fékezés vagy
ütközés esetére.

OUN026344

OUN026332L

OUN026346

• “B” típus

Elsõ
• “A” típus

Hátsó (ha a felszereltség része)
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D280302AUN

Középsõ (ha a felszereltség része)
A hátsó pohártartók használatához húz-
za ki azok fedelét. Hajtsa ki a
tartóperemet (1), majd tegyen bele egy
poharat vagy egy kis italos dobozt. 
Ha már nincs rá szüksége, csukja be a
fedelet.

D280400AUN

Napellenzõ
Használja a napellenzõt, hogy ne érje
közvetlen fény az elsõ vagy az
oldalablakon keresztül.
Használathoz hajtsa le a napellenzõt.
Ha az oldalsó fény zavarja, hajtsa le,
akassza ki az (1) tartójából, és fordítsa
oldalra (2).
A piperetükör használatához hajtsa le a
napellenzõt és nyissa fel a tükör fedelét
(3).
Állítsa be hosszirányban a napellenzõt
(4).
A jegytartó (5) a fizetõkapunál kapott
jegy tárolására szolgál. (ha a felszerelt-
ség része)

OUN026330OUN026345

FIGYELEM! - Piperetükör
lámpa

Ha már nincs rá szüksége, csukja be
rendesen a piperetükör fedelét és
hajtsa vissza a napellenzõt eredeti
helyzetébe.  Ha nem csukja be rende-
sen a piperetükör fedelét, a lámpa
égve marad, ami az akkumulátor
lemerülését és a napellenzõ esetle-
ges károsodását okozhatja.
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D280500AUN

Elektromos csatlakozóalj
Az elektromos csatlakozóalj mobiltele-
fonok vagy más olyan eszközök számá-
ra biztosít áramot, amelyek a jármû
elektromos rendszereit használják. Ezek
az eszközök kevesebb, mint 10 Ampert
fogyaszthatnak, ha jár a motor.

VIGYÁZAT
• Az elektromos csatlakozóaljat

csak akkor használja, ha jár a
motor, és húzza ki a tartozékot,
amikor már nem használja. Ha hu-
zamosabb ideig be van dugva a
tartozék az elektromos csatlako-
zóaljba úgy, hogy a motor nem jár,
akkor lemerülhet az akkumulátor.

• Csak 12V-ról mûködõ elektromos
tartozékokat használjon, melyek
10 Ampernél kevesebbet fogyasz-
tanak.

• Ha használja az elektromos csatla-
kozóaljat is, akkor a légkondicio-
nálót és a fûtést a legalacsonyabb
fokozatba állítsa.

• Ha nem használja, csukja vissza
az elektromos csatlakozóalj fede-
lét. (Folyt. köv.)

(Folytatás)
• Néhány elektromos eszköz elekt-

romos zavart okozhat, ha bedugja
a jármû elektromos csatlakozóal-
jába. Ezek az eszközök a hang-
szóró gerjedését és hibás mûkö-
dést okozhatnak a jármû többi
elektromos rendszerében vagy
eszközeiben.

OUN026334

OUN026334L

OUN026335

• “B” típus

Elsõ
• “A” típus

Hátsó (ha a felszereltség része)
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D280600AUN

Digitális óra
Ha az akkumulátorsaruk vagy a
megfelelõ biztosítékok le vannak kötve,
az idõt újra be kell állítania.
Ha a gyújtáskapcsoló ACC vagy ON ál-
lásban van, az óra gombjai a
következõképpen mûködnek:

D280601AUN

Óra (2)
Nyomja meg a H gombot az ujjával, egy
ceruzával vagy hasonló tárggyal. Így
eggyel elõrelépteti az órát a kijelzõn.

D280602AUN

Perc (3)
Nyomja meg az M gombot az ujjával,
egy ceruzával vagy hasonló tárggyal. Így
eggyel elõrelépteti a percet a kijelzõn.

D280603AUN

Beállítás (1)
Nyomja meg az R gombot az ujjával, egy
ceruzával vagy hasonló tárggyal. Így
lenullázza a perceket a kijelzõn. És az
óra egy egész órára áll be.
Például, ha 9:01 és 9:29 között nyomja
meg az R gombot, akkor a kijelzõ 9:00
órát fog mutatni.
9:01 ~ 9:29 között az idõ 9:00 órára
változik a kijelzõn
9:30 ~ 9:59 között az idõ 10:00 órára
változik a kijelzõn

D280604AUN

A kijelzõ átállítása
A 12 órás formátumot átállíthatja 24
órásra, ha az R gombot több, mint 5
másodpercig nyomva tartja.
Például ha az R gombot több, mint 3
másodpercig nyomva tartja, amikor az
idõ este 10:15, akkor a kijelzõ 22:15-öt
fog mutatni.

VIGYÁZAT!
Vezetés közben ne állítsa az órát.
Elveszítheti uralmát a kormány fö-
lött, és súlyos személyi sérülést
vagy balesetet okozhat.

OUN026329

OUN026329L

“A” típus

“B” típus
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D280700AUN

Táskatartó (ha a felszereltség része)
A tartó (1) használatához nyomja be az alsó felét.

D280800AUN

Ruhaakasztó (ha a felszereltség
része)
Az akasztó használatához húzza lefelé a
felsõ részét.

D281000AUN

Csomagrögzítõ háló 
(ha a felszereltség része)
Megakadályozhatja, hogy a csomagtér-
ben elhelyezett tárgyak mozogjanak
menet közben, ha a 4 (vagy 6) akasztó-
ba beakasztja a csomagrögzítõ hálót.

FIGYELEM!
Ne akasszon rá 3 kg-nál (7 fontnál)
nehezebb táskát. Az kárt tehet a
táskatartóban.

OUN026347

OUN026360

Elsõ

Hátsó

1

OUN026348

FIGYELEM!
Ne akasszon rá nehéz ruhát, mert az
kárt tehet a kampóban.

OUN026349

OUN026349L

“A” típus

“B” típus
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Szükség esetén forduljon hivatalos Kia
márkakereskedõjéhez és szerezzen be
egy csomagrögzítõ hálót.

Biztonsági csomagtérfedél 
(ha a felszereltség része) 
D281100AUN

Használja a biztonsági csomagtérfede-
let, így nem látszik, hogy mi van a cso-
magtérben. 

• A biztonsági csomagtérfedél elsõ
részének használatához tolja elõre és
akassza be a kampót a fejtámla
tartórúdjába.

• A biztonsági csomagtérfedél hátsó
részének használatához húzza vissza
a fogantyút és akassza be a széleit a
nyílásokba.

FIGYELEM!
A csomag és a jármû sérülésének
elkerülése érdekében legyen
óvatos, ha törékeny vagy nagy
terjedelmû tárgyat szállít a csomag-
tartóban.

VIGYÁZAT!
Vigyázzon, hogy a szeme ne sérül-
jön meg. NE feszítse túl a hálót.
SOHA NE tartsa az arcát és a testét
a csomagrögzítõ háló visszapatta-
násának útjában. Ha a pántokon
kopást vagy sérülést lát, NE hasz-
nálja a hálót.

OUN046180L OUN046181L

FIGYELEM!
Ha elõre hajtja a hátsó üléstámlát,
akassza le a kampót a fejtámla
tartórúdjáról. Ha nem teszi, a biz-
tonsági csomagtérfedél elsõ része
megsérülhet vagy eldeformálódhat.
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Ha nem használja, tegye a biztonsági
csomagtérfedelet a csomagtér aljára.

D290100AUN

Tetõcsomagtartó (ha a felszerelt-
ség része)
Ha az autón van tetõcsomagtartó, akkor
a jármû tetején is szállíthat csomagokat.
A tetõcsomagtartó két keresztrúdját
hosszirányban lehet mozgatni, a csoma-
goknak vagy a tetõre szerelt csomagtá-
rolónak megfelelõen. A keresztrúd
mozgatásához húzza fel a kart, és állítsa
a keresztrudat a kívánt állásba. Engedje
el a kart és egy kicsit elõre-hátra
mozgatva rögzítse a keresztrudat.

A gépkocsi felszerelése

1004

VIGYÁZAT!
• Ne tegyen semmit a biztonsági

csomagtérfedélre. Ha valamit
rátesz, az baleset vagy fékezés
esetén ide-oda hánykolódhat a
jármûben és az utasok sérülését
okozhatja.

• Soha ne engedjen senkit a cso-
magtartóban utazni. A csomag-
tartó csak csomagok szállítására
alkalmas.

• Õrizze meg a jármû egyensúlyát
és a súlyt helyezze annyira elõre,
amennyire csak lehet.

FIGYELEM!
Mivel a biztonsági csomagtérfedél
megsérülhet vagy eldeformálódhat,
ne tegyen rá csomagot, amikor a
helyén van.

OUN046182L OUN026355

KÜLSÕ FELSZERELÉSEK
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✽✽ MEGJEGYZÉS
• A keresztrudakat az elõtt kell a

megfelelõ helyzetbe állítani, mielõtt
felpakolna a tetõcsomagtartóra.  

• Ha a jármûben van napfénytetõ,
ügyeljen arra, hogy ne tegyen semmit
a tetõcsomagtartóra úgy, hogy az
akadályozza a napfénytetõ mûkö-
dését.

FIGYELEM!
• Ha terhet szállít a tetõcsomag-

tartón, tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket és ügyeljen arra,
hogy a teher ne okozzon kárt a jár-
mû tetejében.

• Ha nagy méretû tárgyat szállít a
tetõcsomagtartón, ügyeljen arra,
hogy ne lépje túl a tetõ hosszát
vagy szélességét.

VIGYÁZAT! 
• A következõ meghatározás arra

vonatkozik, hogy legfeljebb mek-
kora súlyú terhet szabad a tetõ-
csomagtartóra rakni. A terhet
olyan egyenletesen ossza el a
keresztrudakon és a
tetõcsomagtartón, amennyire
csak lehet, és biztonságosan
rögzítse a terhet.  

Ha a meghatározottnál nehezebb
terhet vagy csomagot tesz a te-
tõcsomagtartóra, azzal kárt okoz-
hat a jármûben. 

• Ha a tetõcsomagtartón is szállít
terhet, akkor a jármû súlypontja
feljebb kerül.  Kerülje a hirtelen
indulásokat, fékezéseket, éles
kanyarokat, hirtelen mozdulato-
kat vagy nagy sebességet, mert
elveszítheti uralmát a jármû felett,
vagy felborulhat, és ezzel balese-
tet okozhat.

(Folyt. köv.)

TETÕ 75 kg (165 font)
CSOMAG-
TARTÓ EGYENLETESEN ELOSZTVA

(Folytatás)
• Mindig vezessen lassan és ka-

nyarodjon óvatosan, ha a tetõ-
csomagtartón is szállít terhet.  Az
elhaladó autók vagy a termé-
szetes erõs szél okozta huzat hir-
telen felfelé ható nyomást gyako-
rolhat a tetõcsomagtartón lévõ
csomagra.  Ez különösen akkor
igaz, ha nagy, lapos tárgyat,
például falemezt vagy matracot
szállít.  A keletkezõ nyomás miatt
a tetõcsomagtartón szállított
teher leeshet és kárt tehet a jár-
mûben vagy a körülötte lévõkben.

• A sérülések és a tetõcsomag-
tartón szállított teher elveszté-
sének elkerülése érdekében
vezetés elõtt és alatt gyakran el-
lenõrizze, hogy a csomagok biz-
tonságosan vannak rögzítve.
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Antenna
D300102AUN

Tetõantenna 
Az Ön autója tetõantenna használatával
veszi a sugárzott AM és FM jeleket. Ez az
antenna levehetõ. Az antenna eltávolítá-
sához forgassa azt az óramutató járásá-
val ellentétes irányba. Az antenna felsze-
reléséhez forgassa azt az óramutató
járásával azonos irányba.

D300200AUN

Audiorendszer távirányító 
(felszereltségtõl függõen) 
Az audiorendszer kormánykerékre
szerelt távirányító gombjai elõsegítik a
biztonságos vezetést. 

AUDIORENDSZER

OUN026353

FIGYELEM!
• Mielõtt alacsony belmagasságú

helyre hajtana be, mindig hajtsa le
teljesen vagy távolítsa el az anten-
nát.

• Mindig távolítsa el az antennát,
mielõtt gépi autómosóba vinné
gépkocsiját, különben megsérül-
het.

• Amikor visszaszereli az antennát,
nagyon fontos, hogy teljesen
húzza meg, és állítsa függõleges
helyzetbe, hogy biztosítsa a
megfelelõ vételt, kivéve ha parkol,
vagy csomagok vannak a tetõcso-
magtartón.

• A tetõcsomagtartón elhelyezett
csomagokat a megfelelõ vétel biz-
tosítása érdekében ne tegye az
antenna közelébe.

OUN026356

FIGYELEM!
Ne mûködtesse az audiorendszer
távirányító gombjait egyidejûleg.

“A” típus “B” típus
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MODE (1)
Ennek a gombnak a megnyomásával
választhatja ki a rádiót, a magnetofont
(felszereltségtõl függõen) vagy a CD-
lejátszót.

VOL (▲/▼) (3)
• Nyomja meg a felfelé mutató gombot

(▲) a hangerõ növeléséhez.
• Nyomja meg a lefelé mutató gombot

(▼) a hangerõ csökkentéséhez.

SEEK/PRESET (▲/▼) (2)
Ha legalább 0,8 másodperc hosszan
megnyomja a SEEK gombot, akkor az a
következõképpen mûködik az egyes
üzemmódokban.

RADIO (rádió) üzemmód
Az AUTO SEEK (automatikus keresés)
gombnak felel meg.

TAPE (magnetofon) üzemmód
A FF/REW (gyors elõre-/visszaléptetés)
gombnak felel meg.

CDP (CD-lejátszó) üzemmód
A FF/REW (gyors elõre-/visszatekerés)
gombnak felel meg.

CDC (CD-váltó) üzemmód
A DISC UP/DOWN (következõ/elõzõ
lemez) gombnak felel meg.

Ha legfeljebb 0,8 másodperc hosszan
megnyomja a SEEK gombot, akkor az a
következõképpen mûködik az egyes
üzemmódokban.

RADIO (rádió) üzemmód
A PRESET STATION (elõre beállított állo-
másválasztó) gombnak felel meg.

TAPE (magnetofon) üzemmód
Az AUTO MUSIC Search(AMS) (automa-
tikus zenekeresés) gombnak felel meg.

CDP (CD-lejátszó) üzemmód
A TRACK UP/DOWN (következõ/elõzõ
mûsorszám) gombnak felel meg.

CDC (CD-váltó) üzemmód
A TRACK UP/DOWN (következõ/elõzõ
mûsorszám) gombnak felel meg.

Az audiorendszer vezérlõgombjaira
vonatkozó, részletes tájékoztatás ennek
a fejezetnek a következõ oldalain
olvasható.

D310000AUN

Az audioberendezés mûködése
A környezetében elhelyezkedõ adótor-
nyok AM(MW, LW) és FM rádiójeleket
sugároznak.  Az autóra szerelt
rádióantenna veszi ezeket a jeleket. A jel
ezután a rádióba jut, és az autó hang-
szóróin keresztül szólal meg. 
Ha elég erõs rádiójelek érik el a gépko-
csit, akkor az audiorendszer precíz
kialakítása biztosítja az adás lehetõ
legjobb minõségû megszólaltatását.
Bizonyos esetekben azonban elõfordul-
hat, hogy a gépkocsit elérõ jelek nem
elég erõsek és nem tiszták. Ez olyan
tényezõkön múlik, mint a rádióállo-
mástól való távolság, a közelben lévõ,
más, erõs rádióállomások, épületek,
hidak vagy egyéb nagy építmények.

♬♩♪

JBM001

FM vétel
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Az AM(MW, LW) adások nagyobb
távolságban foghatók, mint az FM adá-
sok. Ez azért van, mert az AM(MW, LW)
rádióhullámok alacsony frekvenciájúak.
Ezek a hosszú, alacsony frekvenciájú
rádióhullámok inkább követik a Föld gör-
bületét, minthogy egyenesen keresztül-
haladnának a légkörön. Ezen kívül ívben
térülnek el az akadályokon, így jobb
lefedettséget nyújtanak.

Az FM adásokat magas frekvencián su-
gározzák, és nem követik a földfelszínt.
Emiatt az FM adások általában az állo-
mástól nem messze gyengülni kezde-
nek. Ezen kívül az FM jeleket erõsen
befolyásolják az épületek, hegyek vagy
egyéb akadályok. Ezek olyan zajokat
eredményezhetnek, amelyek miatt azt
hiheti, hogy valamilyen probléma van a
rádióval. A következõ jelenségek nem
rendellenesek, és nem utalnak a rádió
hibájára:

• Gyengülés - Ahogy autója távolodik a
rádióállomástól, a jel gyengül, a hang
pedig egyre halkabb lesz. Ilyenkor azt
ajánljuk, hogy válasszon egy másik,
erõsebb állomást.

• Zúgás/gerjedés - Ha gyengék az FM
jelek, vagy nagyméretû akadályok
találhatók az adó és az Ön rádiója
között, az zavarossá teheti a jelet, ami
zúgó vagy gerjedõ zajt okozhat. Ha
csökkenti a magas hangok szintjét,
azzal mérsékelheti ezt a hatást, amíg
el nem múlik a zavar.

♬♩♪ ♬♩♪

JBM002 JBM003

AM(MW, LW) vétel FM rádióállomás

♬♩♪

JBM004
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• Állomásváltás - Ahogy az FM jel gyen-
gül, elõfordulhat, hogy egy közel azo-
nos frekvenciájú, erõsebb adás szólal
meg. Ez azért van, mert a rádiót úgy
tervezték, hogy mindig a legtisztább
jelet fogja.  Ilyenkor válasszon egy
másik állomást, amelynek erõsebb a
jele. 

• Kioltás - A különbözõ irányokból érke-
zõ rádiójelek torzítást vagy zúgást
okozhatnak. Ezt az ugyanarról az állo-
másról érkezõ, közvetlen és visszavert
jelek, vagy két, egymáshoz közeli frek-
venciájú állomás jelei okozhatják.
Ilyenkor válasszon egy másik állo-
mást, amíg el nem múlik a jelenség. 

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevõ
készülék használata   
Ha mobiltelefont használ a gépkocsiban,
akkor elõfordulhat, hogy zaj hallható az
audiorendszerbõl. Ez nem jelenti azt,
hogy bármi gond lenne az audiorend-
szerrel. Ilyenkor próbálja meg a mobilte-
lefont az audiorendszertõl a lehetõ
legtávolabb használni.

A kazetták kezelése
(felszereltségtõl függõen)
• Mivel a kazetták vastagsága adott, és

a 60 percnél (C-60) hosszabb
lejátszási idejû szalagok túl vékonyak,
ezért azt ajánljuk, ne használjon ilye-
neket, hogy elkerülje a szalag becsí-
põdését.

• A jobb hangminõség elérése érdeké-
ben rendszeresen (havonta egyszer)
tisztítsa meg a magnetofon fejét
színtelen alkoholba mártott vattával.

• Ha túl laza a szalag, akkor ceruzával
vagy hasonló tárggyal csévélve húzza
rá a görgõkre.

• Mivel a por vagy a kazettán megülõ,
egyéb szennyezõdések károsíthatják
a lejátszófejet, használaton kívül
mindig tartsa a kazettákat a tokjukban.

• Mindig tartsa távol a kazettákat a
mágneses készülékektõl (TV, hifi stb.),
hogy jobb legyen a hangminõség.

• Biztosítsa, hogy kazettán kívül ne
kerülhessen más tárgy vagy anyag a
magnetofonba.

• Mivel a szalag anyaga károsodhat a
közvetlen napfénytõl, ne hagyja a
kazettákat az üléseken, a mûszerfalon
vagy a hátsó szélvédõ alatt.

JBM005

FIGYELEM!
Ha szeretne kommunikációs rend-
szert, például mobiltelefont vagy
rádiókészüléket használni a gép-
kocsiban, akkor szereljen fel külön
külsõ antennát. Ha csak belsõ
antennával használja a mobiltele-
font vagy a rádiókészüléket, azzal
zavarhatja a gépkocsi elektromos
rendszerét, és hátrányosan befolyá-
solhatja a gépkocsi mûködését.

VIGYÁZAT!
Vezetés közben ne használjon
mobiltelefont. Ha szeretné használ-
ni a mobiltelefont, akkor álljon meg
egy biztonságos helyen.
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Lemezek kezelése 
(felszereltségtõl függõen)
• Ha túl meleg van az autóban, akkor

engedje le az ablakokat, és szellõztesse
ki az utasteret, mielõtt használná az autó
audiorendszerét.

• Az MP3/WMA/AAC/WAVE fájlok enge-
dély nélküli másolása és használata tör-
vénytelen (M466 esetén csak
MP3/WMA, M445 esetén csak CD-DA
formátumot használjon). Csak olyan
CD-ket használjon, amelyeket törvényes
módon készítettek.

• Ne használjon vegyi anyagokat, például
benzint vagy hígítót, megszokott
tisztítószereket vagy a hagyományos
lemezekhez készült mágneses spray-t a
CD-khez.

• Hogy megelõzze a lemez felületének
károsodását. A CD-ket csak az élüknél
vagy az élüknél és a középsõ lyuknál
fogja meg.

• A lejátszás elõtt tisztítsa meg lemez felü-
letét egy puha ruhadarabbal (a törlést a
közepétõl a széle felé végezze.)

• Ne sértse meg a lemez felületét, és ne
tegyen rá ragasztószalagot vagy papírt.

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a CD-leját-
szóba CD-ken nem kerülhet semmilyen,
nem odavaló tárgy (ne helyezzen be
egyszerre egynél több CD-t).

• Használaton kívül tartsa a CD-ket a
tokjukban, hogy megvédje azokat a
karcolásoktól és a portól.

• A CD-R/CD-RW típusú lemezek eseté-
ben elõfordulhat, hogy bizonyos CD-k
a gyártótól vagy a gyártási, illetve a fel-
vételi eljárástól függõen nem
mûködnek megfelelõen. Ha ilyenkor
továbbra is ilyen CD-k használatával
próbálkozik, az autója
a u d i o r e n d s z e r é n e k
meghibásodásához vezethet.

✽✽ MEGJEGYZÉS - 
Nem kompatibilis, másolásvédett
audio CD lejátszása
Elõfordulhat, hogy bizonyos
másolásvédett CD-k, amelyek nem felel-
nek meg a nemzetközi audio CD
szabványoknak (Red Book), nem játsz-
hatók le autójának audiorendszerével.
Kérjük, ne feledje, hogy ha
másolásvédett CD-ket próbál meg
lejátszani, és autója audiorendszerének
CD-lejátszója nem nyújtja a
várakozásainak megfelelõ teljesítményt,
az valószínûleg ezeknek a CD-knek
róható fel, és nem a készülék hibája.
Kérjük, cserélje ki ezeket a CD-ket.
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1. POWER ON-OFF, VOLUME - bekapcsolás

és kikapcsolás, hangerõ

2. BAND - sávválasztó gomb 

3. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hangbeállító

gomb

4. AUTO SEEK - automatikus keresés

5. LEGJOBB MINÕSÉGÛ ÁLLOMÁSOK

RÖGZÍTÉSE (BSM) gomb

6. PRESET - állomásválasztó gombok

M420EU

A sztereó rádió mûködése (M420) (felszereltségtõl függõen)
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1. POWER ON-OFF - bekapcsolás és
kikapcsolás szabályozógombja

A rádió akkor mûködik, ha a gyújtáskap-
csoló ACC vagy ON helyzetben van.  A
bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot.
A kijelzõ rádió üzemmódban a frekvenci-
át, magnetofon üzemmódban pedig a
lejátszás irányának jelzését mutatja. A
kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gom-
bot.

VOLUME - hangerõ-szabályozó
Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a hangerõ
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a hangerõ csök-
kentéséhez.

2. BAND - sávválasztó gomb
BAND - sávválasztó gomb 
Az FM/AM gomb megnyomásával
válthat az AM(MW, LW), az FM1 és az
FM2 sávok között.

3. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hang-
beállító gomb

Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a frekvencia
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a frekvencia csök-
kentéséhez.

AUDIO - hangbeállító gomb
Az AUDIO hangbeállító gomb
megnyomásával válthat a BASS, MID-
RANGE, TREBLE, FADER és BALANCE
üzemmódok között.
A kiválasztott üzemmód megjelenik a
kijelzõn.
Az egyes üzemmódok kiválasztását
követõen forgassa az AUDIO hangbeállí-
tó gombot az óramutató járásával azo-
nos, vagy azzal ellenkezõ irányba.

BASS - mély hangok szabályozása
A mély hangok erõsítéséhez forgassa a
gombot az óramutató járásával azonos,
csökkentésükhöz pedig az óramutató
járásával ellentétes irányba.

MID-RANGE - középtartományú hangok
szabályozása
A középtartományú hangok erõsí-
téséhez forgassa a gombot az
óramutató járásával azonos, csökkenté-
sükhöz pedig az óramutató járásával
ellentétes irányba.

TREBLE magas hangok szabályozása
A magas hangok erõsítéséhez forgassa
a gombot az óramutató járásával azo-
nos, csökkentésükhöz pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba.

FADER - elsõ-hátsó hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a hátsó hangszórók hangját (az elsõ
hangszórók halkabbak lesznek). Ha a
szabályozógombot az óramutató járásá-
val ellentétes irányba forgatja, akkor az
elsõ hangszórók hangját emeli ki (a
hátsó hangszórók lesznek halkabbak).

BALANCE - jobb-bal hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a jobb oldali hangszórók hangját (a bal
oldali hangszórók halkabbak lesznek).
Ha a szabályozógombot az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatja,
akkor a bal oldali hangszórók hangját
emeli ki (a jobb oldali hangszórók
lesznek halkabbak).
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4. AUTO SEEK - automatikus keresés
(automatikus állomásválasztás)

Nyomja meg az AUTO SEEK gombot.
Ha a gomb  oldalát nyomja meg, akkor a
készülék automatikusan a legközelebbi,
magasabb frekvenciájú állomásra han-
gol, ha a gomb  oldalát nyomja meg,
akkor pedig automatikusan a legköze-
lebbi, alacsonyabb frekvenciájú állomás-
ra.

5. CD SCAN (BSM) gomb
Ha megnyomja a CD SCAN (BSM) gom-
bot, akkor a készülék kiválasztja és
tárolja a hat legjobb vételt biztosító állo-
mást. A kiválasztott állomások frekven-
cia szerinti sorrendben kerülnek
tárolásra az elsõ állomásválasztó gomb-
tól kezdve.

6. PRESET STATION - állomásválasztó
gombok

Az AM(MW, LW), az FM1 és az FM2
sávon hat-hat állomás rögzíthetõ az
elektronikus memóriában.

ÁLLOMÁSOK BEPROGRAMOZÁSA
A rádió memóriájában hat AM(MW, LW)
és tizenkét FM állomás beprogramozásá-
ra van lehetõség. Ezt követõen bármikor
egyszerûen elõhívhatja ezeket az állomá-
sokat, ha megnyomja az AM(MW, LW) /
FM sávválasztó gombot és/vagy a hat
állomásválasztó gomb valamelyikét. Az
állomások beprogramozásához kövesse
az alábbi lépéseket:
• Az AM(MW, LW)/FM sávválasztó gomb

megnyomásával válthat az AM(MW,
LW), az FM1 és az FM2 sávok között.

• Válassza ki a tárolni kívánt állomást a
keresési funkcióval vagy kézi hangolás-
sal.

• Döntse el, hogy melyik állomásválasztó
gombot szeretné használni az adott
állomás elérésére.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az
állomásválasztó gombot legalább 0,8
másodpercre. Az kijelzõn megjelenõ
állomásválasztó gomb visszajelzõ
mutatja, hogy melyik gombot nyomta
meg. Sikeres rögzítés esetén csipogó
hang hallható. Ekkor engedje el a gom-
bot, és folytassa a következõ, kívánt
állomás beprogramozásával. Összesen
24 állomást lehet beprogramozni, ha a
minden gombhoz egy AM(MW, LW) és
két FM állomást választ.

• Ha végzett a beprogramozással, akkor
bármelyik rögzített állomás elõhívható
az AM(MW, LW), FM1 vagy FM2 sáv és
a megfelelõ állomásválasztó gomb
kiválasztásával.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen el italokat az audio-

rendszer közelében. Ha kiömle-
nek, akkor károsodás érheti az
audiorendszer belsõ szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.
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1. TAPE PROGRAM - lejátszás iránya

2. TAPE EJECT - kazetta kiadása

3. DOLBY gomb

4. REPEAT (RPT) - ismétlés 

5. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) - automati-

kus zenekeresés

6. FF/REW - gyors elõre-/visszatekerés

M420EU

A magnetofon mûködése (M420) (felszereltségtõl függõen)
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1. TAPE PROGRAM - lejátszás iránya
• Ha szeretne átváltani kazetta másik

oldalának lejátszására, akkor elég ezt
a gombot lenyomnia. A kijelzõn
megjelenõ nyíl mutatja a lejátszás irá-
nyát.

• Ha szeretné bekapcsolni az audio-
rendszert, és elindítani betárazott
kazetta lejátszását, akkor egyszerûen
csak nyomja le a TAPE gombot.

2. TAPE EJECT - kazetta kiadása
• Ha van kazetta a lejátszóban, akkor

annak kiadásához nyomja meg a
gombot.

• A lejátszó akkor is kiadja kazettát, ha a
FF/REW (gyors elõre-/visszatekerés)
üzemmódban nyomja meg a  gombot.

3. DOLBY gomb
Ha háttérzaj hallható a kazetta lejátszása
során, akkor pusztán a DOLBY gomb
megnyomásával lényegesen csökkent-
heti annak mértékét. Ha szeretné
kikapcsolnia a DOLBY funkciót, akkor
nyomja meg újra a gombot.

4. REPEAT (RPT) - ismétlés
• Ha szeretné megismételni azt a

mûsorszámot, amelye éppen hallgat,
akkor nyomja meg az RPT gombot.
Ha mégsem szeretné megismételni,
akkor nyomja meg újra a gombot.

• Ha nem kapcsolja ki az RPT (ismétlés)
funkciót a mûsorszám végén, akkor a
lejátszó automatikusan megismétli azt.
Ez addig folytatódik, amíg újra meg
nem nyomja a gombot, vagy újra be
nem kapcsolja a készüléket.

5. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) -
automatikus zenekeresés

Ennek a gombnak a megnyomásával
megkeresheti az egyes dalok kezdetét
egy mûsoros zenekazettán. Az AUTO
MUSIC SEARCH (automatikus zeneke-
resés) gomb segítségével megtalálhatja
a dalok közötti, csendes szünetet (ha az
legalább 4 másodperces).

• A gomb megnyomását követõen a
következõ zenei szakasz lejátszása
kezdõdik meg.

• A gomb megnyomását követõen újra
elölrõl kezdõdik az éppen hallgatott
zene lejátszása.

• Az FF vagy a REW (gyors elõre-, illetve
visszatekerés) funkció kikapcsoláshoz
nyomja meg újra a gombot.

6. FF/REW - gyors elõre-/visszatekerés
• Ha a lejátszás közben vagy visszate-

kerés során megnyomja az FF (gyors
elõretekerés) gombot, akkor elindul a
kazetta elõrecsévélése.

• Ha FF (gyors elõretekerés) üzemmód-
ban ismét megnyomja az FF (gyors
elõretekerés) gombot, akkor elindul a
kazetta lejátszása.

• Ha a lejátszás közben vagy gyors elõ-
retekerés során megnyomja a REW
(visszatekerés) gombot, akkor elindul
a kazetta visszacsévélése.

• Ha REW (visszatekerés) üzemmódban
ismét megnyomja a REW (visszate-
kerés) gombot, akkor elindul a kazetta
lejátszása.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen semmit, például

aprópénzt a lejátszó nyílásába,
mivel károsodás érheti a készülé-
ket.

•Ne helyezzen el italokat az
audiorendszer közelében. Ha
kiömlenek, akkor károsodás érhe-
ti a lejátszó szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.
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1. POWER ON-OFF, VOLUME - bekapcsolás és

kikapcsolás, hangerõ

2. AM(MW, LW) sávválasztó gombok 

3. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hangbeállító

gomb

4. AUTO SEEK - automatikus keresés

5. CD SCAN (BSM) gomb

6. EQ - hangszínbeállítás

7. PRESET STATION - állomásválasztó gombok

M445EU

A sztereó rádió mûködése (M445) (felszereltségtõl függõen)
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1. POWER ON-OFF - bekapcsolás és
kikapcsolás szabályozógombja

• A rádió akkor mûködik, ha a gyújtás-
kapcsoló ACC vagy ON helyzetben
van.  A bekapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. A kijelzõ rádió üzemmódban
a frekvenciát, CD-lejátszó üzemmód-
ban pedig a CD mûsorszámát mutatja.
A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a
gombot.

• Az FM/AM(MW, LW) vagy a CD gomb
megnyomásával anélkül kapcsolhatja
be az adott funkciót, hogy meg kellene
nyomnia a Power ON-OFF gombot.

VOLUME - hangerõ-szabályozó
Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a hangerõ
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a hangerõ csök-
kentéséhez.

2. BAND - sávválasztó
FM sávválasztó gomb 
Az FM gomb megnyomásával válthat az
FM1 és az FM2 sávok között.

AM(MW, LW) sávválasztó gomb 
Az AM gomb megnyomásával válthat az
AM(MW, LW) sávra. A kijelzõn
megjelenik az AM(MW, LW) üzemmód.

3. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hang-
beállító gomb

Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a frekvencia
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a frekvencia csök-
kentéséhez.

AUDIO - hangbeállító gomb
Az AUDIO hangbeállító gomb megnyo-
másával válthat a BASS, MID-RANGE,
TREBLE, FADER és BALANCE üzem-
módok között.
A kiválasztott üzemmód megjelenik a
kijelzõn.
Az egyes üzemmódok kiválasztását
követõen forgassa az AUDIO hangbeállí-
tó gombot az óramutató járásával azo-
nos, vagy azzal ellenkezõ irányba.

BASS - mély hangok szabályozása
A mély hangok erõsítéséhez forgassa a
gombot az óramutató járásával azonos,
csökkentésükhöz pedig az óramutató
járásával ellentétes irányba.

MID-RANGE - középtartományú hangok
szabályozása
A középtartományú hangok erõsítésé-
hez forgassa a gombot az óramutató
járásával azonos, csökkentésükhöz

pedig az óramutató járásával ellentétes
irányba.

TREBLE magas hangok szabályozása
A magas hangok erõsítéséhez forgassa
a gombot az óramutató járásával azo-
nos, csökkentésükhöz pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba.

FADER - elsõ-hátsó hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a hátsó hangszórók hangját (az elsõ
hangszórók halkabbak lesznek). Ha a
szabályozógombot az óramutató járásá-
val ellentétes irányba forgatja, akkor az
elsõ hangszórók hangját emeli ki (a
hátsó hangszórók lesznek halkabbak).

BALANCE - jobb-bal hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a jobb oldali hangszórók hangját (a bal
oldali hangszórók halkabbak lesznek).
Ha a szabályozógombot az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatja,
akkor a bal oldali hangszórók hangját
emeli ki (a jobb oldali hangszórók
lesznek halkabbak).
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4. AUTO SEEK - automatikus keresés
(automatikus állomásválasztás)

Nyomja meg az AUTO SEEK gombot.
Ha a gomb  oldalát nyomja meg, akkor a
készülék automatikusan a legközelebbi,
magasabb frekvenciájú állomásra han-
gol, ha a gomb  oldalát nyomja meg,
akkor pedig automatikusan a legköze-
lebbi, alacsonyabb frekvenciájú állomás-
ra.

5. CD SCAN (BSM) gomb
Ha megnyomja a CD SCAN (BSM) gom-
bot, akkor a készülék kiválasztja és
tárolja a hat legjobb vételt biztosító állo-
mást. A kiválasztott állomások frekven-
cia szerinti sorrendben kerülnek
tárolásra az elsõ állomásválasztó gomb-
tól kezdve.

6. EQ - hangszínbeállítás
Az EQ gomb megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt hangszínbeállítást
a CLASSIC (klasszikus), POP (popzene),
ROCK (rockzene), JAZZ (jazz) és OFF
(kikapcsolva) üzemmódok közül. A
gomb minden egyes megnyomásával a
következõk szerint változik a kijelzõ;

7. PRESET STATION - állomásválasztó
gombok

Az AM(MW, LW), az FM1 és az FM2
sávon hat-hat állomás rögzíthetõ az
elektronikus memóriában.

ÁLLOMÁSOK BEPROGRAMOZÁSA
A rádió memóriájában hat AM(MW, LW)
és tizenkét FM állomás beprogramozá-
sára van lehetõség. Ezt követõen bármi-
kor egyszerûen elõhívhatja ezeket az
állomásokat, ha megnyomja az AM(MW,
LW) / FM sávválasztó gombot és/vagy a
hat állomásválasztó gomb valamelyikét.
Az állomások beprogramozásához
kövesse az alábbi lépéseket:

• Az AM(MW, LW)/FM sávválasztó gomb
megnyomásával válthat az AM(MW,
LW), az FM1 és az FM2 sávok között.

• Válassza ki a tárolni kívánt állomást a
keresési funkcióval vagy kézi hango-
lással.

• Döntse el, hogy melyik állomásválasz-
tó gombot szeretné használni az adott
állomás elérésére.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az
állomásválasztó gombot legalább 0,8
másodpercig. Az kijelzõn megjelenõ
állomásválasztó gomb visszajelzõ
mutatja, hogy melyik gombot nyomta
meg. Sikeres rögzítés esetén csipogó
hang hallható. Ekkor engedje el a
gombot, és folytassa a következõ,
kívánt állomás beprogramozásával.
Összesen 24 állomást lehet beprogra-
mozni, ha a minden gombhoz egy
AM(MW, LW) és két FM állomást
választ.

• Ha végzett a beprogramozással, akkor
bármelyik rögzített állomás elõhívható
az AM(MW, LW), FM1 vagy FM2 sáv és
a megfelelõ állomásválasztó gomb
kiválasztásával.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen el italokat az

audiorendszer közelében. Ha
kiömlenek, akkor károsodás érhe-
ti az audiorendszer belsõ szerke-
zetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)
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1. CD üzemmód gombja

2. TRACK UP/DOWN - mûsorszámok

léptetése 

3. FF/REW - gyors elõre-/visszaléptetés

4. REPEAT (RPT) - ismétlés

5. CD SCAN (BSM) gomb

6. CD EJECT - CD kiadása

7. RANDOM (RDM) - véletlenszerû

lejátszás

M445EU

A CD-lejátszó mûködése (M445) (felszereltségtõl függõen)
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1. CD üzemmód gombja
• Helyezze be a CD-t a felirattal felfelé.
• A lejátszást elindíthatja úgy is, hogy a

rádió mûködése közben helyezi be a
CD-t.

• Amennyiben van lemez a CD-lejátszó-
ban, akkor a CD gomb megnyomá-
sára abban az esetben is elindul a CD
lejátszása, ha addig a rádió szólt.

• A CD-lejátszó akkor mûködik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON hely-
zetben van.

•A CD gomb megnyomásával anélkül
kapcsolhatja be az adott funkciót,
hogy meg kellene nyomnia a Power
ON-OFF gombot.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztósza-

lagot a lemez egyik oldalára se, mivel
az meghibásodást okozhat.

• A készülék nem képes lezáratlan CD-
R (írható CD) és CD-RW (újraírható
CD) lejátszására. 
Kérjük, a lezárási folyamattal kapcso-
latos részleteket olvassa el a CD-
R/CD-RW írásához használt készülék
vagy számítógépes program útmu-
tatójában.

(folytatódik)

(folytatás)
• A felvétel állapotától függõen elõfor-

dulhat, hogy bizonyos írható vagy
újraírható lemezek (CD-R/CD-RW)
nem játszhatók le a készülék segít-
ségével.

2. TRACK UP/DOWN - mûsorszámok
léptetése
• Az éppen hallgatott lemez kívánt

mûsorszámát annak sorszáma
segítségével választhatja ki.

• A  gomb egyszeri megnyomásával a
következõ mûsorszám elejére léphet. 
Ha a lejátszás kezdetétõl számított egy
másodpercen belül megnyomja a
gombot, akkor visszafelé léptetheti a
CD-t. 
Ha a lejátszás kezdetétõl számított egy
másodpercen túl nyomja meg a  gom-
bot, azzal az éppen hallgatott
mûsorszám elejére léphet.

3. FF/REW - gyors elõre-/visszatekerés 
Ha szeretné gyorsan elõre- vagy visz-
szatekerni a CD egyik mûsorszámát, ak-
kor tartsa lenyomva a  vagy a  gombot. 
Ha elengedi a gombot, akkor folytatódik
a CD lejátszása.

4. REPEAT (RPT) - ismétlés
• Ha szeretné megismételni azt a

mûsorszámot, amelye éppen hallgat,
akkor nyomja meg az RPT gombot.
Ha mégsem szeretné megismételni,
akkor nyomja meg újra a gombot.

• Ha nem kapcsolja ki az RPT (ismétlés)
funkciót a mûsorszám végén, akkor a
lejátszó automatikusan megismétli azt.
Ez addig folytatódik, amíg újra meg
nem nyomja a gombot, vagy újra be
nem kapcsolja a készüléket.

5. CD SCAN (BSM) gomb
• Ha szeretné lejátszani minden egyes

mûsorszám elsõ 10 másodpercét,
akkor nyomja le a CD SCAN (BSM)
gombot.

• Ha megtalálta a keresett mûsor-
számot, akkor nyomja meg ismét a CD
SCAN (BSM) gombot az elsõ 10
másodpercen belül.
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6. CD EJECT - CD kiadása
Ha van CD a lejátszóban, akkor annak
kiadásához nyomja meg a  gombot.
Erõltetett kiadás: A CD erõltetett kiadá-
sához nyomja meg és tartsa lenyomva
ezt a gombot legalább 3 másodpercig. 
(Ezt csak akkor tegye, ha egy CD be-
szorult, és nem tudja kivenni a szokásos
módon - pl. ha véletlenül 2 CD-t helye-
zett be.)

7. RANDOM (RDM) - véletlenszerû lejátszás
Ezzel a funkcióval véletlenszerû sorrend-
ben hallgathatja meg a mûsorszámokat.
A véletlenszerû lejátszás bekapcso-
lásához tegye a következõt:

Nyomja meg az RDM gombot, ha
véletlenszerû sorrendben szeretné
meghallgatni a mûsorszámokat.  A funk-
ció kikapcsolásához nyomja meg újra az
RDM gombot, vagy kapcsolja be újra a
készüléket. A készülék az alapértelme-
zés szerint egymást követõ sorrendben
játssza le a mûsorszámokat.

✽✽ FIGYELEM
• A készülék megfelelõ mûködéséhez biz-

tosítson a gépkocsi belsõ terében megfelelõ
hõmérsékletet a klímaberendezés vagy a
fûtési rendszer használatával.

(folytatás)
• Ha biztosítékot cserél, akkor megfelelõ

áramerõsségût tegyen a helyére.
• Ha lekötik az akkumulátort, vagy

megszakad a gépkocsi áramellátása,
akkor az összes tárolt könyvjelzõ tör-
lõdik.  Ebben az esetben vissza kell állí-
tani a könyvjelzõket.

• Ezt a berendezést kizárólag 12 V-os,
egyenáramú akkumulátorral és negatív
testeléssel ellátott rendszerben való
használatra tervezték.

• A készülék precíziós alkatrészekbõl épül
fel. Ne próbálja meg szétszerelni vagy
bármelyik alkatrészét beállítani.

• Ne tegye ki a berendezést (beleértve a
hangszórókat és a CD-ket) víz vagy nagy
mennyiségû nedvesség hatásának.

(folytatás)
• Ne üsse meg az audiorendszert,

és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

• Ha terepen vagy egyenetlen felü-
letû úttesten halad, akkor elõfor-
dulhat, hogy a CD ugrik.  Ne hasz-
nálja a CD-lejátszót, ha ilyen
körülmények között halad, mivel
megsérülhet a CD felülete. 

• Ne próbálja megfogni vagy kihúz-
ni a CD-t, miközben a betöltõ
szerkezet éppen behúzza azt az
audiorendszerbe.  Károsodás ér-
heti az audiorendszert és a CD-t.

• Audiorendszerében kerülje az írt
CD-k használatát.  A legjobb ered-
mény elérése érdekében javasolt
az eredeti lemezek használata.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen a CD-lejátszóba

elgörbült vagy gyenge minõségû
lemezeket, mivel károsodás érhe-
ti a készüléket.

• Ne helyezzen semmit, például ap-
rópénzt a lejátszó nyílásába, mivel
károsodás érheti a készüléket.

• Ne helyezzen el italokat az
audiorendszer közelében. Ha
kiömlenek, akkor károsodás érhe-
ti a lejátszó szerkezetét.

(folytatódik)

VIGYÁZAT!
Menet közben mindig csak halkítsa
le annyira a készüléket, hogy
meghallhassa a kívülrõl érkezõ
hangokat.
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1. POWER ON-OFF, VOLUME - bekapcsolás

és kikapcsolás, hangerõ

2. AUDIO - hangbeállító gomb

3. BAND - sávválasztó gomb

4. CD SCAN (BSM) gomb

5. EQ - hangszínbeállítás

6. AUTO SEEK - automatikus keresés

7. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hangbeállító

gomb

8. PRESET STATION - állomásválasztó gom-

bok

M455EU

A sztereó rádió mûködése (M455) (felszereltségtõl függõen)
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1. POWER ON-OFF - bekapcsolás és
kikapcsolás szabályozógombja

• A rádió akkor mûködik, ha a gyújtás-
kapcsoló ACC vagy ON helyzetben
van. A bekapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. A kijelzõ rádió üzemmódban
a frekvenciát, magnetofon
üzemmódban a lejátszás irányának
jelzését, CD/MP3 üzemmódban pedig
a CD/MP3 mûsorszámot mutatja. A
kikapcsoláshoz nyomja meg újra a
gombot.  

• Az FM/AM(MW, LW), a TAPE vagy a
CD/MP3 gomb megnyomásával anél-
kül kapcsolhatja be az adott funkciót,
hogy meg kellene nyomnia a Power
ON-OFF gombot.

VOLUME - hangerõ-szabályozó 
Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a hangerõ
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a hangerõ csök-
kentéséhez.

2. AUDIO - hangbeállító gomb
Az AUDIO hangbeállító gomb megnyo-
másával válthat a BASS, MID-RANGE,
TREBLE, FADER és BALANCE üzem-
módok között.
A kiválasztott üzemmód megjelenik a
kijelzõn.
Az egyes üzemmódok kiválasztását
követõen forgassa az AUDIO hangbeállí-
tó gombot az óramutató járásával azo-
nos, vagy azzal ellenkezõ irányba.

BASS - mély hangok szabályozása
A MÉLY HANGOK erõsítéséhez forgassa
a gombot az óramutató járásával azo-
nos, csökkentésükhöz pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba.

MID-RANGE - középtartományú hangok
szabályozása
A középtartományú hangok erõsítésé-
hez forgassa a gombot az óramutató
járásával azonos, csökkentésükhöz
pedig az óramutató járásával ellentétes
irányba.

TREBLE magas hangok szabályozása 
A magas hangok erõsítéséhez forgassa
a gombot az óramutató járásával azo-
nos, csökkentésükhöz pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba.

FADER - elsõ-hátsó hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a hátsó hangszórók hangját (az elsõ
hangszórók halkabbak lesznek). Ha a
szabályozógombot az óramutató járásá-
val ellentétes irányba forgatja, akkor az
elsõ hangszórók hangját emeli ki (a
hátsó hangszórók lesznek halkabbak).

BALANCE - jobb-bal hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a jobb oldali hangszórók hangját (a bal
oldali hangszórók halkabbak lesznek).
Ha a szabályozógombot az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatja,
akkor a bal oldali hangszórók hangját
emeli ki (a jobb oldali hangszórók
lesznek halkabbak).

3. BAND - sávválasztó gomb
Az FM/AM gomb megnyomásával
válthat az AM(MW, LW), az FM1 és az
FM2 sávok között. A kiválasztott
üzemmód megjelenik a kijelzõn.
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4. CD SCAN (BSM) gomb
Ha megnyomja a CD SCAN (BSM) gom-
bot, akkor a készülék kiválasztja és tárol-
ja a hat legjobb vételt biztosító állomást.
A kiválasztott állomások frekvencia
szerinti sorrendben kerülnek tárolásra az
elsõ állomásválasztó gombtól kezdve.

5. EQ - hangszínbeállítás
Az EQ gomb megnyomásával kiválaszt-
hatja a kívánt hangszínbeállítást a
CLASSIC (klasszikus), POP (popzene),
ROCK (rockzene), JAZZ (jazz) és OFF
(kikapcsolva) üzemmódok közül. A
gomb minden egyes megnyomásával a
következõk szerint változik a kijelzõ;

6. AUTO SEEK - automatikus keresés
(automatikus állomásválasztás)

Nyomja meg az AUTO SEEK gombot.
Ha a gomb  oldalát nyomja meg, akkor a
készülék automatikusan a legközelebbi,
magasabb frekvenciájú állomásra han-
gol, ha a gomb  oldalát nyomja meg,
akkor pedig automatikusan a
legközelebbi, alacsonyabb frekvenciájú
állomásra.

7. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hang-
beállító gomb
Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a frekvencia
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a frekvencia csök-
kentéséhez.

8. PRESET STATION - állomásválasztó
gombok

Az AM(MW, LW), az FM1 és az FM2
sávon hat-hat állomás rögzíthetõ az
elektronikus memóriában.

ÁLLOMÁSOK BEPROGRAMOZÁSA
A rádió memóriájában hat AM(MW, LW)
és tizenkét FM állomás beprogra-
mozására van lehetõség. Ezt követõen
bármikor egyszerûen elõhívhatja ezeket
az állomásokat, ha megnyomja az
AM(MW, LW) / FM sávválasztó gombot
és/vagy a hat állomásválasztó gomb va-
lamelyikét. Az állomások beprogramo-
zásához kövesse az alábbi lépéseket:

• Az AM(MW, LW)/FM sávválasztó gomb
megnyomásával válthat az AM(MW,
LW), az FM1 és az FM2 sávok között.

• Válassza ki a tárolni kívánt állomást a
keresési funkcióval vagy kézi hango-
lással.

• Döntse el, hogy melyik állomásválasz-
tó gombot szeretné használni az adott
állomás elérésére.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az
állomásválasztó gombot legalább 0,8
másodpercig. Az kijelzõn megjelenõ
állomásválasztó gomb visszajelzõ
mutatja, hogy melyik gombot nyomta
meg. Sikeres rögzítés esetén csipogó
hang hallható. Ekkor engedje el a
gombot, és folytassa a következõ,
kívánt állomás beprogramozásával.
Összesen 24 állomást lehet beprogra-
mozni, ha a minden gombhoz egy
AM(MW, LW) és két FM állomást
választ.

• Ha végzett a beprogramozással, akkor
bármelyik rögzített állomás elõhívható
az AM(MW, LW), FM1 vagy FM2 sáv és
a megfelelõ állomásválasztó gomb
kiválasztásával.

CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)

VIGYÁZAT
• Ne helyezzen el italokat az

audiorendszer közelében. Ha
kiömlenek, akkor károsodás érhe-
ti a lejátszó szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.
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1. TAPE PROGRAM - lejátszás iránya

2. TAPE EJECT - kazetta kiadása

3. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) - automati-

kus zenekeresés

4. FF/REW - gyors elõre-/visszaléptetés

5. REPEAT (RPT) - ismétlés

6. DOLBY gomb

7. EQ - hangszínbeállítás

A magnetofon mûködése (M455) (felszereltségtõl függõen)

M455EU
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1. TAPE PROGRAM - lejátszás iránya
• Ha szeretne átváltani kazetta másik

oldalának lejátszására, akkor elég ezt
a gombot lenyomnia. A kijelzõn
megjelenõ nyíl mutatja a lejátszás irá-
nyát.

• Ha szeretné bekapcsolni az
audiorendszert, és elindítani betára-
zott kazetta lejátszását, akkor egysze-
rûen csak nyomja le a TAPE gombot.

2. TAPE EJECT - kazetta kiadása
• Ha van kazetta a lejátszóban, akkor

annak kiadásához nyomja meg a
gombot.

• A lejátszó akkor is kiadja kazettát, ha a
FF/REW (gyors elõre-/visszatekerés)
üzemmódban nyomja meg a  gombot.

3. AUTO MUSIC SEARCH (AMS) -
automatikus zenekeresés

Ennek a gombnak a megnyomásával
megkeresheti az egyes dalok kezdetét
egy mûsoros zenekazettán. Az AUTO
MUSIC SEARCH (automatikus zeneke-
resés) gomb segítségével megtalálhatja
a dalok közötti, csendes szünetet (ha az
legalább 4 másodperces).

• A gomb megnyomását követõen a
következõ zenei szakasz lejátszása
kezdõdik meg.

• A gomb megnyomását követõen újra
elölrõl kezdõdik az éppen hallgatott
zene lejátszása.

• Az FF vagy a REW (gyors elõre-, illetve
visszatekerés) funkció kikapcsoláshoz
nyomja meg újra a gombot.

4. FF/REW - gyors elõre-/visszatekerés
• Ha a lejátszás közben vagy

visszatekerés során megnyomja az FF
(gyors elõretekerés) gombot, akkor
elindul a kazetta elõrecsévélése.

• Ha FF (gyors elõretekerés)
üzemmódban ismét megnyomja az FF
(gyors elõretekerés) gombot, akkor
elindul a kazetta lejátszása.

• Ha a lejátszás közben vagy gyors elõ-
retekerés során megnyomja a REW
(visszatekerés) gombot, akkor elindul
a kazetta visszacsévélése.

• Ha REW (visszatekerés) üzemmódban
ismét megnyomja a REW
(visszatekerés) gombot, akkor elindul
a kazetta lejátszása.

5. REPEAT (RPT) - ismétlés
• Ha szeretné megismételni azt a

mûsorszámot, amelye éppen hallgat,
akkor nyomja meg az RPT gombot.
Ha mégsem szeretné megismételni,
akkor nyomja meg újra a gombot.

• Ha nem kapcsolja ki az RPT (ismétlés)
funkciót a mûsorszám végén, akkor a
lejátszó automatikusan megismétli azt.
Ez addig folytatódik, amíg újra meg
nem nyomja a gombot, vagy újra be
nem kapcsolja a készüléket.

6. DOLBY gomb
Ha háttérzaj hallható a kazetta lejátszása
során, akkor pusztán a DOLBY gomb
megnyomásával lényegesen csökkent-
heti annak mértékét. Ha szeretné
kikapcsolnia a DOLBY funkciót, akkor
nyomja meg újra a gombot.

7. EQ - hangszínbeállítás
Az EQ gomb megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt hangszínbeállítást
a CLASSIC (klasszikus), POP (popzene),
ROCK (rockzene), JAZZ (jazz) és OFF
(kikapcsolva) üzemmódok közül. A
gomb minden egyes megnyomásával a
következõk szerint változik a kijelzõ;

CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)
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✽✽ MEGJEGYZÉS
• A készülék megfelelõ mûködéséhez

biztosítson a gépkocsi belsõ terében
megfelelõ hõmérsékletet a klímabe-
rendezés vagy a fûtési rendszer hasz-
nálatával.

• Ha biztosítékot cserél, akkor
megfelelõ áramerõsségût tegyen a
helyére.

• Ha lekötik az autó akkumulátorát,
akkor az összes beprogramozott állo-
más frekvenciája törlõdik. Ezért
ilyenkor mindent újra be kell állítani.

• Ne olajozza meg a forgó alkatrészeket.
A mágneseket, csavarhúzókat és az
egyéb fémtárgyakat tartsa távol mag-
netofon belsõ szerkezetétõl és leját-
szófejétõl.

• Ezt a berendezést kizárólag 12 V-os,
egyenáramú akkumulátorral és
negatív testeléssel ellátott rendszerben
való használatra tervezték.

• A készülék precíziós alkatrészekbõl
épül fel. Ne próbálja meg szétszerelni
vagy bármelyik alkatrészét beállítani.

• Ne tegye ki a berendezést (beleértve a
hangszórókat és a magnetofont) víz
vagy nagy mennyiségû nedvesség
hatásának.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen semmit, például

aprópénzt a lejátszó nyílásába,
mivel károsodás érheti a készü-
léket.

• Ne helyezzen el italokat az
audiorendszer közelében. Ha
kiömlenek, akkor károsodás érhe-
ti a lejátszó szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

VIGYÁZAT!
Menet közben mindig csak halkítsa
le annyira a készüléket, hogy
meghallhassa a kívülrõl érkezõ
hangokat.
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1. AUDIO/MP3 CD üzemmód gombja

2. TRACK UP/DOWN - mûsorszámok

léptetése

3. FF/REW - gyors elõre-/visszaléptetés

4. REPEAT (RPT) - ismétlés

5. RANDOM (RDM) - véletlenszerû lejátszás

6. BOOKMARK (MARK) - könyvjelzõ

7. SCROLL - görgetés

8. EQ - hangszínbeállítás

9. CD EJECT - CD kiadása

10. CD SCAN (BSM) gomb

11. FILE SEARCH - fájlkeresés 

(TUNE - keresõgomb)

12. DIRECTORY SEARCH (DIR) - mappa-

keresés

M455EU

A CD-lejátszó mûködése (M455) (felszereltségtõl függõen) - MP3/WMA/AAC/WAVE KOMPATIBILIS
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1. AUDIO/MP3 CD üzemmód gombja
• Helyezze be a CD-t a felirattal felfelé.
• A CD lejátszását elindíthatja úgy is,

hogy a rádió vagy a magnetofon
mûködése közben helyezi be a CD-t.

• Amennyiben van lemez a CD-leját-
szóban, akkor a CD gomb megnyo-
mására abban az esetben is elindul a
CD lejátszása, ha addig a rádió szólt.

• A CD-lejátszó akkor mûködik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON hely-
zetben van.

• A CD gomb megnyomásával anélkül
kapcsolhatja be az adott funkciót,
hogy meg kellene nyomnia a Power
ON-OFF gombot.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztósza-

lagot a lemez egyik oldalára se, mivel
az meghibásodást okozhat.

• A készülék képes olyan, többszörös
írási eljárással létrehozott CD-R
(írható CD) és CD-RW (újraírható
CD) lejátszására, amelyek több mint
két menetben készültek.
Kérjük, a lezárási folyamattal kapcso-
latos részleteket olvassa el a CD-
R/CD-RW írásához használt készülék
vagy számítógépes program útmu-
tatójában.

(folytatódik)

(folytatás)
• A felvétel állapotától függõen elõfor-

dulhat, hogy bizonyos írható vagy
újraírható lemezek (CD-R/CD-RW)
nem játszhatók le a készülék segít-
ségével.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Lehetõség van MP3, AAC és WMA for-
mátumú fájlok lejátszására. Az ilyen
lemezek tömörített jellege miatt a
lejátszás elõtti betöltés ezeknél a formá-
tumoknál tovább tarthat.

2. TRACK UP/DOWN - mûsorszámok
léptetése
• Az éppen hallgatott lemez kívánt

mûsorszámát annak sorszáma
segítségével választhatja ki.

• A  gomb egyszeri megnyomásával a
következõ mûsorszám elejére léphet. 
Ha a lejátszás kezdetétõl számított egy
másodpercen belül megnyomja a
gombot, akkor visszafelé léptetheti a
CD-t. 
Ha a lejátszás kezdetétõl számított egy
másodpercen túl nyomja meg a  gom-
bot, azzal az éppen hallgatott fájl ele-
jére léphet.

3. FF/REW - gyors elõre-/visszaléptetés
Ha szeretné gyorsan elõre- vagy

visszatekerni a CD egyik mûsorszámát,
akkor tartsa lenyomva az FF vagy a REW
gombot.
Ha elengedi a gombot, akkor folytatódik
a CD lejátszása.
4. REPEAT (RPT) - ismétlés
• Ha szeretné megismételni azt a

mûsorszámot, amelye éppen hallgat,
akkor nyomja meg az RPT gombot.
Ha mégsem szeretné megismételni,
akkor nyomja meg újra a gombot.

• Ha szeretné megismételni a
kiválasztott mappában található zenét,
akkor nyomja meg és tartsa lenyomva
az RPT gombot legalább 0,8
másodpercre. Ha mégsem szeretné
megismételni, akkor nyomja meg újra
a gombot. (csak MP3 CD esetén)

• Ha nem kapcsolja ki az RPT (ismétlés)
funkciót a mûsorszám végén, akkor a
lejátszó automatikusan megismétli azt.
Ez addig folytatódik, amíg újra meg
nem nyomja a gombot, vagy újra be
nem kapcsolja a készüléket.

5. RANDOM (RDM) - véletlenszerû
lejátszás
Ezzel a funkcióval véletlenszerû sorrend-
ben hallgathatja meg a mûsorszámokat.
A véletlenszerû lejátszás bekapcsolásá-
hoz tegye a következõt:
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• Nyomja meg az RDM gombot, ha
véletlenszerû sorrendben szeretné
meghallgatni a mûsorszámokat.  A funk-
ció kikapcsolásához nyomja meg újra az
RDM gombot, vagy kapcsolja be újra a
készüléket.  A készülék az alapértelme-
zés szerint egymást követõ sorrendben
játssza le a mûsorszámokat.

• Ha véletlenszerû sorrendben szeretné
meghallgatni a kiválasztott mappában
található zeneszámokat, akkor nyomja
meg az RDM gombot legfeljebb egy
másodpercig.  A funkció kikapcsolá-
sához nyomja meg újra a gombot, vagy
kapcsolja be újra a készüléket.(csak
MP3 CD esetén)

6. BOOKMARK (MARK) - könyvjelzõ
A CD-lejátszó mûködése közben
megjelölheti a lemezen lévõ, kívánt
mûsorszámot a MARK (könyvjelzõ) gomb
segítségével.(csak MP3 CD esetén)

• A kívánt mûsorszám megjelöléséhez
nyomja le a MARK (könyvjelzõ) gombot
legalább 0,8 másodperc hosszan. 
A kijelzõn megközelítõleg öt másod-
percre az “M” és a “MEMORY(1~50)”
jelenik meg, figyelmeztetõ hangjelzéssel.
Ha szeretne lejátszani egy megjelölt
mûsorszámot, akkor azt a MARK (könyv-
jelzõ) gomb legfeljebb 0,8 másodpercig

történõ lenyomása után választhatja ki.
• Ha törölni szeretné a mûsorszám

megjelölését, akkor nyomja meg a
MARK (könyvjelzõ) gombot legalább 0,8
másodpercig.  A készülék egy csipogó
hanggal jelzi, ha törlõdött a könyvjelzõ.

✽✽ MEGJEGYZÉS
A könyvjelzõ memóriában tárolt
mûsorszámok automatikusan törlõdnek,
ha kiveszi az ezeket tartalmazó CD-t. 
7. SCROLL - görgetés
Ennek a gombnak a megnyomásával
nézheti meg a 16 karakternél hosszabb
(legfeljebb 34 karakterbõl álló) fájlneveket
az MP3 CD-ken.
A gomb a 16 karakternél rövidebb fájlnevek
esetében nem mûködik.

8. EQ - hangszínbeállítás
Az EQ gomb megnyomásával kiválaszt-
hatja a kívánt hangszínbeállítást a CLASSIC
(klasszikus), POP (popzene), ROCK
(rockzene), JAZZ (jazz) és OFF (kikap-
csolva) üzemmódok közül. A gomb
minden egyes megnyomásával a követ-
kezõk szerint változik a kijelzõ;

9. CD EJECT - CD kiadása
Ha van CD a lejátszóban, akkor annak
kiadásához nyomja meg a gombot.
Erõltetett kiadás : A CD erõltetett
kiadásához nyomja meg és tartsa
lenyomva ezt a gombot legalább 3
másodpercig. 
(Ezt csak akkor tegye, ha egy CD beszo-
rult, és nem tudja kivenni a szokásos
módon - pl. ha véletlenül 2 CD-t helyezett
be.)

10. CD SCAN (BSM) gomb
• Ha szeretné lejátszani minden egyes

mûsorszám elsõ 10 másodpercét,
akkor nyomja le a CD SCAN (BSM)
gombot legalább 0,8 másodpercig.

• Ha szeretné lejátszani a kiválasztott
mappa minden egyes
mûsorszámának elsõ 10
másodpercét, akkor nyomja le a CD
SCAN (BSM) gombot legfeljebb 0,8
másodpercig. (csak MP3 CD esetén)

• Ha megtalálta a keresett
mûsorszámot, akkor nyomja meg
ismét a CD SCAN (BSM) gombot az
elsõ 10 másodpercen belül.

11. FILE SEARCH - fájlkeresés 
(TUNE - keresõgomb)

• A mûsorszámok (fájlok) léptetéséhez

CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)
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forgassa a FILE SEARCH (fájlkeresés)
gombot az óramutató járásával azo-
nos, illetve azzal ellentétes irányba.
Miután kiválasztotta a kívánt
mûsorszámot (fájlt), nyomja meg a
FILE SEARCH (fájlkeresés) gombot
annak lejátszásához.
Ha nem nyomja meg a FILE SEARCH
(fájlkeresés) gombot öt másodpercen
belül, akkor a keresés leáll.

12. DIRECTORY SEARCH (DIR) - map-
pakeresés

• A mappák között a DIR (mappakere-
sés) gomb felfelé () vagy lefelé ()
nyomásával mozoghat.

• Miután kiválasztotta a kívánt mappát,
nyomja meg a FILE SEARCH (fájlkere-
sés) gombot annak lejátszásához. Ha
nem nyomja meg a FILE SEARCH
(fájlkeresés) gombot öt másodpercen
belül, akkor a mappakeresés leáll. Ez
a funkció egyetlen mappa esetén nem
mûködik.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• A készülék megfelelõ mûködéséhez

biztosítson a gépkocsi belsõ terében
megfelelõ hõmérsékletet a klímabe-
rendezés vagy a fûtési rendszer
használatával.

• Ha biztosítékot cserél, akkor megfe-
lelõ áramerõsségût tegyen a helyére.

• Ha lekötik az akkumulátort, vagy
megszakad a gépkocsi áramellátása,
akkor az összes tárolt könyvjelzõ tör-
lõdik.  Ebben az esetben vissza kell
állítani a könyvjelzõket.

• Ezt a berendezést kizárólag 12 V-os,
egyenáramú akkumulátorral és
negatív testeléssel ellátott rendszerben
való használatra tervezték.

• A készülék precíziós alkatrészekbõl
épül fel. Ne próbálja meg szétszerelni
vagy bármelyik alkatrészét beállítani.

• Ne tegye ki a berendezést (beleértve a
hangszórókat és a magnetofont) víz
vagy nagy mennyiségû nedvesség
hatásának.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen a CD-lejátszóba

elgörbült vagy gyenge minõségû
lemezeket, mivel károsodás érhe-
ti a készüléket.

• Ne helyezzen semmit, például
aprópénzt a lejátszó nyílásába,
mivel károsodás érheti a készü-
léket.

• Ne helyezzen el italokat az audio-
rendszer közelében. Ha kiömle-
nek, akkor károsodás érheti a
lejátszó szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

• Ha terepen vagy egyenetlen felü-
letû úttesten halad, akkor elõfor-
dulhat, hogy a CD ugrik.  Ne hasz-
nálja a CD-lejátszót, ha ilyen
körülmények között halad, mivel
megsérülhet a CD felülete.

• Ne próbálja megfogni vagy kihúz-
ni a CD-t, miközben a betöltõ
szerkezet éppen behúzza azt az
audiorendszerbe. Károsodás ér-
heti az audiorendszert és a CD-t.

• Audiorendszerében kerülje az írt
CD-k használatát.  A legjobb ered-
mény elérése érdekében javasolt
az eredeti lemezek használata.

VIGYÁZAT!
Menet közben mindig csak halkítsa
le annyira a készüléket, hogy
meghallhassa a kívülrõl érkezõ
hangokat.
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1. POWER ON-OFF, VOLUME - bekapcsolás

és kikapcsolás, hangerõ

2. BAND - sávválasztó gomb 

3. AUDIO - hangbeállító gomb

4. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hangbeállí-

tó gomb

5. AUTO SEEK - automatikus keresés

6. CD SCAN (BSM) gomb

7. EQ - hangszínbeállítás 

8. PRESET - állomásválasztó gombok

A sztereó rádió mûködése (M466) (felszereltségtõl függõen)

M466EU
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1. POWER ON-OFF - bekapcsolás és
kikapcsolás szabályozógombja

• A rádió akkor mûködik, ha a gyújtás-
kapcsoló ACC vagy ON helyzetben
van.  A bekapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. A kijelzõ rádió üzemmódban
a frekvenciát, magnetofon üzemmód-
ban a lejátszás irányának jelzését,
CD/MP3 vagy CD AUTO CHANGER
üzemmódban pedig a CD/MP3
mûsorszámot mutatja. A kikapcso-
láshoz nyomja meg újra a gombot.

• Az FM/AM(MW, LW), a TAPE vagy a
CD/MP3 gomb megnyomásával anél-
kül kapcsolhatja be az adott funkciót,
hogy meg kellene nyomnia a Power
ON-OFF gombot.

VOLUME - hangerõ-szabályozó
Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a hangerõ
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a hangerõ csök-
kentéséhez.

2. BAND - sávválasztó gomb
Az FM/AM gomb megnyomásával
válthat az AM(MW, LW), az FM1 és az
FM2 sávok között. A kiválasztott
üzemmód megjelenik a kijelzõn.

3. AUDIO - hangbeállító gomb
Az AUDIO hangbeállító gomb megnyo-
másával válthat a BASS, MID-RANGE,
TREBLE, FADER és BALANCE üzem-
módok között. A kiválasztott üzemmód
megjelenik a kijelzõn.

Az egyes üzemmódok kiválasztását
követõen forgassa az AUDIO hangbeállí-
tó gombot az óramutató járásával azo-
nos, vagy azzal ellenkezõ irányba.

BASS - mély hangok szabályozása
A mély hangok erõsítéséhez forgassa a
gombot az óramutató járásával azonos,
csökkentésükhöz pedig az óramutató
járásával ellentétes irányba.

MID-RANGE - középtartományú hangok
szabályozása
A középtartományú hangok erõsítésé-
hez forgassa a gombot az óramutató
járásával azonos, csökkentésükhöz
pedig az óramutató járásával ellentétes
irányba.

TREBLE magas hangok szabályozása
A magas hangok erõsítéséhez forgassa
a gombot az óramutató járásával azo-
nos, csökkentésükhöz pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba.

FADER - elsõ-hátsó hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a hátsó hangszórók hangját (az elsõ
hangszórók halkabbak lesznek). Ha a
szabályozógombot az óramutató járásá-
val ellentétes irányba forgatja, akkor az
elsõ hangszórók hangját emeli ki (a
hátsó hangszórók lesznek halkabbak).

BALANCE - jobb-bal hangerõarány
A szabályozógombot az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatva kiemelheti
a jobb oldali hangszórók hangját (a bal
oldali hangszórók halkabbak lesznek).
Ha a szabályozógombot az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatja,
akkor a bal oldali hangszórók hangját
emeli ki (a jobb oldali hangszórók
lesznek halkabbak).

4. TUNE - keresõgomb/AUDIO - hang-
beállító gomb

Fordítsa el a gombot az óramutató járá-
sával azonos irányba a frekvencia
növeléséhez, illetve az óramutató járásá-
val ellentétes irányba a frekvencia csök-
kentéséhez.
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5. AUTO SEEK - automatikus keresés
(automatikus állomásválasztás)

Nyomja meg az AUTO SEEK gombot.
Ha a gomb  oldalát nyomja meg, akkor a
készülék automatikusan a legközelebbi,
magasabb frekvenciájú állomásra han-
gol, ha a gomb  oldalát nyomja meg, ak-
kor pedig automatikusan a legközelebbi,
alacsonyabb frekvenciájú állomásra.

6. CD SCAN (BSM) gomb
Ha megnyomja a CD SCAN (BSM) gom-
bot, akkor a készülék kiválasztja és
tárolja a hat legjobb vételt biztosító állo-
mást. A kiválasztott állomások frekven-
cia szerinti sorrendben kerülnek tárolás-
ra az elsõ állomásválasztó gombtól
kezdve.

7. EQ - hangszínbeállítás
Az EQ gomb megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt hangszínbeállítást
a CLASSIC (klasszikus), POP (popzene),
ROCK (rockzene), JAZZ (jazz) és OFF
(kikapcsolva) üzemmódok közül. A
gomb minden egyes megnyomásával a
következõk szerint változik a kijelzõ;

8. PRESET STATION - állomásválasztó
gombok

Az AM(MW, LW), az FM1 és az FM2
sávon hat-hat állomás rögzíthetõ az
elektronikus memóriában.

ÁLLOMÁSOK BEPROGRAMOZÁSA
A rádió memóriájában hat AM(MW, LW)
és tizenkét FM állomás beprogramozá-
sára van lehetõség. Ezt követõen bármi-
kor egyszerûen elõhívhatja ezeket az
állomásokat, ha megnyomja az AM(MW,
LW) / FM sávválasztó gombot és/vagy a
hat állomásválasztó gomb valamelyikét.
Az állomások beprogramozásához
kövesse az alábbi lépéseket:
• Az AM(MW, LW)/FM sávválasztó gomb

megnyomásával válthat az AM(MW,
LW), az FM1 és az FM2 sávok között.

• Válassza ki a tárolni kívánt állomást a
keresési funkcióval vagy kézi hango-
lással.

• Döntse el, hogy melyik állomásválasz-
tó gombot szeretné használni az adott
állomás elérésére.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az
állomásválasztó gombot legalább 0,8
másodpercig. Az kijelzõn megjelenõ
állomásválasztó gomb visszajelzõ
mutatja, hogy melyik gombot nyomta
meg. Sikeres rögzítés esetén csipogó
hang hallható. Ekkor engedje el a
gombot, és folytassa a következõ,
kívánt állomás beprogramozásával.
Összesen 24 állomást lehet beprogra-
mozni, ha a minden gombhoz egy
AM(MW, LW) és két FM állomást
választ.

• Ha végzett a beprogramozással, akkor
bármelyik rögzített állomás elõhívható
az AM(MW, LW), FM1 vagy FM2 sáv és
a megfelelõ állomásválasztó gomb
kiválasztásával.

FIGYELEM!
• Ne helyezzen el italokat az audio-

rendszer közelében. Ha kiöm-
lenek, akkor károsodás érheti az
audiorendszer belsõ szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)
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1. LOAD - betöltés

2. Playing CD - CD lejátszása

3. CD EJECT - CD kiadása

4. TRACK UP/DOWN - mûsorszámok

léptetése

5. SCROLL - görgetés

6. FF/REW - gyors elõre-/visszaléptetés

7. EQ - hangszínbeállítás  

8. CD SCAN (BSM) gomb

9. BOOKMARK (MARK) - könyvjelzõ 

10. REPEAT (RPT) - ismétlés

11. RANDOM (RDM) - véletlenszerû

lejátszás

12. DISC UP/DOWN - lemezek léptetése

13. FILE SEARCH - fájlkeresés 
(TUNE - keresõgomb)

14. DIRECTORY SEARCH (DIR) -

mappakeresés

M466EU

A CD-lejátszó/CD-váltó mûködése (M466) (felszereltségtõl függõen)
- MP3/WMA kompatibilis
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1. LOAD - betöltés
Ez a CD-lejátszó legfeljebb hat lemez
befogadására alkalmas.
Ha szeretne több lemezt behelyezni a
lejátszóba, akkor tegye a következõt:

1.Nyomja meg röviden a LOAD (betöl-
tés) gombot.

- Felkapcsolódik a nyílás narancsszínû
lámpája, a kijelzõn pedig villogni kezd
a legalacsonyabb sorszámú, üres
lemezhely száma.

- A kijelzõn látható “WAIT” (várjon) fel-
irat után kinyílik a nyílás, és a kijelzõn
megjelenik az “INSERT” (helyezze
be) felirat.

- Helyezzen be egy lemezt félig a
nyílásba, a felirattal felfelé. A lejátszó
ekkor behúzza a lemezt.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a
LOAD (betöltés) gombot legalább 0,8
másodpercig.

- Felkapcsolódik a nyílás narancsszínû
lámpája, a kijelzõn pedig villogni kez-
denek az üres lemezhelyek számai,
amelyek közül a legalacsonyabb
sorszámú körül egy kör látható.

- A kijelzõn látható “WAIT” (várjon) fel-
irat után kinyílik a nyílás, és a kijelzõn
megjelenik az “INSERT” (helyezze
be) felirat.

- Helyezzen be egy lemezt félig a
nyílásba, a felirattal felfelé. A lejátszó
ekkor behúzza a lemezt a körrel jelzett
számú lemezhelyre, amely ezután
már nem villog. Ekkor a sorban
következõ számú, üres lemezhelyet
jelöli kör, és ismét megjelenik a
“WAIT” felirat.

- A további lemezek ugyanígy helyez-
hetõk be, amíg meg nem telik a CD-
váltó.

Ha behelyezte az utolsó lemezt is, akkor
a készülék automatikusan elkezdi annak
lejátszását.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Csak akkor lehet behelyezni a lemezt,

ha villog a nyílás narancsszínû lámpá-
ja.

• Ez a CD-lejátszó csak 12 cm-es
lemezek lejátszására alkalmas, ezért
ne használjon különleges alakú CD-
ket.

Ha szeretne több lemezt behelyezni,
akkor tegye a következõket:
1.Nyomja meg és tartsa nyomva a LOAD

(betöltés) gombot legalább egy
másodpercig.
Ekkor figyelmeztetõ hangjelzés hallha-
tó, és felkapcsolódik a nyílás

narancsszínû lámpája, a kijelzõn
pedig villogni kezdenek az üres
lemezhelyek sorszámai. 

2.A kijelzõn a “WAIT” (várjon) felirat
látható, és villog a legalacsonyabb
sorszámú, üres lemezhely száma, majd
kinyílik a nyílás, és a kijelzõn megjelenik
az “INSERT” (helyezze be) felirat.

3.Helyezzen be egy lemezt félig a
nyílásba, a felirattal felfelé. A lejátszó
ekkor behúzza a lemezt.
Miután betöltõdött a lemez, a kijelzõn
folyamatosan villognak az üres
lemezhelyek sorszámai.
Ha nyílás lámpájának felkapcsolódása-
kor megjelenik a következõ “DISC NO.”
(lemezhely sorszáma), akkor töltheti be
az újabb lemezt.

4.Töltse be a többi lemezt az elsõ
kettõvel megegyezõ módon. Ha behe-
lyezte mind a hat lemezt, akkor a
készülék automatikusan elkezdi az
utoljára betöltött CD lejátszását.

5.Ha egynél több, de hatnál kevesebb
lemezt szeretne betölteni, akkor hajtsa
végre az 1. és a 2. lépést.
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Ha befejezte a lemezek betöltését, akkor
nyomja meg a LOAD (betöltés) gombot
a betöltési funkció kikapcsolásához,
vagy várjon 10 másodpercet. A CD-
lejátszó elkezdi lejátszani az utoljára
betöltött lemezt. Az egyes CD-k
lejátszásának kezdetekor megjelenik a
kijelzõn a DISC (lemez) száma.

✽✽ FIGYELEM
Ez a CD-lejátszó legfeljebb hat lemez
befogadására alkalmas. Ne próbáljon
hatnál több lemezt betölteni.

2. Playing CD - CD lejátszása
• A CD lejátszását elindíthatja úgy is,

hogy a rádió vagy a magnetofon
mûködése közben megnyomja a CD
gombot.

• Amennyiben van lemez a CD-
lejátszóban, akkor a CD gomb
megnyomására abban az esetben is
elindul a CD lejátszása, ha addig a
rádió vagy a magnetofon szólt.

• A CD-lejátszó akkor mûködik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON hely-
zetben van.

• A CD gomb megnyomásával anélkül
kapcsolhatja be az adott funkciót,
hogy meg kellene nyomnia a Power
ON-OFF gombot.
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CLASSIC (klasszikus)➟POP
(popzene)➟ROCK (rockzene)➟JAZZ

(jazz)➟OFF (kikapcsolva)
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FIGYELEM!
• Ne helyezzen a CD-lejátszóba

elgörbült vagy gyenge minõségû
lemezeket, mivel károsodás érhe-
ti a készüléket.

• Ne helyezzen semmit, például
aprópénzt a lejátszó nyílásába,
mivel károsodás érheti a
készüléket.

• Ne helyezzen el italokat az audio-
rendszer közelében. Ha kiömle-
nek, akkor károsodás érheti a
lejátszó szerkezetét.

• Ne üsse meg az audiorendszert,
és vigyázzon, nehogy nekiütõdjön
valami, mert károsodás érheti a
rendszer belsõ szerkezetét.

• Ha terepen vagy egyenetlen felü-
letû úttesten halad, akkor elõfor-
dulhat, hogy a CD ugrik.  Ne hasz-
nálja a CD-lejátszót, ha ilyen
körülmények között halad, mivel
megsérülhet a CD felülete.

(folytatódik)

(folytatás)
• Ne próbálja megfogni vagy ki-

húzni a CD-t, miközben a betöltõ
szerkezet éppen behúzza azt az
audiorendszerbe. Károsodás ér-
heti az audiorendszert és a CD-t.

• Audiorendszerében kerülje az írt
CD-k használatát.  A legjobb ered-
mény elérése érdekében javasolt
az eredeti lemezek használata.

VIGYÁZAT!
Menet közben mindig halkítsa le
annyira a készüléket, hogy meg-
hallhassa a kívülrõl érkezõ hang-
okat.
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E010000AUN

VIGYÁZAT! - A MOTOR KIPUFOGÓGÁZA VESZÉLYES LEHET!
A motor kipufogógázai rendkívül veszélyesek lehetnek. Ha bármikor kipufogógázt érez a gépkocsi belsejében, akkor azonnal
engedje le az ablakokat.

• Ne lélegezze be a kipufogógázokat.
A kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz, amely színtelen, szagtalan gáz, és eszméletvesztést vagy fulladásos halált
okozhat. 

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a kipufogórendszerben nincs szivárgás.
A kipufogórendszert mindig ellenõrizni kell, ha olajcseréhez vagy más célból felemelik a gépkocsit. Ha változást észlel a
kipufogó hangjában, vagy áthajtott valamin, ami megütötte az autó alját, akkor a lehetõ leghamarabb ellenõriztesse a
kipufogórendszert bármelyik hivatalos Kia márkakereskedõvel.

• Ne járassa a motort zárt térben.
Veszélyes dolog a garázsban járatni a motort, még akkor is, ha nyitva van a garázsajtó. Soha ne járassa a motor a garázs-
ban a motor beindításához és a kiálláshoz szükségesnél hosszabb ideig.

• Kerülje a motor huzamosabb ideig, alapjáraton járatását, ha utasok ülnek az autóban.
Ha mégis huzamosabb ideig, alapjáraton kénytelen járatni a motort, és utasok ülnek az autóban, akkor azt mindig nyílt
területen tegye, és a levegõbeszívást állítsa külsõ (friss) levegõ helyzetbe, a ventilátort pedig a legmagasabb fordulatszám-
ok valamelyikén mûködtesse, hogy friss levegõ kerüljön az utastérbe.

Ha nyitott csomagtérajtóval kénytelen haladni, mert olyan tárgyakat szállít, amelyek szükségessé teszik ezt:
1. Húzza fel az összes ablakot.
2. Nyissa ki az oldalsó szellõzõnyílásokat.
3. Állítsa levegõbeszívás szabályozóját külsõ (friss) levegõ helyzetbe, a légáramlást állítsa Padló vagy Arc helyzetbe, a
ventilátort pedig a legmagasabb fordulatszámok valamelyikére.

A szellõztetõrendszer megfelelõ mûködésének biztosítása érdekében gyõzõdjön meg arról, hogy a közvetlenül a szélvédõ elõtt
elhelyezkedõ, levegõbeszívó nyílásait nem fedi el hó, jég, falevél vagy más akadály.

UN eng 5_hu.qxp  2007.07.19.  7:49  Page 2



E020100AUN

Mielõtt beül a gépkocsiba
• Gyõzõdjön meg arról, hogy az összes

ablak, a külsõ tükrök és a külsõ lámpák
tiszták.

• Ellenõrizze a gumiabroncsok állapotát.
• Ellenõrizze, hogy nem látszik-e a gépko-

csi alatt szivárgás jele.
• Ha tolatni készül, akkor gyõzõdjön meg

arról, hogy nincs semmilyen akadály a
gépkocsi mögött.

E020200AUN

Elvégzendõ ellenõrzések  
A folyadékszinteket, például a motorolaj,
a motor-hûtõfolyadék, a fékfolyadék és a
mosófolyadék szintjét rendszeresen, az
adott folyadéknak pontosan megfelelõ
idõközönként ellenõrizni kell. A további
részleteket a 7. fejezetben, a
“Karbantartás” részben találja.   

E020300AUN

Elindulás elõtt 
• Csukja be és zárja le az összes ajtót.
• Állítsa be az üléshelyzetet úgy, hogy

az összes kezelõelemet könnyen elér-
je.

• Állítsa be a belsõ és a külsõ
visszapillantó tükröket.

• Gyõzõdjön meg arról, hogy az összes
lámpa világít.

• Ellenõrizze az összes mûszert.
• Ellenõrizze a figyelmeztetõ lámpák fel-

kapcsolódását a gyújtáskapcsoló ON
helyzetbe állításakor.

• Engedje ki a rögzítõféket, és gyõzõd-
jön meg arról, hogy a fékrendszer
figyelmeztetõ lámpája kialudt.

A biztonságos üzemeltetés érdekében
mindenképpen ismerkedjen meg gépko-
csijával és annak felszereléseivel.   

5 3

A gépkocsi vezetése

ELINDULÁS ELÕTT

VIGYÁZAT!
Az összes utas mindig megfelelõen
csatolja be magát, amikor a gépko-
csi mozgásban van. Lásd a “Bizton-
sági övek” részt a 3. fejezetben, ha
szeretne többet megtudni az övek
helyes használatáról.

VIGYÁZAT!
Mindig nézzen körül, hogy a gépko-
csi közelében nincsenek-e embe-
rek, különösen gyerekek, mielõtt
elõremeneti (D) vagy hátrameneti
(R) fokozatba kapcsol.

VIGYÁZAT! - Vezetés alko-
hol vagy gyógyszer hatása alatt
Inni és vezetni veszélyes dolog. Az
ittas vezetés minden évben az elsõ
számú ok a közúti halálesetek
körében. Már kis mennyiségû alko-
hol is rontja a reflexeket, az észle-
lést és az ítélõképességet. Gyógy-
szer hatása alatt vezetni legalább
olyan veszélyes, mint az ittas
vezetés.
Sokkal nagyobb eséllyel szenved
súlyos balesetet, ha iszik vagy
gyógyszert fogyaszt, és vezet.
Ha alkoholt fogyasztott vagy gyógy-
szert vett be, akkor ne vezessen.
Ne üljön be olyan vezetõ mellé, aki
ivott vagy gyógyszert vett be.
Válasszon kijelölt sofõrt, vagy hív-
jon taxit.
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E030100AUN

Megvilágított gyújtáskapcsoló 
Ha kinyitja valamelyik elsõ ajtót, akkor az
Ön kényelme érdekében felkapcsolódik
gyújtáskapcsoló megvilágítása, feltéve,
hogy az gyújtáskapcsoló nincs az ON
helyzetben. A megvilágítás a gyújtás
bekapcsolásakor azonnal kialszik, vagy
az ajtó becsukásától számított, meg-
közelítõleg 10 másodperc elteltével kap-
csolódik ki.

Gyújtáskapcsoló helyzete
E030201AUN

LOCK
A kormányzár a lopás elleni védelem
érdekében reteszelve van. A gyúj-
táskulcs a LOCK helyzetben vehetõ ki.
A gyújtáskapcsoló LOCK helyzetbe for-
dításához nyomja be a kulcsot az ACC
helyzetben, és fordítsa azt a LOCK hely-
zet felé.

E030202AUN

ACC (tartozékok)
A kormánykerék reteszelése kioldva, és az
elektromos tartozékok mûködõképesek.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha nehézségekbe ütközik a gyújtáskap-
csoló ACC helyzetbe fordítása, akkor
mozgassa meg jobbra-balra a kor-
mánykereket, hogy megszûnjön a feszü-
lés, majd fordítsa el a kulcsot.

E030203AUN

ON
Ellenõrizheti a figyelmeztetõ lámpákat,
mielõtt beindítaná a motort. Ez a normá-
lis üzemi helyzet, miután a motor bein-
dult.
Az akkumulátor lemerülésének megaka-
dályozása érdekében ne hagyja a gyúj-
táskapcsolót az ON helyzetben, ha nem
jár a motor.

E030204AUN

START
Fordítsa a gyújtáskulcsot a START hely-
zetbe a motor beindításához. A motor
addig fog indítózni, amíg el nem engedi
a kulcsot; ezután a kulcs visszatér az ON
helyzetbe. Ilyenkor ellenõ-rizheti a fék
figyelmeztetõ lámpát.

KULCS HELYZETEI

OUN036001 1VQA3018
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E040000AUN

E040100AUN

A motor beindítása

1. Gyõzõdjön meg arról, hogy
mûködtette a rögzítõféket.

2. Kézi kapcsolású sebességváltó -
Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló-
pedált, és kapcsolja a sebességváltót
üresbe. Miközben az indítási helyzet-
be fordítja a gyújtáskapcsolót, tartsa a
tengelykapcsoló-pedált és a fékpe-
dált lenyomva. 
Automata sebességváltó - Állítsa az
elõválasztó kart P (parkolás) helyzet-
be.  Nyomja le teljesen a fékpedált.
Úgy is beindíthatja a motort, ha az elõ-
választó kart az N (üres) helyzetbe
állítja.

3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót a START
helyzetbe, és tartsa ott, amíg be nem
indul a motor (legfeljebb 10
másodpercig), majd engedje el a
kulcsot.

4. Rendkívüli hidegben (-18°C alatt) vagy
ha napokig állt a gépkocsi, akkor
hagyja felmelegedni a motort a gáz-
pedál lenyomása nélkül.

Akár hideg, akár meleg a motor, az indí-
tást a gáz lenyomása nélkül végezze.

VIGYÁZAT! - Gyújtáskapcsoló
• Soha ne fordítsa a gyújtáskapcsolót

LOCK vagy ACC helyzetbe, ha a gép-
kocsi még mozog. Ez az irányíthatóság
és a fékhatás elveszítését eredményez-
heti, ami balesetet okozhat.

• A lopásgátló kormányzár nem he-
lyettesíti a rögzítõféket. Mielõtt kiszállna
a vezetõülésbõl, mindig gyõzõdjön
meg arról, hogy az automata sebes-
ségváltó elõválasztó karját P (parkolás)
helyzetbe állította, teljesen mûködtette
a rögzítõféket, és leállította a motort. Ha
nem tartja be ezeket az biztonsági
szabályokat, akkor váratlanul és hirte-
len megindulhat a gépkocsi.

• Menet közben soha ne nyúljon a gyúj-
táskapcsolóhoz vagy más keze-
lõelemhez a kormánykeréken keresz-
tül. Ha odateszi a kezét vagy karját, az a
gépkocsi irányíthatóságának elvesz-
téséhez, balesethez és súlyos személyi
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

• Ne tegyen semmilyen mozdítható dol-
got a vezetõülés köré, mivel azok
menet közben elmozdulhatnak,
megzavarhatják a vezetõt, és balesetet
okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig a vezetésre alkalmas cipõt
viseljen. A nem megfelelõ cipõk
(magas sarkú cipõ, síbakancs stb.)
zavarhatják Önt a fék, a gáz és a
tengelykapcsoló (felszereltségtõl
függõen) használatában.

FIGYELEM!
Ha menet közben lefullad a motor,
akkor ne próbálja P (parkolás)
helyzetbe állítani az elõválasztó
kart. Ha a forgalom és az útviszo-
nyok lehetõvé teszik, akkor N (üres)
helyzetbe állíthatja az elõválasztó
kart, miközben még mindig mozog
a gépkocsi, majd a gyújtáskapcsoló
a START helyzetbe fordításával
megpróbálhatja beindítani a motort. 

FIGYELEM!
Ne mûködtesse az önindítót 10
másodpercnél tovább. Ha a motor
lefullad vagy nem indul, várjon 5 - 10
másodpercet, mielõtt újra indítózna.
A nem megfelelõ használat miatt
károsodás érheti az önindítót.  

A MOTOR BEINDÍTÁSA
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E040101AUN

A dízelmotor beindítása

A dízelmotor hideg állapotban való bein-
dításához elõször elõ kell melegíteni azt,
majd elindulás elõtt meg kell várni, hogy
felmelegedjen.
1. Gyõzõdjön meg arról, hogy

mûködtette a rögzítõféket.
2. Kézi kapcsolású sebességváltó -

Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló-
pedált, és kapcsolja a sebességváltót
üresbe. Miközben az indítási helyzet-
be fordítja a gyújtáskapcsolót, tartsa a
tengelykapcsoló-pedált és a fékpedált
lenyomva. 
Automata sebességváltó - Állítsa az
elõválasztó kart P (parkolás) helyzet-
be. Nyomja le teljesen a fékpedált.
Úgy is beindíthatja a motort, ha az elõ-
választó kart az N (üres) helyzetbe állít-
ja.

3. Fordítsa a gyújtáskulcsot az ON hely-
zetbe a motor elõmelegítéséhez.
Ekkor felkapcsolódik az izzítás
visszajelzõ lámpa.

4. Ha kialudt az izzítás visszajelzõ
lámpa, akkor fordítsa a gyújtáskap-
csolót a START helyzetbe, és tartsa
ott, amíg be nem indul a motor
(legfeljebb 10 másodpercig), majd
engedje el a kulcsot. 

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha nem indította be a motort az elõme-
legítés befejezésétõl számított 10
másodpercen belül, akkor állítsa a gyúj-
táskapcsolót 10 másodpercre ismét a
LOCK, majd az ON helyzetbe, hogy
újra végrehajthassa az elõmelegítést. 

A turbófeltöltõvel és töltõlevegõ-hûtõvel
ellátott motor beindítása és leállítása 
1. Ne pörgesse a motort, és ne gyorsít-

son közvetlenül a motor beindítását
követõen.
Ha hideg a motor, akkor néhány
másodpercig járassa alapjáraton,
hogy elegendõ kenést biztosítson a
turbófeltöltõ egység számára.

2. Nagysebességû vagy hosszan tartó,
nagy motorterheléssel járó haladást
követõen járassa a motort 1 percig
alapjáraton, mielõtt leállítaná.
Ennyi ideig tartó járatásra van
szüksége a turbófeltöltõnek, hogy
lehûl-jön, mielõtt leállítaná a motort.

W-60

Izzítás visszajelzõ lámpa

FIGYELEM!
Ne állítsa le a motort azonnal, ha
nagy terhelésnek volt kitéve. Ha
mégis ezt teszi, az a motor vagy a
turbófeltöltõ egység súlyos károso-
dásához vezethet.
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A kézi kapcsolású sebességváltó
mûködése
A kézi kapcsolású sebességváltó 5
(vagy 6) elõremeneti fokozattal
rendelkezik.
A fokozatok elrendezése a váltógombon
látható. A sebességváltó összes elõre-
meneti fokozata szinkronizált, így
könnyedén kapcsolhat akár magasabb,
akár alacsonyabb fokozatba.
Sebességváltáskor nyomja le teljesen a
tengelykapcsoló-pedált, és lassan
engedje fel.
A sebességváltó kart vissza kell állítani
az üres helyzetbe, mielõtt hátrameneti
(R) fokozatba kapcsolja. A váltókar hát-
ramenetbe kapcsolásához húzza fel a
közvetlenül a váltógomb alatt lévõ gyû-
rût.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a gépkocsi
teljesen áll, mielõtt hátramenetbe (R)
kapcsolna.
Soha ne mûködtesse a motort a fordulat-
számmérõ piros tartományában.

OUN036005

OUN036012

■ 5-fokozatú

■ 6-fokozatú

5 7

A gépkocsi vezetése

KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓ (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN)

FIGYELEM!
• Amikor ötödik fokozatból

negyedikbe vált vissza, akkor
vigyázzon, nehogy véletlenül
oldalra nyomja a váltókart, és a
második fokozatba kapcsoljon.
Egy ilyen durva visszaváltás hatá-
sára annyira megemelkedhet a
motorfordulatszám, hogy a fordu-
latszámmérõ a pirossal jelzett
tartományba kerül. Ha így
túlpörgeti a motort, az könnyen a
motor károsodásához vezethet.

• Ne váltson vissza egyszerre
kettõnél több fokozatot, és ne
kap-csoljon vissza, ha a magas
(több, mint 5000 fordulat/perc) a
motor fordulatszáma. Az ilyen
visszaváltások miatt károsodás
érheti a motort.

A váltókar a gyûrû (1) felhúzása nélkül moz-
gatható.
A váltókar mozgatásához fel kell húzni a
gyûrût (1).
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• Hideg idõben elõfordulhat, hogy
nehezen kapcsolható a sebes-
ségváltó, amíg fel nem melegszik a
kenõanyag. Ez normális jelenség, és
nem árt a sebességváltónak.

• Ha teljesen megállt, és nehezen
kapcsolható az 1. vagy a hátrameneti
(R) fokozat, akkor tegye a váltókart
üresbe (N), és engedje fel a tengely-
kapcsolót. Nyomja le újra a tengely-
kapcsoló-pedált, majd kapcsoljon 1.
vagy hátrameneti (R) fokozatba.

E050101AUN

A tengelykapcsoló használata
A tengelykapcsolót sebességváltás elõtt
teljesen le kell nyomni, azután pedig
lassan kell felengedni. A tengely-
kapcsoló-pedált menet közben mindig
teljesen fel kell engedni. Menet közben
ne pihentesse a lábát a tengely-
kapcsoló-pedálon. Ez szükségtelen
kopáshoz vezethet. Ne csúsztassa a
tengelykapcsolót, ha lejtõn kell megál-
lítania az autót. Ez szükségtelen kopást
okoz. Az autó lejtõn való megállításához
használja a fékpedált vagy a
rögzítõféket. Ne mûködtesse a tengely-
kapcsoló-pedált hirtelen és ismételten.FIGYELEM!

• A tengelykapcsoló idõ elõtti kopá-
sának és károsodásának elkerülé-
se érdekében, menet közben ne
pihentesse lábát a tengelykap-
csoló-pedálon. Ezen kívül ne
használja a tengelykapcsolót arra,
hogy lejtõn tartsa álló helyzetben
a gépkocsit, amíg közlekedési
lámpára várakozik stb.

• Menet közben ne támassza kezét
a váltókarra, mivel ez a sebesség-
váltó kapcsolóvilláinak idõ elõtti
kopásához vezethet.

VIGYÁZAT!
Mielõtt kiszállna a vezetõülésbõl,
mindig teljesen mûködtesse a
rögzítõféket, és állítsa le a motort.
Ezután gyõzõdjön meg arról, hogy
a sebességváltó az 1. fokozatban
van, amennyiben sík úton vagy
emelkedõn áll, illetve hátramenet-
ben (R), ha lejtõn parkol. Ha az
adott sorrendben nem követi eze-
ket az óvintézkedéseket, a gépko-
csi váratlanul és hirtelen megmoz-
dulhat.
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E050102AUN

Visszaváltás
Ha az erõs forgalomhoz vagy meredek
emelkedõhöz ér, akkor váltson vissza,
még mielõtt a motor erõlködni kezd. A
visszaváltással csökken a lefulladás esé-
lye, és jobb lesz a gyorsulás, ha újra
növelni szeretné a sebességet. Ha
meredek lejtõn halad a gépkocsival,
akkor a visszaváltás segít tartani a
sebességet, és meghosszabbítja a fék
élettartamát.

E050200AUN

Helyes vezetési gyakorlat
• Soha ne tegye üresbe a sebes-

ségváltót, hogy leguruljon a lejtõn. Ez
rendkívül veszélyes. Mindig hagyja az
autót valamelyik fokozatban.

• Ne tegye ki a féket túlzott igénybevé-
telnek. Attól túlmelegedhet és meg-
hibásodhat. Ehelyett lassítson le, és
kapcsoljon alacsonyabb fokozatba, ha
hosszú lejtmenetben halad. Ha ezt
teszi, akkor a motorfék segít lassítani
az autót.

• Lassítson le, mielõtt alacsonyabb
fokozatba kapcsol. Ez segít elkerülni a
motor túlpörgetését, ami károsodást
okozhat.

• Ha oldalszelet tapasztal, lassítson le.
Így sokkal jobban tudja irányítani az
autót.

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a gépko-
csi teljesen áll, mielõtt megpróbál hát-
ramenetbe (R) kapcsolni. Ha nem
teszi ezt meg, akkor károsodás érheti
a sebességváltót. Ha szeretne hátra-
menetbe kapcsolni, akkor nyomja le a
tengelykapcsolót, állítsa a váltókart
üresbe, várjon 3 másodpercet, majd
kapcsoljon hátrame-netbe.

• Legyen rendkívül elõvigyázatos, ha
síkos útfelületen halad. Legyen
különösen óvatos fékezéskor, gyorsí-
táskor és sebességváltáskor. Ha síkos
útfelületen halad, akkor a gépkocsi
sebességének hirtelen változása ese-
tén a hajtó kerekek elveszíthetik
tapadásukat, és a gépkocsi irányítha-
tatlanná válhat.

FIGYELMEZTETÉS
• Mindig kösse be magát!  Ütkö-

zéskor sokkal nagyobb valószí-
nûséggel szenved súlyos sérü-
lést, vagy hal meg az, aki nem
használta a biztonsági övet, mint
az, aki igen.

• Kanyarodáskor vagy forduláskor
ne vezessen gyorsan.

• Ne csináljon gyors kormánymoz-
dulatokat, mint a hirtelen sávvál-
tás vagy a gyors, éles kanyarok.

• Sokkal nagyobb a borulás veszé-
lye, ha országúti sebességnél
veszíti el uralmát a gépkocsi
felett.

• Gyakran elveszíti uralmát a gép-
kocsi felett, ha kettõ vagy több
kerék letér az útról és a vezetõ
túlkormányoz, hogy visszatérjen
az útra.

• Ha a gépkocsi letér az útról, ne
csináljon hirtelen kormánymoz-
dulatokat.  Inkább lassítson le,
mielõtt visszatér a sávba.

• Soha ne lépje túl a sebességkor-
látozást.
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E060000AUN

E060100AUN

Az automata sebességváltó
mûködése
A különösen hatékony automata
sebességváltó 4 elõremeneti és egy hát-
rameneti fokozattal rendelkezik. Az
egyes fokozatok kiválasztása automati-
kusan történik, az elõválasztó kar hely-
zetének megfelelõen.
A normális elõrehaladáshoz mindig állít-
sa az elõválasztó kart a D (elõremenet)
helyzetbe.
Ahhoz, hogy ki lehessen venni az elõvá-
lasztó kart a P (parkolás) helyzetbõl, le
kell nyomni a fékpedált.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Új gépkocsi esetén, ha lekötötték az
akkumulátort, elõfordulhat, hogy az
elsõ néhány sebességváltás meglehe-
tõsen hirtelen történik. Ez normális
jelenség, és ha néhányszor végigkap-
csolja a fokozatokat, akkor a TCM
(sebességváltó vezérlõmodul) beállítja a
váltóvezérlést.

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

OUN036006

+ (FEL)

- (LE)

Ha a gépkocsit felszerelték váltóreteszeléssel, akkor a kapcsoláshoz nyomja le a fékpedált. 

Az elõválasztó kar szabadon kapcsolható.
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A sima mûködtetéshez nyomja le a fék-
pedált, ha N (üres) fokozatból elõre- vagy
hátramenetbe kapcsol.

E060101AUN

Sebességváltó állásai
A mûszerfali visszajelzõ a gyújtáskap-
csoló ON helyzetében mutatja az elõvá-
lasztó kar helyzetét. 

P (parkolás)
Mindig álljon meg teljesen, mielõtt P
(parkolás) helyzetbe kapcsol. Ez az állás
reteszeli a sebességváltót, és meggá-
tolja az elsõ kerekek elfordulását. 

VIGYÁZAT! - Automata
sebességváltó

• Mindig nézzen körül, hogy a gép-
kocsi közelében nincsenek-e
emberek, különösen gyerekek,
mielõtt elõremeneti (D) vagy hát-
rameneti (R) fokozatba kapcsol.

• Mielõtt kiszáll a vezetõülésbõl,
mindig bizonyosodjon meg róla,
hogy az elõválasztó kart P
(parkolás) állásba tette; majd
mûködtesse a rögzítõféket, és
állítsa le a motort. Ha nem hajtja
végre ezeket az óvintézkedéseket
a megadott sorrendben, akkor a
gépkocsi váratlanul és hirtelen
megmozdulhat.

FIGYELEM!
• A sebességváltó károsodásának

elkerülése érdekében ne pör-
gesse a motort hátrameneti (R)
vagy bármely elõremeneti foko-
zatban, ha közben a féket nyomja.

• Ha emelkedõn állt meg, ne a
motor erejével tartsa álló helyzet-
ben a gépkocsit, hanem használja
az üzemi féket vagy mûködtesse a
rögzítõféket.

• Ne kapcsoljon N (üres) vagy P
(parkolás) állásból D (elõre-
menet), illetve R (hátramenet)
helyzetbe, ha a motor alapjárat
feletti fordulatszámon jár.

VIGYÁZAT!
• Ha akkor kapcsol parkolás (P)

fokozatba, amikor a gépkocsi
mozog, akkor a hajtott kerekek
blokkolnak, és elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett.

• A parkolás (P) fokozatot ne hasz-
nálja rögzítõfék helyett.  Mindig
bizonyosodjon meg róla, hogy a
váltót parkoló (P) állásba tette,
majd mûködtesse a rögzítõféket.

(folyt. köv.)
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R (hátramenet)
Ezt a helyzetet használja, ha tolatni
szeretne a gépkocsival.

N (üres)
A kerekek és a sebességváltó nincsenek
reteszelve. A gépkocsi még a
legenyhébb lejtõn is szabadon elgurul-
hat, ha nem mûködteti a rögzítõféket
vagy az üzemi féket.

D (elõremenet)
Ez a normális, elõremeneti helyzet. A
sebességváltó automatikusan, egymás
után kapcsolja a négy fokozatot, és biz-
tosítja a legjobb tüzelõanyag-fogyasz-
tást és a legtöbb erõt.

Ha elõzéskor vagy meredek emelkedõre
felkapaszkodáskor több erõre van
szüksége, akkor nyomja le teljesen a
gázpedált, és a sebességváltó automati-
kusan visszavált az eggyel alacsonyabb
fokozatba.

(folytatás)
• Mielõtt kiszáll a vezetõülésbõl,

mindig bizonyosodjon meg róla,
hogy az elõválasztó kart P
(parkolás) helyzetbe állította.
Mûködtesse a rögzítõféket, állítsa
le a motort, és vegye ki a kulcsot.
Ha az adott sorrendben nem
követi ezeket az óvintézkedé-
seket, a gépkocsi váratlanul és
hirtelen megmozdulhat.

• Soha ne hagyjon gyermeket fel-
ügyelet nélkül a gépkocsiban.

FIGYELEM!
Károsodás érheti a sebességváltót,
ha úgy kapcsol P (parkolás)
helyzetbe, hogy a gépkocsi mozog.

FIGYELEM!
Mindig teljesen álljon meg, mielõtt
hátrameneti (R) fokozatba vagy
abból más fokozatba kapcsol;
károsodás érheti a sebességváltót,
ha úgy kapcsol hátramenetbe (R),
hogy a gépkocsi mozog, kivéve az
ebben a fejezetben, a “Gépkocsi
kiszabadítása” c. részében leírt
esetet.
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Sport üzemmód
A sport üzemmód bekapcsolásához tolja
az elõválasztó kart a D (elõremenet)
helyzetbõl a sebességváltó kézi kapcso-
lású reteszébe, akár menet közben, akár
álló helyzetben. Ha szeretne visszatérni
a D (elõremenet) állásba, nyomja vissza
az elõválasztó kart a fõ reteszbe.

Sport üzemmódban, az elõválasztó kar
hátra és elõre mozgatásával gyorsan
végrehajthatja a sebességváltásokat. A
kézi kapcsolású sebességváltóval ellen-
tétben a sport üzemmód lehetõvé teszi,
hogy sebességváltás közben folyamato-
san nyomva tartsa a gázpedált.

Fel (+) : Ha szeretne egy fokozattal fel-
jebb kapcsolni, akkor nyomja
egyszer elõre a kart.

Le (-) : Ha szeretne egy fokozattal visz-
szakapcsolni, akkor húzza egy-
szer hátra a kart.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Sport üzemmódban a vezetõnek kell

végrehajtani a felkapcsolásokat, az
útviszonyok figyelembe vételével,
ügyelve arra, hogy a
motorfordulatszám ne érje el a
pirossal jelzett tartományt.

• Sport üzemmódban csak a négy elõre-
meneti fokozat kapcsolható. Ha
szeretne hátramenetbe kapcsolni vagy
leparkolni, akkor állítsa az elõválasztó
kart ennek megfelelõen az R (hátra-
menet) vagy a P (parkolás) helyzetbe.

• Sport üzemmódban, automatikusan
történik a visszaváltás, ahogy a gépko-
csi lassul. Ha a gépkocsi megáll, akkor
automatikusan az elsõ fokozat kerül
kiválasztásra.

(folyt. köv.)

(folytatás)
• Sport üzemmódban módosulnak a

kapcsolási pontok, és a sebességváltó
automatikusan magasabb fokozatba
kapcsol, ha a motorfordulatszám a
pirossal jelzett tartományhoz közelít.

• A rendszer gépkocsi teljesítményének
megfelelõ szinten tartása, illetve a biz-
tonság érdekében, az elõválasztó kar
mûködtetésekor bizonyos sebességvál-
tásokat nem hajt végre.

• Ha síkos úton halad, akkor nyomja
elõre a kart a +(fel) helyzetbe. Ekkor a
sebességváltó 2. fokozatba kapcsol,
ami jobban megfelel a síkos úton való,
finom vezetéshez. Ha szeretne
visszakapcsolni az 1. fokozatba, akkor
nyomja az elõválasztó kart a -(le)
irányba.

OUN036008

+ (FEL)

- (LE)

Sport üzem-
mód
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E060102AUN

Váltóreteszelési rendszer (felszerelt-
ségtõl függõen)
Biztonsága érdekében az automata
sebességváltót váltóreteszelési rend-
szerrel látták el, amely a fékpedál lenyo-
mása nélkül nem engedi a sebességváltó
P (parkolás) vagy N (üres) helyzetbõl R
(hátramenet) állásba kapcsolását.
Ha P (parkolás) vagy N (üres) helyzetbõl R
(hátramenet) állásba szeretné kapcsolni a
sebességváltót:
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a fékpe-

dált.
2. Indítsa be a motort, vagy fordítsa a gyúj-

táskapcsolót az ON helyzetbe.
3. Mozdítsa el az elõválasztó kart.
Ha az elõválasztó kar P (parkolás) helyze-
tében ismételten lenyomja és felengedi a
fékpedált, akkor zakatoló hang hallható az
elõválasztó kar felõl. Ez normális jelenség.

Váltóreteszelés feloldása
Ha az elõválasztó kart nem lehet lenyo-
mott fékpedál mellett sem lehet P
(parkolás) vagy N (üres) helyzetbõl R
(hátramenet) helyzetbe mozdítani, akkor
tartsa nyomva a féket, és tegye a
következõt:
1. Óvatosan távolítsa el a váltóreteszelés

feloldására szolgáló nyílást takaró
zárósapkát (1).

2. Helyezzen a nyílásba csavarhúzót
(vagy kulcsot), és nyomja azt le.

3. Mozdítsa el az elõválasztó kart.
4. Haladéktalanul ellenõriztesse a gép-

kocsit bármelyik hivatalos Kia márka-
kereskedõvel.

E060103AUN

Gyújtáskulcsot reteszelõ rendszer 
(felszereltségtõl függõen)
A gyújtáskulcsot csak akkor lehet
kivenni, ha az elõválasztó kar P
(parkolás) helyzetben van. Ha az elõvá-
lasztó kar bármely más helyzetben van,
akkor a kulcsot nem lehet kivenni.

VIGYÁZAT!
Mindig teljesen nyomja be a fékpe-
dált, mielõtt a elmozdítja az elõválasz-
tó kart a P (parkolás) helyzetbõl, így
elkerülheti, hogy a gépkocsi
véletlenül megmozduljon, ami az
autóban ülõk vagy a körülötte
tartózkodók sérülését okozhatja.

OUN036007
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E060200AUN

Helyes vezetési gyakorlat
• Soha ne mozdítsa az elõválasztó kart

P (parkolás) vagy N (üres) helyzetbõl
bármely más helyzetbe a gázpedál
lenyomása közben.

• Soha ne állítsa az elõválasztó kart P
(parkolás) helyzetbe, ha a gépkocsi
mozgásban van.

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a gépko-
csi teljesen áll, mielõtt megpróbál hát-
ramenetbe (R) kapcsolni.

• Soha ne tegye üresbe a
sebességváltót, hogy leguruljon a
lejtõn. Ez rendkívül veszélyes lehet.
Menet közben mindig hagyja az autót
valamelyik fokozatban.

• Ne tegye ki a féket túlzott igénybevé-
telnek. Attól túlmelegedhet és
meghibásodhat. Ehelyett lassítson le,
és kapcsoljon alacsonyabb fokozatba,
ha hosszú lejtmenetben halad. Ha ezt
teszi, akkor a motorfék segít lassítani
az autót.

• Lassítson le, mielõtt alacsonyabb
fokozatba kapcsol. Ellenkezõ esetben
elõfordulhat, hogy nem lehet
visszaváltani.

• Mindig használja a rögzítõféket. Ne
hagyatkozzon arra, hogy a P
(parkolás) helyzetbe állított
sebességváltó megakadályozza az
autó elmozdulását.

• Legyen rendkívül elõvigyázatos, ha
síkos útfelületen halad. Legyen
különösen óvatos fékezéskor, gyorsí-
táskor és sebességváltáskor. Ha síkos
útfelületen halad, akkor a gépkocsi
sebességének hirtelen változása ese-
tén a hajtó kerekek elveszíthetik
tapadásukat, és a gépkocsi irányítha-
tatlanná válhat.

• A gépkocsi teljesítménye és fogyasz-
tása szempontjából az a
legkedvezõbb, ha finoman nyomja le
és engedi fel a gázpedált.

VIGYÁZAT!
• Mindig kösse be magát!  Ütkö-

zéskor sokkal nagyobb valószí-
nûséggel szenved súlyos sérü-
lést, vagy hal meg az, aki nem
használta a biztonsági övet, mint
az, aki igen.

• Kanyarodáskor vagy forduláskor
ne vezessen gyorsan.

• Ne csináljon gyors kománymoz-
dulatokat, mint a hirtelen sávvál-
tás vagy a gyors, éles kanyarok.

• Sokkal nagyobb a felborulás
veszélye, ha országúti sebesség-
nél veszíti el uralmát a gépkocsi
felett.

• A irányíthatóság elvesztésének
gyakori oka, hogy amikor kettõ
vagy több kerék letér az útról, a
vezetõ túlkormányoz, hogy visz-
szatérjen az útra.

• Ha a gépkocsi letér az útról, ne
csináljon hirtelen kormánymoz-
dulatokat.  Inkább lassítson le,
mielõtt visszatér a sávba.

• Soha ne lépje túl a sebességha-
tárokat.
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E060203AUN

Meredek emelkedõn, álló helyzetbõl
való elindulás
Ha álló helyzetbõl, meredek emelkedõn
kell elindulnia, akkor nyomja le a fékpe-
dált, és kapcsolja az elõválasztó kart D
(elõremenet) helyzetbe. Válassza ki a
terhelésnek és az emelkedõ
meredekségének megfelelõ fokozatot,
és oldja ki a rögzítõféket. Nyomja le a
gázpedált fokozatosan, miközben felen-
gedi az üzemi féket.
Ha meredek emelkedõn, álló helyzet-
bõl indul el, akkor a gépkocsi hajla-
mos lehet a visszagurulásra. Ennek
megakadályozásában segítséget
jelent, ha az elõválasztó kart a 2
(második fokozat) helyzetbe kapcsol-
ja.

FIGYELEM!
Ha a gépkocsi beragad hóba, sárba,
homokba stb., akkor megpróbálhat-
ja hintáztatással - elõre-hátra moz-
gatással - kiszabadítani. Ne próbál-
kozzon ezzel, ha személyek vagy
tárgyak vannak bárhol a gépkocsi
közelében. Hintáztatás közben, ha a
gépkocsi kiszabadul, hirtelen elin-
dulhat elõre vagy hátra, és ezzel
személyi sérülést vagy dologi kárt
okozhat.
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E070100AUN

Szervofék  
Gépkocsija szervorásegítésû fékekkel
rendelkezik, amelyek beállítása a
normális használat során, automatiku-
san történik.
Abban az esetben, ha a szervo-
rásegítésû fék a motor lefulladása vagy
egyéb ok miatt veszít erejébõl, továbbra
is megállíthatja a gépkocsit, ha a nor-
mális esetben megszokottnál nagyobb
erõt fejt ki a fékpedálra. A gépkocsi fék-
távolsága azonban megnõ.
Ha nem jár a motor, akkor a fékpedál
minden egyes lenyomásával csökken a
tárolt fékerõ. Ne pumpálja a fékpedált,
ha megszûnik a rásegítés. 
Csak akkor mûködtesse a fékpedált
szakaszosan, ha az a kormányozható-
ság síkos útfelületen való fenntartása
érdekében szükséges.

E070101AUN

Abban az esetben, ha a fék meghibá-
sodik 
Ha az üzemi fék menet közben nem
mûködik, akkor a szükséghelyzeti
megálláshoz használja a rögzítõféket. A
gépkocsi féktávolsága azonban sokkal
hosszabb lesz a megszokottnál.    

FÉKRENDSZER 

VIGYÁZAT! - Fékek
• Vezetés közben ne tartsa a lábát a

fékpedálon. Ettõl túlmelegszenek
a fékek, jobban kopnak a fékbeté-
tek és megnõ a féktávolság.

• Ha hosszú vagy meredek lejtõn
halad lefelé, kapcsoljon alacso-
nyabb sebességfokozatba, és ne
fékezzen folyamatosan. A folya-
matos mûködtetéstõk a fékek
túlmelegedhetnek, és a fékhatás
átmenetileg csökkenhet.

• Ha vizesek a fékek, akkor elõfor-
dulhat, hogy a gépkocsi fékezés-
kor a szokásosnál kisebb
mértékben lassul, és félrehúz. Ha
óvatosan kipróbálja a féket,
kiderül, hogy fennáll-e ennek a
veszélye. Ha mély vízen halad
keresztül, utána mindig próbálja
ki ilyen módon a féket. A fékek
megszárításához óvatosan
próbálgassa õket, és közben biz-
tonságos sebességgel haladjon
elõre, míg a fékhatás visszaáll
normális értékre.

VIGYÁZAT! - Rögzítõfék
Ha normál sebességgel haladva
mûködteti a rögzítõféket, akkor hir-
telen elveszítheti uralmát a gépko-
csi felett. Ha mégis kénytelen hasz-
nálni a rögzítõféket a gépkocsi
megállításához, nagy körültekintés-
sel tegye.
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E070102AUN

Tárcsafék kopásjelzõ 
Gépkocsija tárcsafékekkel rendelkezik.
Ha magas figyelmeztetõ hangot hall az
elsõ vagy a hátsó fékek felõl (felszerelt-
ségtõl függõen), akkor elkoptak a fékbe-
tétek, és új betétekre van szükség. A
hang menet közben bármikor megszó-
lalhat, illetve a fékpedál lenyomásakor
hallható.
Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos
menetfeltételek vagy idõjárási viszonyok
esetén elõfordulhat, hogy a fék csikorgó
hangot ad, amikor elõször (vagy fino-
man) mûködteti. Ez normális jelenség,
és nem utal a fékproblémára. 

Rögzítõfék  
E070201AUN

A rögzítõfék mûködtetése
A rögzítõfék mûködtetéséhez elõször
lépjen a fékpedálra, majd nyomja le a
rögzítõfékpedált, amennyire csak lehet.
Ezen kívül, ha lejtõn állt meg, akkor kézi
kapcsolású sebességváltó esetén aján-
lott a váltókart valamelyik alacsonyabb
fokozatba, illetve, automata
sebességváltó esetén az elõválasztó kart
a P (parkolás) helyzetbe állítani.

VIGYÁZAT! - Fékkopás
Ez a fékkopásra figyelmeztetõ hang
azt jelzi, hogy a gépkocsit szervizbe
kell vinni. Ha nem vesz tudomást a
hangról, akkor végül teljesen
megszûnik a fékhatás, ami súlyos
balesethez vezethet.

FIGYELEM!
A fékbetéteket mindig teljes elsõ
vagy hátsó készletben cserélje. 

FIGYELEM!
Ne használja a jármûvet kopott fék-
betétekkel, így elkerülheti a fék költ-
séges javításait is.  

FIGYELEM!
Ha úgy közlekedik, hogy a
rögzítõfék mûködtetve van, akkor a
fékbetét is és a féktárcsa is erõsen
kopni fog. 

OUN036009
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E070202AUN

A rögzítõfék kioldása
A rögzítõfék kioldásához húzza meg
annak kioldókarját, miközben lenyomva
tartja a fékpedált. A pedál automatikusan
visszatér a teljesen kiengedett helyzet-
be. Ha a rögzítõfékpedál nem old ki,
vagy nem old ki teljesen, akkor ellenõriz-
tesse a rendszert bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel.

Ellenõrizze a fék figyelmeztetõ lámpát a gyúj-
táskapcsoló ON helyzetbe fordításával (a mo-
tor beindítása nélkül). Ez a lámpa akkor világít,
ha nincs kioldva a rögzítõfék, és a gyújtás-
kapcsoló START vagy ON helyzetben van.
Elindulás elõtt mindig gyõzõdjön meg arról,
hogy a rögzítõféket kioldotta, és a fékrendszer
figyelmeztetõ lámpája kialudt.
Ha a fék figyelmeztetõ lámpa a rögzítõfék
kioldása és a motor beindítása után, továbbra
is világít, akkor elõfordulhat, hogy meghibá-
sodott a fékrendszer. Haladéktalanul meg kell
vizsgálni.
Amennyiben lehetséges, azonnal álljon
meg a gépkocsival. Ha erre nincs lehe-
tõség, akkor rendkívül elõvigyázatosan
haladjon tovább a gépkocsival, de csak
addig, amíg el nem érte a legközelebbi
biztonságos helyet vagy javítómûhelyt.

VIGYÁZAT!
• Ha megáll és kiszáll a gépkocsi-

ból, ne használja a váltókart
rögzítõfék helyett, így elkerülheti,
hogy a gépkocsi véletlenül
elmozduljon. Mûködtesse a
rögzítõféket ÉS gyõzõdjön meg
róla, hogy a kézi kapcsolású
sebességváltó váltókarját bizto-
san egyesbe (1) vagy hátrame-
netbe (R) kapcsolta, illetve az
automata sebességváltó elõvá-
lasztó karját pedig P (parkolás)
helyzetbe állította.

• Soha ne engedje, hogy gyerekek,
vagy a gépkocsihoz nem értõk
hozzáérjenek a rögzítõfékhez. Ha
a rögzítõfék véletlenül kiold, az
súlyos sérüléshez vezethet.

• Parkoláskor minden gépkocsin
mûködtetni kell a rögzítõféket,
hogy az autó véletlen elmozdulá-
sát, ezáltal az utasok és a gyalo-
gosok sérülését megelõzze.

OUN036010 W-75
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E070300AUN-EE

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
(felszereltségtõl függõen)

Az ABS folyamatosan érzékeli a kerekek
sebességét. Ha a kerekek blokkolnának,
akkor a blokkolásgátló rendszer folya-
matosan szabályozza kerekekre jutó,
hidraulikus féknyomást.
Ha olyan körülmények között lép a fékre,
amelyek esetén blokkolnának a kerekek,
akkor kattogó hangot hallhat a fék irá-
nyából, és ennek megfelelõ rezgést
érezhet a fékpedálon. Ez normális jelen-
ség, és azt jelzi, hogy mûködik a blokko-
lásgátló rendszer.
Vészhelyzetben úgy használhatja ki
leginkább a blokkolásgátló rendszer elõ-
nyeit, ha nem változtatja a fékpedálra
kifejtett erõt, és nem próbálja pumpálni a
féket. Nyomja a fékpedált olyan erõsen,
ahogy csak tudja, illetve, amennyire a
helyzet megkívánja, és hagyja, hogy a
blokkolásgátló rendszer szabályozza a
fékekre jutó erõt.

VIGYÁZAT!
A helytelen vagy veszélyes vezetési
mûveletek miatt bekövetkezõ bal-
eseteket az ABS (vagy az ESP) nem
tudja megakadályozni. Bár a gépko-
csi irányíthatóságát vészfékezés
esetén javítják, mindig tartson biz-
tonságos távolságot az elöl hala-
dókhoz képest. Rendkívüli útviszo-
nyok között mindig vezessen
lassabban.
Blokkolásgátló rendszerrel (vagy
Elektronikus Menetstabilizáló
Rendszer) felszerelt autók féktávol-
sága az alábbi útviszonyok esetén
hosszabb lehet, mint a hagyo-
mányos fékrendszerû autóké.
Ilyen körülmények között a gépko-
csival alacsonyabb sebességgel
kell haladni:
• Egyenetlen, murvás vagy hóval

borított utakon.
• Ha hólánc van a kerekekre

szerelve.
(folytatódik)

(folytatás)
• Kátyús felületû vagy nagy szint-

különbségekkel tarkított utakon.
Ne próbálgassa a blokkolásgátló
rendszerrel (vagy ESP-vel) felsze-
relt gépkocsik biztonsági tulajdon-
ságait nagy sebességnél és kanya-
rodás közben. Ezzel veszélybe
sodorhatja önmagát és másokat is.
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✽✽ MEGJEGYZÉS
Elõfordulhat, hogy kattogó hang hallat-
szik a motortérbõl, amikor a motor
beindítását követõen elindul a gépkocsi.
Ez normális jelenség, és azt jelzi, hogy a
blokkolásgátló rendszer megfelelõen
mûködik.

• A gépkocsinak még a blokkolásgátló
rendszerrel is kellõ távolságra van
szüksége a megálláshoz. Mindig
tartson biztonsági követési távolságot
az Ön elõtt haladó jármû mögött.

• Mindig lassítson kanyarodáskor. A
blokkolásgátló rendszer nem képes
megelõzni a sebesség túllépése miatt
bekövetkezõ baleseteket.

• Laza vagy egyenetlen felületû úton
elõfordulhat, hogy a blokkolásgátló
rendszer mûködése a hagyományos
fékrendszerrel elérhetõnél hosszabb
féktávolságot eredményez.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Ha lemerült az akkumulátor, és külsõ
segítséggel indítja be a gépkocsit, akkor
elõfordulhat, hogy a motor nem jár iga-
zán simán, és ezzel egyidõben felkapcso-
lódhat a blokkolásgátló rendszer figyel-
meztetõ lámpa. Ez az alacsony akkumu-
látorfeszültségre vezethetõ vissza. Ez
nem jelenti azt, hogy a blokkolásgátló
rendszer meghibásodott.
• Ne pumpálja a féket!
• Töltse fel az akkumulátort, mielõtt

elindul a gépkocsival.

ABS

W-78

FIGYELEM!
• Ha az ABS figyelmeztetõ lámpa

kigyullad és folyamatosan világít, akkor
elõfordulhat, hogy valamilyen problé-
ma van a blokkolásgátló rendszerrel.
Ebben az esetben a hagyományos fék-
rendszer megfelelõen mûködik tovább.

• Az ABS figyelmeztetõ lámpa körül-
belül 3 másodpercig égve marad,
miután a gyújtáskapcsolót ON ál-
lásba fordította. Ezalatt az ABS ön-
diagnosztikát végez, és ha minden
rendben, a lámpa kialszik. Ha a
lámpa égve marad, akkor probléma
lehet a blokkolásgátló rendszerrel.
A lehetõ leghamarabb keressen fel
egy hivatalos Kia márkakereskedõt.

FIGYELEM!
• Ha olyan úton halad, rosszul tapadó,

például jeges úton halad, és folyamato-
san mûködteti a féket, akkor a blokkolás-
gátló rendszer is folyamatosan mûködik,
és az ABS figyelmeztetõ lámpa is
kigyulladhat. Álljon félre az autóval egy
biztonságos helyre, és állítsa le a motort.

• Indítsa be újra a motort. Ha az ABS figyel-
meztetõ lámpa nem gyullad ki újra,
akkor a blokkolásgátló rendszer jól
mûködik. Ellenkezõ esetben elõfordul-
hat, hogy probléma van a blokkolásgátló
rendszerrel. A lehetõ leghamarabb
keressen fel egy hivatalos Kia márka-
kereskedõt.
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E070500AUN-EE

Elektronikus menetstabilizáló
(ESP) (felszereltségtõl függõen)
Az Elektronikus Menetstabilizáló (ESP)
rendszert arra tervezték, hogy biztosítsa
a gépkocsi stabilitását kanyarodás
közben. Az ESP azt figyeli, hogy Ön
merre kormányoz, és hogy ténylegesen
merre halad a gépkocsi. Az ESP
egyenként fékezi a kerekeket, és beavat-
kozik a motorvezérlõ rendszerbe, hogy
biztosítsa a gépkocsi stabilitását.

Az Elektronikus Menetstabilizáló (ESP)
egy elektronikus rendszer, amelyet arra
terveztek, hogy kedvezõtlen körül-
mények között segítsen a vezetõnek a
gépkocsi feletti uralma megtartásában.
Ez azonban nem helyettesíti a bizton-
ságos vezetési gyakorlatot. A különbözõ
tényezõk, mint a sebesség, az útviszo-
nyok és a vezetõ kormánymozdulatai
mind befolyásolják azt, hogy az ESP
képes-e hatékonyan megelõzni az
irányíthatóság elvesztését. Továbbra is az
Ön felelõssége, hogy megfelelõ sebes-
séggel vezessen és kanyarodjon, és
hagyjon elegendõ biztonsági tartalékot.
Ha olyan körülmények között lép a fékre,
amelyek esetén blokkolnának a kerekek,
akkor kattogó hangot hallhat a fék irá-
nyából, és ennek megfelelõ rezgést
érezhet a fékpedálon. Ez normális jelen-
ség, és azt jelzi, hogy mûködik az ESP.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Elõfordulhat, hogy kattogó hang hallat-
szik a motortérbõl, amikor a motor
beindítását követõen elindul a gépkocsi.
Ez normális jelenség, és azt jelzi, hogy
az Elektronikus Menetstabilizáló
rendszer megfelelõen mûködik. 

VIGYÁZAT!
Soha ne vezessen gyorsabban, mint
ami az útviszonyoknak vagy a
kanyar ívének megfelel.  Az Elektro-
nikus menetstabilizáló (ESP) nem
akadályozza meg a baleseteket.  Ha
túl gyorsan veszi a kanyarokat, ha a
hirtelen kormánymozdulatokat tesz
vagy nedves útfelületen a kerekek
vízen futnak, az továbbra is súlyos
balesetet okozhat. Csak biztonsá-
gosan és óvatosan vezetve lehet
megelõzni baleseteket, az olyan
manõverek elkerülésével, melyek a
gépkocsi tapadásának elvesztését
okozzák. Még akkor is mindig tartsa
be a vezetés normál biztonsági
szabályait, ha a gépkocsiba ESP-t
szereltek - beleértve a körülmények-
nek megfelelõ biztonságos sebes-
séggel való haladást.

OUN036011L
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Az ESP mûködése
Az ESP bekapcsolásának feltételei

• A gyújtás bekapcsolásakor
megközelítõleg 3 másod-
percig világít az ESP és az
ESP OFF ellenõrzõ lámpa,
majd bekapcsolódik az ESP.

• Az ESP kikapcsolásához
nyomja meg az ESP OFF
gombot legalább fél másod-
percig, miután bekapcsolta a
gyújtást. (Felkapcsolódik az
ESP OFF visszajelzõ). Az
ESP bekapcsolásához
nyomja meg az ESP OFF
gombot (az ESP OFF ellen-
õrzõ lámpa kialszik).

• A motor beindításakor elõ-
fordulhat, hogy halk, kattogó
hangot hall. Ez az ESP auto-
matikusan elvégzett önellen-
õrzésének hangja, és nem
utal hibára.

Mûködés közben
Az ESP mûködése közben vil-
log az ESP ellenõrzõ lámpa.
• Ha az Elektronikus Menet-

stabilizáló megfelelõen mû-
ködik, akkor enyhe rezgés
érezhetõ a gépkocsiban. Ez
csak a fékszabályozás
következménye, és nem
jelent semmiféle rendelle-
nességet.

• Sárban vagy síkos úton való
elinduláskor elõfordulhat,
hogy a gázpedál lenyomása
ellenére nem emelkedik a
motorfordulatszám (fordu-
lat/perc).

E070502AUN-EE

Az ESP mûködésének kikapcsolása
ESP OFF állás (kikapcsolt állapot)

• Az ESP kikapcsolásához
nyomja meg az ESP OFF
gombot (az ESP OFF ellen-
õrzõ lámpa felkapcsolódik).

• Ha kikapcsolt ESP mellett a
LOCK helyzetbe fordítja a
gyújtáskapcsolót, akkor az
ESP továbbra kikapcsolt
állásban marad. Amint újra
beindítja a motort, az ESP
automatikusan újra bekap-
csolódik.

-

ESP
ESP
OFF
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E070503AUN-EE

Ellenõrzõ lámpa
A gyújtás bekapcsolásakor felkapcsoló-
dik az ellenõrzõ lámpa, majd kialszik,
amennyiben az ESP rendszer normá-
lisan mûködik. 
Az ESP mûködése közben mindig villog
az ESP ellenõrzõ lámpa. 
Az ESP OFF ellenõrzõ lámpa akkor
kapcsolódik fel, ha kikapcsolja az ESP-t
a gombbal, vagy ha az ESP bekapcsolt
állásban nem mûködik.

E070504AUN-EE

ESP OFF állás (kikapcsolt állapot)
használata
Menet közben
• Tanácsos az ESP-t a mindennapos

vezetés során, amikor csak lehet,
bekapcsolva tartani.

• Ha menet közben szeretné kikapcsolni
az ESP-t, akkor nyomja meg az ESP
OFF gombot, amikor sima úton halad.

Az ESP mûködése közben (amikor villog
az ESP ellenõrzõ lámpa) soha ne
nyomja meg az ESP OFF gombot.
Ha az ESP mûködése közben kapcsolja
ki az ESP-t, elveszítheti uralmát a gépko-
csi felett.

✽✽ MEGJEGYZÉS
• Ha teljesítménymérõ fékpadon

mûködteti a gépkocsit, akkor gondos-
kodjon arról, hogy ki legyen kapcsol-
va az ESP (világítson az ESP OFF
lámpa). A bekapcsolva hagyott ESP
meggátolhatja a gépkocsi sebes-
ségének növelését, ami hibás mérést
eredményez.

• Az ESP kikapcsolása nem befolyásolja
a blokkolásgátló rendszer vagy a fék-
rendszer mûködését.  

ESP

ESP
OFF

■ ESP visszajelzõ lámpa (villog)

■ ESP OFF visszajelzõ lámpa (kigyullad)

FIGYELEM!
Ha különbözõ gumi- vagy kerék-
mérettel közlekedik, akkor elõfor-
dulhat, hogy az ESP rendszer nem
fog rendesen mûködni. A gumiab-
roncsok cseréjekor, ügyeljen arra,
hogy az eredetivel azonos méretû
abroncsokat szereltessen fel.

VIGYÁZAT!
Az Elektronikus Menetstabilizáló
rendszer csak segít a vezetésben;
tartsa be a vezetés normál biztonsá-
gi szabályait: kanyargós, havas
vagy jeges úton lassítson le. Ha az
ESP visszajelzõ lámpa villog vagy
az útfelület csúszós, vezessen
lassan, és ne próbáljon gyorsítani.
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E070600AUN

Helyes fékezési gyakorlat
• Parkolást követõen, mielõtt elindulna,

gyõzõdjön meg arról, hogy kioldotta a
rögzítõféket, és nem világít a
rögzítõfék ellenõrzõ lámpa.

• A vízen való áthajtástól nedvesek
lehetnek a fékek. Az autómosástól is
nedvesek lehetnek. A nedves fékek
veszélyesek lehetnek! Autója nem áll
meg olyan gyorsan, ha nedvesek a
fékek. A nedves fékek miatt elõfordul-
hat, hogy az autó félrehúz. 
A megszárításhoz mûködtesse eny-
hén a fékeket, amíg helyre nem áll a
megszokott fékhatás, és közben
ügyeljen arra, hogy mindvégig uralja
az autót. Ha nem áll helyre a
megszokott fékhatás, akkor álljon
meg, amint ez biztonságosan
végrehajtható, és hívjon segítségül
hivatalos Kia márkakereskedõt.

• Ne guruljon le lejtõn üres fokozatban.
Ez rendkívül veszélyes. Mindig hagyja
sebességben az autót, használja a
féket a lassításhoz, majd kapcsoljon
alacsonyabb fokozatba, hogy a
motorfék segítségével tartani tudja a
biztonságos sebességet.

• Ne tegye ki a féket túlzott igénybevé-
telnek. Ha menet közben a fékpedálon
pihenteti a lábát, az veszélyes lehet,
mivel a fékek túlmelegedéséhez és a
fékhatás elvesztéséhez vezethet. Ezen
kívül a fékalkatrészek kopását is fokoz-
za.

• Ha menet közben leereszt valamelyik
gumiabroncs, akkor enyhén fékezzen,
és lassítás közben tartsa egyenes
irányban az autót. Ha már elég lassan
halad ahhoz, hogy azt biztonságosan
megtegye, akkor húzódjon le az útról
és álljon meg biztonságos helyen.

VIGYÁZAT
Az ESP mûködése közben soha ne
nyomja meg az ESP OFF gombot. 
Ha az ESP mûködése közben
kapcsolja ki az ESP-t, elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett.
Ha menet közben szeretné
kikapcsolni az ESP-t, akkor nyomja
meg az ESP OFF gombot, amikor
sima úton halad.
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• Ha autóját automata sebességváltóval
szerelték fel, akkor ne hagyja, hogy
elõrekússzon. Az elõrekúszás elkerü-
lésére, álló helyzetben tartsa a lábát
erõsen a fékpedálon.

• Legyen elõvigyázatos, ha lejtõn
parkol. Szorosan mûködtesse a
rögzítõféket, és állítsa az elõválasztó
kart P helyzetbe (automata sebesség-
váltó esetén) vagy hátrameneti foko-
zatba (kézi kapcsolású sebességváltó
esetén). Ha autója a lejtõ irányában áll,
akkor fordítsa az elsõ kerekeket a jár-
daszegély felé, hogy megakadályozza
a gépkocsi elgurulását. Ha autója az
emelkedõ irányában áll, akkor fordítsa
el az elsõ kerekeket a járdaszegélytõl,
hogy megakadályozza a gépkocsi
elgurulását. Ha nincs járdaszegély,
vagy egyéb körülmények között kell
megakadályozni az autó elgurulását,
akkor ékelje ki a kerekeket.

• Bizonyos körülmények között a
rögzítõfék mûködtetett állapotban
befagyhat. Erre akkor van a
legnagyobb esély, ha a hátsó fékek
körül vagy közelében hó vagy jég
gyûlt össze, vagy ha a fék nedves. Ha
fennáll a veszélye annak, hogy a
rögzítõfék befagyhat, akkor csak ideig-
lenesen mûködtesse, amíg P helyzet-
be (automata sebességváltó esetén),
vagy elsõ, illetve a hátrameneti foko-
zatba (kézi kapcsolású sebességváltó
esetén) nem kapcsolja a sebesség-
váltót, és ki nem ékeli a hátsó kereke-
ket, hogy az autó ne tudjon elgurulni.
Ezután oldja ki a rögzítõféket.

• Ne tartsa meg a gépkocsit emelkedõn
a gázpedál használatával. Ez a
sebességváltó túlmelegedéséhez
vezethet. Mindig a fékpedált vagy a
rögzítõféket használja.
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A tempomat segítségével beállíthatja,
hogy a gépkocsi állandó sebességgel
haladjon, anélkül, hogy lábát a gázpedá-
lon tartaná.
Ezt a rendszert megközelítõleg 40 km/h
(24 mph) fölötti mûködésre tervezték.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Normális esetben, amikor mûködteti,
illetve fékezést követõen újra mûködteti
a SET kapcsolót, akkor a tempomat
megközelítõleg 3 másodperc elteltével
lép mûködésbe. Ez a késlekedés
normális jelenség.

TEMPOMAT (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN)

VIGYÁZAT!
• Ha a tempomatot nem kapcsolja

ki teljesen (a CRUISE tempomat
visszajelzõ lámpa világít a mû-
szerfalon), akkor véletlenül
bekapcsolhatja a tempomatot. Ha
nem használja a tempomatot,
tartsa kikapcsolva (a CRUISE
visszajelzõ lámpáján OFF
látsszon), így elkerülheti, a hala-
dási sebesség véletlenül való
beállítását.

• A tempomatot csak nyílt ország-
úton és jó idõben használja.

(folyt. köv.)

(folytatás)
• Ne használja a tempomatot akkor,

ha nem biztonságos állandó
sebességgel haladni, például
nagy vagy változó forgalomban,
csúszós (esõs, jeges vagy havas)
vagy szeles úton, vagy 6%-nál
meredekebb emelkedõn vagy
lejtõn haladva.

• Ha használja a tempomatot,
mindig különösen figyeljen oda a
menetfeltételekre.

FIGYELEM!
Ha tempomatot használ kézi kap-
csolású sebességváltóval szerelt
gépkocsinál, ne váltson üresbe a
tengelykapcsoló lenyomása nélkül,
mert a motor túlpöröghet. Ha ez
történik, nyomja le a tengelykap-
csoló-pedált, vagy nyomja meg a
tempomat ON-OFF kapcsolóját.
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E090100AUN

A tempomat sebességének beál-
lítása:
1. Húzza meg a CRUISE ON-OFF gom-

bot a kormánykeréken a rendszer
bekapcsolásához.  Felkapcsolódik a
CRUISE tempomat visszajelzõ lámpa
a mûszerfalon.

2. Gyorsítson a kívánt sebességre,
amely legalább 40 km/h kell, hogy
legyen.

3. Nyomja meg a COAST/SET kapcsolót,
és engedje el a kívánt sebességnél. Fel-
kapcsolódik a SET tempomat vissza-
jelzõ lámpa a mûszerfalon. Ezzel
egyidõben engedje fel a gázpedált. A
rendszer automatikusan tartja kívánt
sebességet.

Elõfordulhat, hogy a gépkocsi meredek
emelkedõn lelassul, illetve lejtmenetben
kissé felgyorsul.

E090200AUN

A tempomattal beállított sebesség
növelése:
Kövesse az alábbi eljárások valamelyikét:
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a

RES/ACCEL kapcsolót. A gépkocsi
gyorsulni kezd. Ha elérte a kívánt
sebességet, engedje el a kapcsolót.

• Nyomja meg egy pillanatra a
RES/ACCEL kapcsolót. A RES/ ACCEL
kapcsoló minden egyes, ilyen módon
történõ megnyomásának hatására 1,6
km/h-val (1 mph-val) nõ a haladási
sebesség benzines erõforrások, illetve
2,0 km/h-val (1,2 mph-val) dízelmotorok
esetén.

OUN056101L OUN056102LOUN056100L
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A tempomattal beállított sebesség
csökkentése:
Kövesse az alábbi eljárások
valamelyikét:
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a

COAST/SET kapcsolót. A gépkocsi
fokozatosan lassulni kezd. Ha elérte a
tartani kívánt sebességet, engedje el a
kapcsolót.

• Nyomja meg egy pillanatra a
COAST/SET kapcsolót. A COAST/SET
kapcsoló minden egyes, ilyen módon
történõ megnyomásának hatására 1,6
km/h-val (1 mph-val) csökken a hala-
dási sebesség benzines erõforrások,
illetve 2,0 km/h-val (1,2 mph-val) dízel-
motorok esetén.

E090400AUN

Ideiglenes gyorsítás bekapcsolt
tempomat esetén:
Ha be van kapcsolva a tempomat, és
ideiglenesen növelni szeretné a
sebességet, akkor nyomja le a gázpe-
dált. A megnövelt sebesség nem zavarja
a tempomat mûködését, és nem
változtatja meg a beállított sebességet.
Ha ismét a beállított sebességgel
szeretne haladni, akkor vegye le a lábát
a gázpedálról.

E090500AUN

A tempomat felfüggesztéséhez
tegye a következõk egyikét:
• Nyomja le a fékpedált.
• Kézi kapcsolású sebességváltó esetén

nyomja le a tengelykapcsoló-pedált.
• Kapcsolja az automata sebességváltót

N (üres) helyzetbe.
• Nyomja meg a kormánykeréken lévõ

CANCEL kapcsolót.
• Csökkentse a gépkocsi sebességét 20

km/h-val (12 mph-val) a rögzített érték
alá.

• Csökkentse a gépkocsi sebességét 40
km/h (24 mph) alá.

OUN056103LOUN056101L

UN eng 5_hu.qxp  2007.07.19.  7:50  Page 29



A gépkocsi vezetése

305

Ezen mûveletek bármelyikével felfüg-
gesztheti a tempomat mûködését (a
mûszerfalon kialszik a SET tempomat
ellenõrzõ lámpa), de ilyenkor nem
kapcsolódik ki a rendszer. Ha vissza
kívánja állítani a tempomat mûködését,
akkor nyomja meg a kormánykeréken
lévõ RES/ACCEL kapcsolót. Visszaáll az
elõzõleg beállított sebesség.

E090600AUN

A haladási sebesség visszaál-
lítása 40 km/h (24 mph) fölött:
Ha nem a CRUISE ON-OFF gomb
segítségével kapcsolta ki a tempomattal
beállított sebességet, és a rendszer
továbbra is mûködik, akkor a
RES/ACCEL kapcsoló megnyomására
automatikusan visszaáll a legutoljára
beállított sebesség.
Azonban, ha a gépkocsi sebessége 40
km/h (24 mph) alá csökkent, akkor nem
áll vissza a sebesség.

E090700AUN

A tempomat kikapcsolásához
tegye a következõk egyikét:
• Húzza meg a CRUISE ON-OFF gom-

bot (a mûszerfalon kialszik a CRUISE
tempomat visszajelzõ lámpa).

• Kapcsolja ki a gyújtást.
Ezen mûveletek bármelyike kikapcsolja a
tempomat mûködését. Ha vissza kívánja
állítani a tempomat mûködését, akkor
ismételje meg a “A tempomat
sebességének beállítása” részben, az
elõzõ oldalon leírt lépéseket.OUN056102L
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E100000AUN

A gépkocsi tüzelõanyag-fogyasztása
elsõsorban attól függ, hogy milyen
stílusban, hol és mikor vezeti.
Ezek a tényezõk mind befolyásolják,
hogy hány mérföldet (kilométert) tud
megtenni egy gallon (liter) tüzelõanyag-
gal. Annak érdekében, hogy gépkocsiját
a lehetõ leggazdaságosabban üzemel-
tesse, fogadja meg az alábbi vezetési
tanácsokat, melyekkel csökkentheti a
tüzelõanyag- és a karbantartási
költségeit is.
• Vezessen egyenletesen. Csak

mértékkel gyorsítson. Kerülje a hirte-
len elindulásokat vagy a teljes gázzal
történõ gyorsításokat, és válasszon
állandó utazósebességet. Ne verse-
nyezzen két piros lámpa között. Vegye
fel a környezõ forgalom sebességét,
így nem kell feleslegesen változtatnia
a sebességét. Ha lehet, kerülje el a
nagy forgalmat. Mindig tartson bizton-
ságos távolságot a többi jármûtõl, így
nem kell feleslegesen fékeznie. Így a
fék is kevésbé kopik.

• Ne vezessen túl gyorsan. Minél gyor-
sabban vezet, az autó annál többet
fogyaszt. Mérsékelt sebességgel ha-
ladni, különösen országúton - ez a tü-
zelõanyag-fogyasztás csökkentésé-
nek egyik leghatékonyabb módja.

• Ne tartsa a lábát a fék- vagy a
tengelykapcsoló-pedálon. Ez egyrészt
fogyasztásnövekedéshez, másrészt az
alkatrészek gyorsabb kopásához
vezet. Ráadásul, ha állandóan a fékpe-
dálon tartja a lábát, akkor a fékek
túlmelegedhetnek, ami rontja a haté-
konyságukat, és akár komolyabb
következményekkel is járhat.

• Figyeljen oda a gumikra. Mindig az
ajánlott nyomásra legyenek felfújva. A
nem megfelelõ nyomás - a túl kicsi és
a túl nagy is - a gumi felesleges
kopását okozza. Ellenõrizze a gumiab-
roncsok nyomását havonta legalább
egyszer.

• Ügyeljen arra, hogy a futómû beállítá-
sa megfelelõ legyen. A helytelen futó-
mû-beállítás származhat abból, ha
nekimegy a járdaszegélynek, vagy
egyenetlen úton, túl gyorsan halad. A
rossz beállítás a gumiabroncsok gyor-
sabb kopásához vezet, vagy akár más
gondokat, például magasabb
tüzelõanyag-fogyasztást is okozhat.

• Tartsa autóját megfelelõ állapotban. A
jobb tüzelõanyag-fogyasztás és az
alacsonyabb karbantartási költségek
érdekében a 7. fejezetben található
karbantartási ütemterv alapján tartsa
karban autóját. Ha kedvezõtlen
körülmények között használja autóját,
gyakrabban van szüksége karbantar-
tásra (a részleteket lásd a 7. fejezet-
ben).

• Tartsa tisztán autóját. Gépkocsija úgy
szolgálhatja Önt legtovább, ha gépko-
csiját tisztán és korrodáló hatású
anyagoktól távol tartja. Különösen fon-
tos, hogy ne hagyja, hogy sár, kosz,
jég stb. gyûljön össze az autó alján. Ez
a többletteher a fogyasztást is növeli,
és a korróziót is fokozza.

• Utazzon “könnyen”. Ne rakjon felesle-
ges terhet az autóba. A nehezebb autó
többet fogyaszt.

• Ne járassa alapjáraton a motort, csak
ameddig szükséges. Ha vár (nem a
forgalomban), állítsa le a motort, és
csak akkor indítsa be újra, ha már
indul.

GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉS
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• Ne felejtse el, a gépkocsi nem igényel
hosszas bemelegítést. Miután elindí-
totta a motort, hagyja járni 10-20
másodpercig, és csak utána tegye
sebességbe. Nagyon hideg idõben
ennél egy kicsivel hosszabb idõt hagy-
jon neki a melegedésre.

• Ne hagyja, hogy a motor rángasson,
vagy túlpörögjön. A motor akkor
rángat, ha túl lassan megy, túl magas
sebességfokozatban. Ha ez bekövet-
kezik, váltson alacsonyabb fokozatba.
A motor túlpörgése akkor következik
be, ha a fordulatszáma meghaladja a
biztonságos határt. Ezt elkerülheti, ha
az ajánlott sebességnél vált
magasabb fokozatba. 

• A légkondicionálót csak mértékkel
használja. A klímaberendezést a
motor energiája mûködteti, vagyis ha
használja, nõ a fogyasztás.

• Ha nagy sebességnél lehúzza az abla-
kokat, szintén nõ a fogyasztás.

• Oldal- és ellenszél esetén is kevésbé
gazdaságos a tüzelõanyag-felhaszná-
lás. Ha ilyen körülmények között
vezet, lassítson. Így ellensúlyozhatja a
fogyasztásnövelõ hatást.

A gépkocsi jó állapota mind a gazdasá-
gosság, mind a biztonság szempont-
jából fontos. Ezért mindig végeztesse
hivatalos Kia márkakereskedõvel el az
elõírt vizsgálatokat és karbantartási fel-
adatokat.   

VIGYÁZAT - Motor
leállítása
menet közben

Soha ne állítsa le a motort, ha hegy-
rõl ereszkedik le, vagy ha a gépko-
csi mozog. A szervokormány és a
szervofék nem mûködik megfele-
lõen, ha nem jár a motor. Inkább
járassa a motort, és váltson alacso-
nyabb sebességfokozatba, hogy a
motorfék kifejthesse hatását.
Ráadásul, ha a gyújtást kikapcsolja
menet közben, akkor a kormányzár
is bekapcsolhat, így a gépkocsi irá-
nyíthatatlanná válhat, ami súlyos
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
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E110100AUN

Veszélyes menetfeltételek  
Ha veszélyes menetfeltételek, például
víz, hó, jég, sár, homok, vagy más
veszélyforrások között vezet, fogadja
meg az alábbi tanácsokat:
• Vezessen óvatosan, és hagyjon

nagyobb távolságot a fékezéshez.
• Kerülje a hirtelen fékezést és

kormányzást.
• ABS nélküli gépkocsival úgy fékezzen,

hogy kis fel-le mozgásokkal pumpálja
a fékpedált, amíg a gépkocsi megáll.

• Ha hóban, sárban vagy homokban
lefullad, kettesben induljon tovább.
Finoman gyorsítson, hogy a hajtott
kerekek ne pörögjenek ki.

• A kipörgés elkerülése érdekében
tegyen homokot, kõsót, hóláncot vagy
más csúszásgátló anyagot a hajtott
kerekek alá, ha jégen, havon vagy
sárban kell elindulnia.    

E110200AUN

A gépkocsi kiszabadítása  
Ha hintáztatni kell a gépkocsit, hogy
kiszabadítsa hóból, homokból vagy
sárból, akkor elõször forgassa a kor-
mányt jobbra-balra, hogy szabaddá
tegye az elsõ kerekek körüli területet.
Automata sebességváltóval felszerelt
gépkocsi esetén ezután felváltva
kapcsolja az R (hátramenet) és
valamelyik elõremeneti fokozatot. Ne
pörgesse túl a motort, és minél kevésbé
pörgesse ki a kerekeket. Ha néhány
próbálkozás nem vezet eredményre, hív-

jon egy vontatójármûvet, hogy az
szabadítsa ki. Így elkerülheti a motor
túlmelegedését, és a váltó esetleges
károsodását.

KÜLÖNLEGES MENETFELTÉTELEK

1VQA3002

VIGYÁZAT! - ABS
Blokkolásgátló rendszerrel felsze-
relt gépkocsiban ne pumpálja a fék-
pedált.

VIGYÁZAT - Alacsonyabb
sebességfokozatba váltás
Ha automata sebességváltóval
szerelt gépkocsival csúszós úton
haladva alacsonyabb sebességfo-
kozatba kapcsol, az balesethez
vezethet. A kerék sebességének
hirtelen változása miatt megcsúsz-
hatnak a gumiabroncsok. Csúszós
úton óvatosan váltson alacsonyabb
sebességfokozatba.

FIGYELEM!
Ha túl sokáig hintáztatja az autót,
akkor a motor túlmelegedhet, a
sebességváltó károsodhat vagy
meghibásodhat, és a gumiabroncs
is megsérülhet.  
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E110300AUN

Egyenletes kanyarodás
Kanyarban lehetõleg ne fékezzen, és ne
váltson sebességet, különösen, ha vizes
az út. Kanyarokban mindig próbáljon
óvatosan gyorsítani. Ha megfogadja
ezeket a tanácsokat, akkor a gumiab-
roncskopás is a lehetõ legkisebb
mértékû lesz.

E110400AUN

Éjszakai vezetés  
Az éjszakai vezetés több veszéllyel jár,
mint a nappali, ezért érdemes odafi-
gyelni ezekre a tanácsokra:
• Vezessen lassabban, és tartson

nagyobb távolságot a többi jármûtõl,
mert éjszaka rosszabbak a látási
viszonyok, különösen olyan helyen,
ahol nincs közvilágítás.

VIGYÁZAT - Kipörgõ
kerekek

Ne pörgesse ki a kerekeket, fõleg
56 km/h-nál (35 mph) nagyobb
sebességgel. Ha nagy sebességgel
kipörgeti a kerekeket a gépkocsi
álló helyzetében, akkor a gumik
túlmelegedhetnek, szétrobbanhat-
nak, és a közelben állóknak sérü-
lést okozhatnak.

FIGYELEM!
Az ESP rendszert (felszereltségtõl
függõen) OFF állásba kell kapcsol-
ni, mielõtt elkezdi a gépkocsi kisza-
badítását.

OUN056051 OCM053010
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• Úgy állítsa be a tükröket, hogy a többi
jármû fényszórója ne vakítsa el.

• A fényszórókat mindig tartsa tisztán,
és ha a gépkocsiban nincs automati-
kus fényszóróállító, akkor mindig állít-
sa be megfelelõen. A piszkos vagy
nem megfelelõen beállított fényszórók
rontják a látási viszonyokat.

• Ne nézzen közvetlenül a szembejövõ
jármû fényszórójába. Átmenetileg
elvakíthatja a fény, és több másodperc
is eltelhet, amíg a szeme ismét hozzá-
szokik a sötétséghez.

E110500AUN

Vezetés esõben  
Az esõ és a vizes utak veszélyessé
tehetik a vezetést, különösen, ha nem
készült fel a csúszós burkolatra. Íme
néhány megfontolandó tanács, ha esõ-
ben vezet:
• Heves esõzéskor romlanak a látási

viszonyok, és nõ a féktávolság, ezért
vezessen lassabban.

• Az ablaktörlõ berendezés mindig
legyen jó állapotban. Ha az ablaktörlõ
lapát csíkot húz, vagy egy területet
nem töröl a szélvédõn, cserélje ki.

• Ha a gumiabroncsok nincsenek jó
állapotban, akkor a nedves burkolaton
való, hirtelen fékezés az autó
megcsúszásához vagy akár baleset-
hez vezethet. Ügyeljen arra, hogy a
gumiabroncsok jó állapotban legye-
nek.

• Kapcsolja fel a fényszórókat, hogy
mások könnyebben észrevegyék.

• Ha nagy sebességgel halad át egy
nagyobb pocsolyán, az rossz hatással
lehet a fékekre. Ha kénytelen
keresztülhajtani egy pocsolyán,
lehetõleg lassan tegye.

• Ha a fékek vélhetõen vizesek lettek,
óvatosan próbálgassa õket, míg újra el
nem érik a teljes fékhatást.   

E110600AUN

Vezetés elárasztott területen  
Lehetõleg ne hajtson keresztül elárasz-
tott területen, csak ha biztos benne,
hogy a víz nem ér magasabbra, mint a
kerékagy alsó éle. Bármilyen vízen
lassan hajtson keresztül. Tartson
megfelelõ féktávolságot, mert ilyenkor a
fék teljesítménye csökken.
Ha keresztülhajtott a vízen, szárítsa meg
a fékeket úgy, hogy néhányszor finoman
mûködteti azokat, miközben a gépkocsi-
val lassan halad.

1VQA3003
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E110700AUN

Nagysebességû haladás
Gumiabroncsok
A gumiabroncsnyomást állítsa az elõírt
értékre. Az alacsony nyomás a gumiab-
roncsok túlmelegedéséhez és esetleges
sérüléséhez vezet.
Ne használjon kopott vagy sérült gumi-
abroncsokat, mert elõfordulhat, hogy
azok kevésbé tapadnak és
tönkremehetnek.

✽✽ MEGJEGYZÉS
Soha ne lépje túl a gumiabroncsokon fel-
tüntetett, maximális gumiabroncs-
nyomást.

Üzemanyag, motor-hûtõfolyadék és
motorolaj
Nagysebességû haladáskor több
tüzelõanyag fogy, mint városi
közlekedés esetén. Ellenõrizze a motor-
hûtõfolyadékot és a motorolajat is.

Ékszíj
Ha az ékszíj meglazult vagy megsérült,
akkor a motor túlmelegedhet.

VIGYÁZAT!
• Ha a guminyomás túl alacsony

vagy túl magas, akkor romlik a
gépkocsi kezelhetõsége, irányít-
hatósága, és a gumi hirtelen
meghibásodása balesetekhez,
sérülésekhez, vagy akár halálhoz
vezethet.  Vezetés elõtt mindig
ellenõrizze, hogy a guminyomá-
sok megfelelõek-e. A megfelelõ
guminyomásokat lásd a “Gumiab-
roncsok és kerekek” részben, a 9.
fejezetben.

• Veszélyes úgy vezetni, ha nincs
vagy nem elégséges a futófelület.
A kopott gumiabroncsok rontják
a gépkocsi irányíthatóságát, és
ütközésekhez, sérülésekhez,
vagy akár halálhoz vezethetnek.
A kopott gumiabroncsokat a
lehetõ leghamarabb ki kell cserél-
ni, és soha nem szabad közleke-
déshez újra használni.  Vezetés
elõtt mindig ellenõrizze a gumi
futófelületét. A további részlete-
ket és a futófelületre vonatkozó
határértékeket lásd a “Gumiab-
roncsok és kerekek” részben, a 7.
fejezetben.

1VQA1004
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E120000AUN

A rossz téli idõjárási körülmények foko-
zott kopást és egyéb problémákat
okoznak. A téli vezetéssel kapcsolatos
problémák csökkentése érdekében
fogadja meg az alábbi tanácsokat:

E120100AUN

Havas vagy jeges körülmények
Mély hóban való vezetéshez szükség
lehet téli gumiabroncsokra, vagy kerékre
szerelt hóláncra. Ha téli gumiabroncsra
van szüksége, az eredetivel azonos
méretû és típusú gumikat válasszon. Ha
nem így tesz, az hátrányosan érintheti az
autó biztonságát és kezelhetõségét.
Továbbá a gyorshajtás, a hirtelen gyorsí-
tás vagy fékezés és az éles kanyarok
potenciálisan mind-mind nagyon veszé-
lyes mûveletek.
Lassításkor használja ki a motorféket,
amennyire csak lehet. Ha havas vagy
jeges úton hirtelen fékez, megcsúszhat
az autó. Megfelelõ távolságot kell tartani
az Ön elõtt haladõ gépkocsi mögött.
Finoman bánjon a fékkel.
Megjegyzendõ, hogy ha hóláncot szerel
fel a kerékre, az nagyobb a vonóerõt
eredményez, de nem képes
megakadályozni az oldalirányú
megcsúszásokat.

✽✽ MEGJEGYZÉS
A hólánc nem minden államban legális.
Nézzen utána a szabályoknak, mielõtt
felszerelné a hóláncot.

E120101AUN

Téli gumiabroncsok  
Ha téli gumiabroncsokat szerel a gépkocsi-
ra, ügyeljen rá, hogy ugyanolyan méretû és
teherbírású radiál gumiabroncs legyen,
mint az eredeti. Mind a négy kerékre
szereljen téli gumiabroncsot, hogy gépko-
csija bármilyen idõjárási körülmények
között kiegyensúlyozottan viselkedjen. Ne
feledje, hogy száraz úton a téli gumiab-
roncsok nem biztos, hogy olyan jól
tapadnak, mint a gépkocsi eredeti abron-
csai. Vezessen óvatosan akkor is, ha nincs
forgalom az úton. Érdeklõdjön a gumike-
reskedõnél, hogy mennyi az ajánlott
legnagyobb sebesség.

Ne szereljen fel szöges gumit anélkül,
hogy a helyi, állami és helyhatósági
szabályozásokban utána nem nézett
volna az esetleges korlátozásoknak.

TÉLI VEZETÉS

VIGYÁZAT! - Téli gumiabroncs-
méret

A téli gumiabroncsoknak a gépko-
csi eredeti gumijaival azonos
méretûnek és típusúnak kell
lenniük. Ellenkezõ esetben hátrá-
nyosan változhat a gépkocsi bizton-
sága és kezelhetõsége.

1VQA3005
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E120102AUN

Hólánc 
Mivel a radiál gumiabroncsok oldala
vékonyabb, ezért néhány hólánctípus
felszerelése kárt tehet bennük. Ezért
javasoljuk, hogy hólánc helyett használ-
jon téli gumiabroncsokat. Ne szereljen
hóláncot olyan gépkocsira, amelyen alu-
mínium keréktárcsák vannak, mert a
hólánc kárt tehet azokban. Ha hólánc
használatára van szükség, akkor
legfeljebb 15 mm (0,59 in) vastagságú
hóláncot használjon. A hólánc nem
megfelelõ használatából eredõ
sérülésekre nem terjed ki a gépkocsi
gyári garanciája.
A hóláncot csak az elsõ kerekekre
szerelje.

A hólánc felszerelése 
Hólánc felszerelésekor tartsa be a gyári
elõírásokat és olyan szorosan rögzítse
õket, amennyire csak tudja. Vezessen
lassan, ha hólánc van a kerekeken. Ha a
hólánc hallhatóan hozzáér a
karosszériához vagy az alvázhoz, álljon
meg és szorítson rajta. Ha még mindig
hozzáér, lassítson le annyira, hogy már
ne érjen hozzá. Amint letakarított útra ér,
szerelje le a hóláncot.

FIGYELEM!
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a

hólánc mérete és típusa megfelel
a gumikhoz.  Nem megfelelõ
hólánc használata kárt tehet a
gépkocsi karosszériájában és fel-
függesztésében, és az ilyen jelle-
gû sérülésekre nem terjed ki a
gépkocsi gyári garanciája. A
hólánchoz kampói is megsérül-
hetnek, ha hozzáérnek a gépkocsi
alkatrészeihez, és ezáltal a hólánc
meglazulhat a gumin. Gyõzõdjön
meg arról, hogy a hólánc SAE “S”
minõsítésû legyen. 

• Körülbelül 0,5-1 km (0,3-0,6
mérföld) megtétele után mindig
ellenõrizze, hogy a lánc rögzítése
megfelelõ és ezáltal biztonságos-
e. Ha laza a lánc, húzza meg job-
ban vagy szerelje fel újra.

VIGYÁZAT! 
- Hólánc felszerelése 
A hólánc felszereléséhez álljon
meg a gépkocsival a forgalomtól
távol, egy vízszintes területen.
Kapcsolja be a vészvillogót, és ha
rendelkezésére áll, akkor tegye ki
az elakadásjelzõ háromszöget a
gépkocsi mögé. A hólánc felszere-
lése elõtt mindig tegye a
sebességváltót parkoló (P) állásba,
mûködtesse a rögzítõféket és állít-
sa le a motort.

1VQA3007
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Jó minõségû, etilén-glikol hûtõ-
folyadékot használjon
Kiszállításkor jó minõségû, etilén-glikol
hûtõfolyadék van a gépkocsi hûtõrend-
szerében. Csak ezt a típusú hûtõfolyadé-
kot szabad használni, mert segít a hûtõ-
rendszer korróziójának megelõzésében,
a vízpumpa kenésében és a fagyás elke-
rülésében. Figyeljen arra, hogy a 7. feje-
zetben lévõ karbantartási ütemterv alap-
ján mindig cserélje ki vagy töltse fel a
hûtõfolyadékot. A tél beállta elõtt mérje
meg, hogy a hûtõfolyadék fagyáspontja
megfelel-e a télen várható hõmérséklet-
nek.

E120300AUN

Ellenõrizze az akkumulátort és a
vezetékeket
A téli idõszakban az akkumulátor
nagyobb terhelésnek van kitéve. A 7.
fejezetben leírtak szerint vizsgálja meg
az akkumulátort és a vezetékeket. Az
akkumulátor töltöttségét ellenõriztetheti
bármelyik hivatalos Kia márkakeres-
kedésben.

E120400AUN

Szükség esetén cserélje le az ola-
jat “téli” olajra
Bizonyos idõjárási körülmények között,
hideg idõben javasolt az alacsonyabb
viszkozitású “téli” olaj használata. Az
erre vonatkozó ajánlásokat a 9. fejezet-
ben találja. Ha nem biztos benne, hogy
milyen viszkozitású olajat használjon,
forduljon bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõhöz.

E120500AUN

Ellenõrizze a gyújtógyertyákat és
a gyújtásrendszert
Vizsgálja meg a gyújtógyertyákat a 7.
fejezetben leírtak szerint, és szükség
esetén cserélje ki õket.  Ellenõrizze a
gyújtásrendszer összes vezetékét és
alkatrészét is, hogy nincsenek-e bármi-
lyen módon megrepedve, elkopva vagy
megsérülve.

VIGYÁZAT - Hólánc
• A hólánc használata hátrányosan

érintheti a gépkocsi kezelhetõsé-
gét.

• Ne lépje túl a 30 km/h (20 mph)
sebességet, vagy a hólánc gyár-
tója által ajánlott sebességet,
amelyik a kisebb.

• Vezessen óvatosan és kerülje a
buckákat, kátyúkat, éles kanya-
rokat és az út más veszélyes
pontjait, melyek a gépkocsi egye-
netlen haladását okozhatják.

• Kerülje az éles kanyarokat és a
blokkoló fékezést.

FIGYELEM!
• A nem megfelelõ méretû hólánc

és a hólánc nem megfelelõ felsze-
relése kárt tehet a gépkocsi fék-
betétjeiben, felfüggesztésében,
karosszériájában és kerekeiben.

• Ha a lánc hallható módon hozzá-
ütõdik a gépkocsihoz, mindig áll-
jon meg és húzza meg jobban a
rögzítéseket.
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E120600AUN

A zárak fagyás elleni védelme
A zárak fagyás elleni védelméhez fecs-
kendezzen egy erre szolgáló jégmente-
sítõ folyadékot vagy glicerint a kulcs
nyílásába. Ha a zár el van jegesedve,
fecskendezzen rá jégmentesítõ folyadé-
kot a jég leolvasztására. Ha a zár belse-
je van megfagyva, akkor egy meleg
kulccsal kiolvaszthatja. A meleg kulccsal
óvatosan bánjon, hogy elkerülje a
sérüléseket.

E120700AUN

Használjon megfelelõ fagyállót az
ablakmosó rendszerben
Töltsön az elõírásoknak megfelelõ fagy-
álló ablakmosó-folyadékot a tartályba,
így elkerülheti, hogy a víz megfagyjon az
ablakmosó rendszerben. Fagyálló ablak-
mosó-folyadékot bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõnél és a legtöbb autóal-
katrész-üzletben is beszerezhet. Ne
használjon motor-hûtõfolyadékot vagy
másfajta fagyállót, mert ezek kárt
tehetnek a fényezésben.

E120800AUN

Vigyázzon, nehogy befagyjon a
rögzítõfék
Bizonyos körülmények között a
mûködtetett állapotban lévõ rögzítõfék
befagyhat.  Erre akkor van a legnagyobb
esély, ha a hátsó fékek körül vagy
közelében hó vagy jég gyûlt össze, vagy
ha a fék nedves. Ha fennáll a veszélye
annak, hogy a rögzítõfék befagyhat,
akkor csak ideiglenesen mûködtesse,
amíg a sebességváltót P állásba (auto-
mata sebességváltó esetén), illetve
egyesbe vagy hátramenetbe (kézi
kapcsolású sebességváltó esetén) teszi,
és rögzíti a hátsó kerekeket, hogy az
autó ne tudjon elgurulni. Ezután oldja ki
a rögzítõféket.

E120900AUN

Figyeljen arra, hogy ne gyûljön
össze hó és jég a kocsi alján
Egyes esetekben a hó és a jég
összegyûlhet a sárvédõk alatt, és akadá-
lyozhatja a kormányzást. Ha olyan rossz
téli körülmények között vezet, amikor ez
bekövetkezhet, rendszeresen ellenõrizze
az autó alját, hogy biztosan semmi ne
akadályozza az elsõ kerekek mozgását
és a kormányzást.

E121000AUN

Vigyen magával szükséghelyzeti
felszerelést
Attól függõen, hogy mennyire zord az
idõjárás vezetéskor, bizonyos
szükséghelyzeti felszereléseket célszerû
magánál tartania. Érdemes magával
vinnie a következõket: hólánc,
vontatókötél vagy -lánc, zseblámpa,
vészjelzõfény, homok, egy lapát, indító-
kábel, jégkaparó, kesztyû, pokróc,
overál, takaró stb.
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E140000AUN

Ha autójával vontatást tervez, elõször
nézzen utána, hogy milyen jogi elõírások
vonatkoznak erre az Ön országában.
A szabályok más követelményeket
támaszthatnak utánfutók, autók és más
típusú jármûvek vagy gépek
vontatásával szemben. Vontatás elõtt
kérjen bõvebb információt bármely hiva-
talos Kia márkakereskedõtõl.

A gépkocsijával vontathat utánfutót. Ha
elolvassa az “Az utánfutó tömege” részt
ennek a fejezetnek a késõbbi részében,
megtudhatja, hogy milyen tömeget
vontathat gépkocsijával. 

Ne felejtse el, hogy vontatni más, mint
csak önmagában vezetni a gépkocsit.
Vontatáskor változik a kezelhetõség, az
elhasználódás és a tüzelõanyag-
fogyasztás. A megfelelõ, biztonságos
vontatáshoz megfelelõ felszerelésre van
szükség, és azt rendeltetésszerûen kell
használni.

Ebben a fejezetben sok jól bevált, fontos
tanácsot és biztonsági elõírást ismerhet
meg a vontatással kapcsolatban. Sok
tanács fontos az Ön és utasai biztonsá-
ga szempontjából. Alaposan tanulmá-
nyozza át ezt a fejezetet, mielõtt
utánfutót vontat.

A terhet húzó alkatrészek: a motor, a
sebességváltó, a kerekek és a gumik
nagyobb terhelésnek vannak kitéve a
többletsúly miatt. A motornak viszonylag
magasabb fordulatszámon és nagyobb
terhelés mellett kell mûködnie. Ez a
többletterhelés több hõt termel. Az
utánfutó jelentõsen megnöveli a légel-
lenállást is, és ezzel növeli a vontatáshoz
szükséges erõt.   

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA

VIGYÁZAT! - Utánfutó
vontatása

Ha nem megfelelõ felszerelést
használ, vagy helytelenül vezet,
akkor utánfutó vontatásakor elve-
szítheti uralmát a gépkocsi fölött.
Például, ha az utánfutó túl nehéz,
akkor elõfordulhat, hogy a fékek
nem megfelelõen, vagy egyáltalán
nem mûködnek. Ön és utasai
súlyos vagy halálos sérülést
szenvedhetnek. Csak akkor
vontasson utánfutót, ha betartotta
ennek a fejezetnek az összes
lépését.

VIGYÁZAT! - Terhelési
korlátozások

Vontatás elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy az utánfutó teljes tömege, az
együttes össztömeg, a gépkocsi
össztömege, a tengelyterhelés és a
vonóhorog-terhelés a megadott
határokon belül van.

FIGYELEM!
Az utánfutó helytelen vontatása a
gépkocsi károsodásához vezethet,
ez pedig költséges javítással járhat,
amelyre nem terjed ki a garancia. Az
utánfutó helyes vontatásához
kövesse az ebben a fejezetben
foglalt tanácsokat. 
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E140100AUN

Vonóhorgok 
Fontos a megfelelõ vonóhorog haszná-
lata. Az oldalszél, a gépkocsi mellett
elhaladó nagy kamionok és az egyentlen
utak csak néhány példa, hogy miért van
szükség a megfelelõ vonóhorogra. Íme
néhány tanács, amelyet érdemes
megfogadni:
• Meg kell-e bontani a karosszériát a

vonóhorog felszereléséhez? Ha igen,
akkor mindig tömítse ezeket a
nyílásokat, ha a vonóhorgot leszereli.
Ha nem tömíti azokat, a
kipufogórendszerbõl halálos szén-
monoxid (CO), illetve kosz és víz juthat
az utastérbe.

• A gépkocsi lökhárítóit nem vonóhorog
felszerelésére szánták. Ne csatlakoz-
tasson ezekhez bérelhetõ, vagy más,
lökhárítóra szerelhetõ típusú
vonóhorgokat. Csak alvázhoz rögzített
vonóhorgot használjon, amely nem a
lökhárítóhoz kapcsolódik.   

OUN056110L
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E140200AUN

Biztonsági láncok 
Mindig kössön láncot a gépkocsi és az
utánfutó közé. A biztonsági láncokat
keresztezze az utánfutó nyúlványa alatt,
hogy az ne essen az útra, ha leakad a
vonóhorogról.
A biztonsági láncokról bõvebb informá-
ciót a vonóhorog vagy az utánfutó gyár-
tójától kérhet. Tartsa be a gyártó ajánlá-
sait a biztonsági láncok felszerelésével
kapcsolatban. Mindig épp csak annyira
hagyja lazán, hogy az utánfutóval
lehessen kanyarodni. És soha ne hagy-
ja, hogy a biztonsági láncok leérjenek a
földre.   

E140300AUN

Fék az utánfutón 
Ha az utánfutójának saját fékrendszere
van, akkor gyõzõdjön meg arról, hogy az
megfelel-e az országa szabályainak,
megfelelõen szerelték-e fel, és megfele-
lõen üzemel-e.
Ha az utánfutója nehezebb, mint a fék
nélküli utánfutó legnagyob megengedett
tömege, akkor megfelelõ saját fékkel kell
rendelkeznie. Alaposan tanulmányozza
és kövesse az utánfutó fékjeire vonat-
kozó utasításokat, hogy megfelelõen fel
tudja szerelni, be tudja állítani és karban
tudja tartani.
• Ne nyissa meg gépkocsija fékrend-

szerét.

E140400AUN

Vezetés utánfutóval  
Utánfutó vontatásához bizonyos
mértékû tapasztalat szükséges. Mielõtt
útnak indul, ismerkedjen meg az
utánfutóval. Szokjon hozzá az
utánfutóval járó nagyobb tömeg irányítá-
sához és fékezéséhez. Mindig gondoljon
arra, hogy olyan jármûvet vezet, amely
jóval hosszabb, és közel sem olyan
kezes, mint a gépkocsi önmagában.
Mielõtt elindul, ellenõrizze a vonóhorgot
és az utánfutó platóját, a biztonsági
láncokat, az elektromos csatlakozó(ka)t,
a világítást, a gumiabroncsokat és a
tükrök beállítását. Ha az utánfutó elektro-
mos fékkel rendelkezik, akkor indítsa be
a gépkocsit, majd mozgassa meg az
utánfutót, és kézzel kapcsolja be a fék-
szabályozót, hogy meggyõzõdjön a
fékek mûködésérõl. Ezzel egyúttal az
elektromos csatlakozást is ellenõrizheti.
Menet közben idõnként végezzen ellen-
õrzést, és gyõzõdjön meg arról, hogy a
rakomány biztosítva van, illetve a
világítás és az utánfutó fékjei továbbra is
mûködõképesek.

VIGYÁZAT - Utánfutó fékei
Ne használja az utánfutó saját fék-
jeit, amíg teljesen meg nem bi-
zonyosodik afelõl, hogy a fékrend-
szer beállítása megfelelõ. Ez
szakembernek való feladat. Ennek
a munkának az elvégzéséhez for-
duljon tapasztalt, hozzáértõ
utánfutó-kereskedéshez.   
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E140401AUN

Követési távolság 
Legalább kétszer akkora távolságot
hagyjon az Ön elõtt haladó jármû után,
mint amekkorát utánfutó nélkül szokott.
Ez segít elkerülni az olyan helyzeteket,
amelyeknél erõs fékezésre vagy hirtelen
irányváltásra van szükség.   

E140402AUN

Elõzés 
Ha utánfutót vontat, akkor az elõzéshez
hosszabb szabad útszakasz szükséges.
Mivel jármûve hossza megnõtt, sokkal
jobban túl kell mennie a megelõzött gép-
kocsin, mielõtt visszatérne saját sávjába.  

E140403AUN

Hátramenet 
Fogja meg a kormánykerék alját az egyik
kezével. Ekkor az utánfutó balra
mozdításához mozgassa balra a kezét.
Az utánfutó jobbra mozdításához
mozgassa jobbra a kezét. Mindig lassan
tolasson, és lehetõség szerint kérjen
meg valakit, hogy irányítsa Önt.   

E140404AUN

Kanyarodás 
Ha utánfutóval kanyarodik, akkor a
szokásosnál szélesebben forduljon. Így
elkerülheti, hogy az utánfutó lemenjen a
padkára, nekimenjen a járdaszegélynek,
jelzõtábláknak, fáknak vagy egyéb
tárgyaknak. Kerülje a rántásokat és a hir-
telen manõvereket.Jelezzen idõben!   

E140405AUN

Irányjelzés utánfutó vontatásakor 
Ha utánfutót vontat, akkor jármûvének
rendelkeznie kell külön irányjelzõkkel és
vezetékekkel. Ha jelzi a kanyarodást
vagy a sávváltást, akkor a mûszerfalon
villognak a zöld nyilak. Megfelelõ csatla-
koztatás esetén az utánfutó irányjelzõi is
villognak, és figyelmeztetik a többi
vezetõt, hogy kanyarodni, sávot váltani
vagy megállni készül.

Utánfutó vontatásakor a mûszerfalon
abban az esetben is villognak a zöld
nyilak, ha kiégnek az utánfutó izzói. Így
Ön azt hiheti, hogy a többi vezetõ, akik
Ön mögött haladnak, látják a jelzést, de
valójában nem így van. Fontos, hogy
idõnként végezzen ellenõrzést, és gyõ-
zõdjön meg arról, hogy még mindig
mûködnek az utánfutó izzói. Olyankor is
mindig ellenõrizze a lámpákat, ha leköti
és újracsatlakoztatja a vezetékeket.
Ne csatlakoztassa az utánfutó világítási
rendszerét közvetlenül gépkocsija
világítási rendszeréhez. Csak minõsített
utánfutó vezetékköteget használjon.
Bármelyik hivatalos Kia márkakereskedõ
szívesen segít Önnek a vezetékköteg fel-
szerelésében.  

VIGYÁZAT! 
Ha nem minõsített utánfutó
vezetékköteget használ, az a gép-
kocsi elektromos rendszerének
károsodásához és/vagy személyi
sérüléshez vezethet. 
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Vezetés lejtõn 
Csökkentse sebességét, és kapcsoljon
alacsonyabb fokozatba, ha hosszú
lejtõhöz érkezik. Ha nem vált vissza,
akkor elõfordulhat, hogy a sok fékezés-
tõl felmelegednek a fékek, és emiatt nem
mûködnek majd megfelelõen.
Ha hosszú emelkedõn halad, akkor
váltson vissza, és vegye vissza a
sebességét megközelítõleg 70 km/h-ra,
hogy csökkentse a motor és a
sebességváltó túlmelegedésének
veszélyét.
Ha az utánfutója nehezebb, mint a
vontatható fék nélküli utánfutó
megengedett legnagyobb tömege, és
gépkocsijában automata sebességváltó
van, akkor vontatáskor a D (elõremenet)
helyzetben vezessen.
Ha utánfutó vontatásakor D (elõremenet)
helyzetben használja a gépkocsit, akkor
a keletkezik a legkevesebb hõ, és így
biztosíthatja a sebességváltó hosszú
élettartamát.

E140407AUN

Parkolás lejtõn 
Alapvetõen nem tanácsos lejtõn
parkolni, ha gépkocsijához utánfutó
csatlakozik. Ha a lejtõn elszabadul a
jármû, akkor súlyosan vagy halálosan
megsérülhetnek az emberek, illetve
károsodás érheti a gépkocsit és az
utánfutót egyaránt.   

Azonban, ha egyszer mégis emelkedõn
kénytelen parkolni az utánfutóval, akkor
azt az alábbiak szerint tegye:
1. Mûködtesse a fékeket, de ne kapcsoljon

sebességbe.
2. Kérjen meg valakit, hogy ékelje ki az

utánfutó kerekeit.
3. Ha az ékek a helyükön vannak, akkor

engedje ki a féket annyira, hogy a
kitámasztás felvegye a terhelést.

4. Ismét mûködtesse a fékeket. Mûködtesse
a rögzítõféket, majd kapcsolja a kézi kap-
csolású sebességváltót hátramenetbe (R),

FIGYELEM!
• Ha meredek (legalább 6%-os)

emelkedõn vontat utánfutót, akkor
nagyon figyeljen a motorhûtõ-
folyadék-hõmérséklet kijelzõjére,
nehogy túlmelegedjen a motor.
Ha a hûtõfolyadék hõmérséklet-
kijelzõjének mutatója a “H” (HOT -
forró) jelzés felé mozdul, akkor
húzódjon le az útról, álljon meg a
legközelebbi biztonságos helyen,
és járassa a motort alapjáraton,
amíg le nem hûl. Csak akkor
menjen tovább, ha már eléggé
lehûlt a motor.

• A haladási sebességet az utánfutó
terhelésének és az emelkedõnek
megfelelõen, úgy válassza meg,
hogy a lehetõ legkisebb legyen a
motor és a sebességváltó túlme-
legedésének veszélye.

VIGYÁZAT! - Emelkedõn
való parkolás

Ha gépkocsijához utánfutó csatla-
kozik, akkor a lejtõn való parkolás
súlyos vagy halálos sérülést
okozhat, amennyiben elromlik az
utánfutó fékje.
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illetve az automata sebességváltót P
(parkolás) helyzetbe.

5. Oldja ki a fékeket.  

Elindulás az emelkedõn való parkolást
követõen 
1. Kapcsolja a kézi kapcsolású

sebességváltót üresbe, illetve az auto-
mata sebességváltót P (parkolás)
helyzetbe, mûködtesse a fékeket, és
tartsa lenyomva a fékpedált, amíg:
• Beindítja a motort;
• Sebességbe kapcsol; és
• Kioldja a rögzítõféket.

2. Lassan vegye le a lábát a fékpedálról.
3. Lassan álljon arébb, hogy szabaddá

tegye az utánfutó ékeit.
4. Álljon meg, és kérjen meg valakit,

hogy szedje össze és tegye el az éke-
ket.   

E140500AUN

Karbantartás utánfutó vontatása
esetén  
Ha rendszeresen utánfutót húz, akkor
gépkocsiját gyakrabban kell szervizelni.
A különleges figyelmet igénylõ, fontos
dolgok közé tartozik a motorolaj, az
automata sebességváltó-folyadék, a
tengelyek kenése és a hûtõfolyadék. A
fékek állapota szintén olyan dolog, amit
gyakran kell ellenõrizni. A tárgymutató
segítségével ezek mindegyikét könnyen
megtalálhatja ebben az útmutatóban. Ha
utánfutót készül vontatni, akkor tanácsos
ezeket a fejezetek áttanulmányozni,
mielõtt útnak indul.
Ne feledkezzen meg az utánfutó és a
vonóberendezés karbantartásáról sem.
Kövesse az utánfutóhoz kapott
karbantartási ütemtervet, és rendszeres
idõközönként végezzen ellenõrzést.
Lehetõleg hajtsa végre az ellenõrzést
minden nap, indulás elõtt. A
legfontosabb, hogy a vonóberendezés
összes anyája és csavarja legyen
szorosan meghúzva.   

VIGYÁZAT - Rögzítõfék
Ha nem mûködteti szorosan a
rögzítõféket, akkor veszélyes lehet
a gépkocsiból való kiszállás.
Ha nem állította le a motort, akkor a
gépkocsi hirtelen megindulhat. Ön
vagy mások súlyos vagy halálos
sérülést szenvedhetnek.

FIGYELEM!
• Az utánfutó használatával járó,

nagyobb terhelés miatt meleg
napokon vagy emelkedõn hala-
dáskor túlmelegedés következhet
be. Ha a hûtõfolyadék hõmérsék-
let-kijelzõje túlmelegedést mutat,
akkor kapcsolja ki a klímaberen-
dezést, és álljon meg a gépkocsi-
val biztonságos helyen, hogy
lehûtse a motort.

• Ha utánfutót vontat, akkor gyak-
rabban ellenõrizze a sebesség-
váltó-folyadékot.

• Ha gépkocsiját nem szerelték fel
klímaberendezéssel, akkor után-
futó vontatásához szereltessen be
hûtõventilátort a motor teljesít-
ményének fokozására.
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E140600AUN

Ha utánfutót szeretne
Íme néhány fontos szempont, ha után-
futót szeretne:
• Fontolja meg a lengésgátló haszná-

latát. A lengésgátlóról érdeklõdjön a
vonóberendezés forgalmazójánál. 

• Ne használja vontatásra autóját az
elsõ 2000 km-en (1200 mérföldön),
hogy a megfelelõen bejáratódjon. Ha
nem tartja ezt be, az a motor vagy a
sebességváltó súlyos károsodásához
vezethet.

• Ha utánfutót vontat, akkor feltétlenül
forduljon hivatalos Kia márka-
kereskedõhöz, és kérjen részletes
tájékoztatást a további kellékekrõl,
mint például a vontatási készlet stb.

• Mindig mérsékelt (legfeljebb 100 km/h
(60 mph)) sebességgel vezesse a
gépkocsit.

• Ha hosszú emelkedõn halad, akkor ne
lépje túl a 70 km/h (45 mph) sebes-
séget, vagy az utánfutóra vonatkozó
sebességkorlátozást, amelyik a
kisebb.

• Fontos, hogy figyelembe vegye a ter-
helhetõséget:

Tétel kg (lbs.)

700 (1543)

1500 (3306)

1100 (2425)

75 (165)

1010 (39.8)

Utánfutó

legnagyobb

tömege 

A vonóberendezésre esõ, legnagyobb

megengedett statikus függõleges terhelés

A vonóhorognak a hátsó kerék középpont-

jától mért, javasolt távolsága  mm (coll)

Fék nélkül

Fékkel
M/T

A/T
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E140601AUN

Az utánfutó tömege
Milyen nehéz lehet egy biztonságos
utánfutó? Soha nem lehet nehezebb a
fékezett utánfutó számára megengedett
legnagyobb tömegnél. De még ez is túl
sok lehet.
Attól függ, hogyan akarja használni az
utánfutót. Például a sebességtõl, a
tengerszint feletti magasságtól, az
emelkedési viszonyoktól, a kül-
sõhõmérséklettõl és ezeken kívül az is
fontos, hogy milyen gyakran vontat után-
futót gépkocsijával. Az utánfutó ideális
tömege attól is függhet, hogy van-e
valamilyen különleges felszerelés a gép-
kocsiján.

E140602AUN

Az utánfutó vonóhorog-terhelése
A vonóhorog-terhelés bármely utánfutó
esetében fontos adat, mert ez befolyá-
solja gépkocsijának össztömegét. Ebbe
beletartozik a gépkocsi saját tömege, az
esetlegesen szállított rakomány és a
gépkocsiban utazó emberek tömege.
Utánfutó vontatásakor pedig ehhez
hozzá kell adni a vonóhorog-terhelést is,
mivel ez is a gépkocsit terheli.

A vonóhorogra legfeljebb az utánfutó tel-
jes terhelés esetén mért össztömegének
10%-a eshet. Az utánfutó megrakodását
követõen mérje meg az utánfutó súlyát,
majd külön a vonóhorog-terhelést, hogy
azok megfelelõek-e. Ha nem, akkor
lehetséges, hogy a kiigazításhoz ele-
gendõ egyszerûen a rakomány után-
futón való átrendezése. 

C190E01JM

Vonóhorog-terhelés Utánfutó össztömege VIGYÁZAT! - Utánfutó
• Soha ne terhelje jobban az után-

futó hátsó részét, mint az elejét.
Az utánfutó elsõ részére a teljes
terhelés megközelítõleg 60%-a; a
hátsó részére a teljes terhelés
megközelítõleg 40%-a jusson.

• Soha ne lépje túl az utánfutóra
vagy a vonóberendezésre vonat-
kozó, megengedett terhelést. A
helytelen rakodás gépkocsija
károsodásához és/vagy személyi
sérüléshez vezethet. ellenõrizze a
terhelést kereskedelmi mérleg
segítségével vagy a közlekedési
hatóság mérleggel rendelkezõ
állomásán. 

• A helytelenül megterhelt utánfutó
miatt elveszítheti a gépkocsi fölöt-
ti irányítást.

C190E02JM

Tengelyterhelés Gépkocsi össztömege
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A GÉPKOCSI TÖMEGE 
E160000AUN

Ez a fejezet abban segít, hogy helyesen
terhelje gépkocsiját és/vagy utánfutóját,
és ne lépje túl a gépkocsi tervezett
teherbírását, akár utánfutóval, akár anél-
kül. A gépkocsi tervezett teljesítményét
megfelelõ terheléssel használhatja ki
legjobban. Gépkocsijának megterhelése
elõtt ismerkedjen meg a következõ
fogalmakkal, amelyek segítségével, a
gépkocsi adatai és tájékoztató címke
alapján meghatározhatja a gépkocsi
teherbírását, utánfutóval vagy anélkül.

E160100AUN

Kiinduló saját tömeg 
Ez a gépkocsi tömege, beleértve a
teletankolt tüzelõanyagtartályt és az
összes alapfelszerelést. Nem tartoznak
bele az utasok, a csomagok vagy a
rendelhetõ felszerelések.

E160200AUN

Gépkocsi saját tömege
Új gépkocsijának tömege, ahogy azt
átvette a márkakereskedõtõl, az
utólagosan felszerelt berendezésekkel
együtt.

E160300AUN

Hasznos tömeg
Ebbe az értékbe az összes tömeg bele-
tartozik, amely a kiinduló üres tömeget
növeli, beleértve a csomagokat és a
rendelhetõ felszereléseket.
E160400AUN

GAW (Tengelyterhelés)
Ez az egyes tengelyekre (elöl és hátul)
jutó, teljes terhelés - beleértve a gépko-
csi üres tömegét és az összes hasznos
terhelést.

E160500AUN

GAWR (Megengedett tengelyterhelés)
Ez az egy tengelyre (elsõ vagy hátsó)
jutó, legnagyobb megengedett terhelés.
Ezek a számok láthatók a tájékoztató
címkén. 
Az egyes tengelyekre jutó, teljes terhelés
soha nem haladhatja meg az adott
tengelyhez tartozó GAWR (Megengedett
tengelyterhelés) értéket.

E160600AUN

GVW (Gépkocsi össztömege)
Ez a kiinduló saját tömeg és a tényleges
hasznos tömeg, valamint az utasok
tömegének összege. 

E160700AUN

GVWR (Gépkocsi megengedett össz-
tömege)
Ez a teljes terhelésû gépkocsi legna-
gyobb megengedett tömege (beleértve
az összes extrát, felszerelést, az
utasokat és a csomagokat). A GVWR
(Gépkocsi megengedett össztömege)
látható a vezetõ ajtajának szélén lévõ
tájékoztató címkén. 

E160800AUN

Túlterhelés

VIGYÁZAT! - Gépkocsi
tömege

Gépkocsijának megengedett ten-
gelyterhelése (GAWR) és megenge-
dett össztömege (GVWR) a gyártó
címkéjén szerepel, amely a vezetõ
(vagy az elsõ utas) ajtaján található.
Ha túllépi ezeket a határértékeket,
az balesethez vagy a gépkocsi
károsodásához vezethet. A gépko-
csi terhelését úgy számíthatja ki, a
ha megméri a tárgyakat (illetve a
személyeket), mielõtt beteszi azo-
kat a gépkocsiba. Ügyeljen arra,
hogy ne terhelje túl a gépkocsit. 
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F010100AUN

Vészvillogó  
A vészvillogó a többi gépjármûvezetõ
figyelmeztetésére szolgál, hogy fokozott
óvatossággal legyenek jármûve
megközelítése, elõzése vagy elhagyása
közben. 

Minden esetben használja, amikor
szükséghelyzetben javításokat hajt
végre vagy a jármû az úttest szélén áll.
Nyomja meg a vészvillogó gombját a
gyújtáskapcsoló bármely állapotában. A
villogó gombja a középkonzol
kapcsolópanelén található. Minden
irányjelzõ egyszerre fog villogni.

• A vészvillogó attól függetlenül
mûködik, hogy jármûve halad-e vagy
sem.

• Az irányjelzõk bekapcsolt vészvillogó
esetén nem mûködnek.

• Ügyeljen a vészvillogó használatára a
jármû vontatása közben.   

F020100AUN

Ha menet közben leereszt az
egyik gumiabroncs
Ha a gumiabroncs leereszt vezetés
közben:
1.Vegye le a lábát a gázpedálról, és

hagyja a jármûvet lelassulni, miközben
egyenesen halad tovább. Ne fékezzen
hirtelen vagy próbáljon meg letérni az
útról, mert ezek az irányíthatóság
elvesztését eredményezhetik. Ha a
jármû olyan sebességre lassul, hogy
ezeket biztonságosan megteheti,
óvatosan fékezzen és térjen le az útról.
Húzódjon le az útról amennyire csak
lehet, és szilárd, sík talajon álljon meg.
Ha osztott pályás úton halad, ne
parkoljon a két forgalmi sáv közötti
területre.

2.Ha az autó megállt, kapcsolja be a
vészvillogót, mûködtesse a
rögzítõféket, és kapcsoljon P helyzet-
be (automata sebességváltó esetén)
vagy hátramenetbe (kézi kapcsolású
sebességváltó esetén).

3.Szállítsa ki az összes utast a jármûbõl.
Mindig a jármû forgalommal ellentétes
oldalán szállítsa ki õket.

4.A leeresztett kerék cseréjekor kövesse
az ebben a fejezetben megadott
utasításokat.

SZÜKSÉGHELYZET MENET KÖZBEN

OUN026218L
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F020300AUN

Ha menet közben leáll a motor
1. Csökkentse sebességét fokozatosan,

és közben tartsa az egyenes irányt.
Óvatosan húzódjon le az útról bizton-
ságos helyre.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.
3. Próbálja meg újra beindítani a motort.

Ha a gépkocsi nem indul, lépjen
kapcsolatba hivatalos Kia márkake-
reskedõvel vagy keressen más szak-
képzett segítséget.

F030100AUN

Ha a motor nem forog vagy las-
san forog
1. Ha jármûve automata

sebességváltóval rendelkezik, akkor
gondoskodjon arról, hogy az elõvá-
lasztó kar N (üres) vagy P (parkolás)
helyzetben legyen, és mûködtesse a
rögzítõféket.

2. Ellenõrizze az akkumulátor csatlako-
zásait, hogy tiszták és elég szorosak-
e.

3. Kapcsolja be a belsõ világítást. Ha a
lámpa elhalványul vagy kialszik,
miközben mûködteti az indítómotort,
akkor lemerült az akkumulátor.

4. Ellenõrizze az indítómotor csatlakozá-
sait, hogy biztosan meg vannak-e
húzva.

5. Ne tolja vagy húzza be a gépkocsit.
Lásd a “Külsõ indítási segítség” rész
utasításait.

F030200AUN

Ha a motor rendesen forog, de
nem indul be
1. Ellenõrizze a tüzelõanyag-szintet.
2. A gyújtáskapcsoló LOCK állásában

ellenõrizze a gyújtás, a tekercsek és a
gyújtógyertyák csatlakozásait. Csatla-
koztassa újra azokat, amelyek
szétválhattak vagy lazák lehetnek.

3. Ellenõrizze a tüzelõanyag-vezetéket a
motortérben.

4. Ha a motor továbbra sem indul, hívjon
hivatalos Kia márkakereskedõt vagy
keressen más, szakképzett
segítséget.

HA A MOTOR NEM INDUL

VIGYÁZAT!
Ha a motor nem indul, ne próbálja
meg betolni vagy behúzni. Ütközést
vagy más sérülést okozhat. Ráa-
dásul betoláskor vagy behúzáskor
telítõdhet a katalizátor, ami tûz-
veszélyt okozhat.
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SZÜKSÉGHELYZETI INDÍTÁS

F040000AUN

F040100AUN

Külsõ indítási segítség  
A külsõ indítási segítség veszélyes lehet,
ha helytelenül hajtják végre. Ezért, hogy
elkerülje saját maga, a gépkocsi vagy az
akkumulátor sérülését, kövesse a külsõ
segítséggel történõ indítás eljárását. Ha
nem biztos a dolgában, akkor
mindenképpen azt ajánljuk, hogy hozzá-
értõ szakemberrel vagy autómentõ
társasággal végeztesse a gépkocsi
külsõ segítséggel történõ indítását.

FIGYELEM!
Csak 12 V-os rásegítõ indítórend-
szert használjon. Tönkreteheti a 12V-
os indítómotort, a gyújtásrendszert
és más elektromos alkatrészeket, ha
24 V-os áramforrást alkalmaz (két 12
V-os akkumulátor sorbakötve vagy
egy 24 V-os motor-generátor együt-
tes).  

VIGYÁZAT! - Akkumulátor
Soha ne próbálja meg ellenõrizni az
akkumulátor elektrolit szintjét,
mivel ettõl megrepedhet vagy fel-
robbanhat az akkumulátor, ami
súlyos sérülést okozhat.

1VQA4001

Csatlakoztassa a vezetékeket a számok
sorrendjében, és fordított sorrendben
kapcsolja szét õket.

Lemerült akkumulátor

Indítókábelek

Rásegítõ akkumulátor

(-)

(+)

(+)
(-)
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F040101AUN

Külsõ segítséggel történõ indítás 
1. Gyõzõdjön meg róla, hogy a rásegítõ

akkumulátor 12 V-os és negatív
testelésû.

2. Ha a rásegítõ akkumulátor egy másik
jármûben van, ne érintkezzenek a jár-
mûvek.   

3. Kapcsoljon ki minden fölösleges
elektromos berendezést.

4. Csatlakoztassa az indítókábeleket a
megfelelõ sorrendben az ábra szerint.
Elõször csatlakoztassa az indítókábel
egyik végét a lemerült akkumulátor
pozitív kivezetésére (1), aztán csatla-
koztassa a másik végét a rásegítõ
akkumulátor pozitív kivezetésére (2). 
Ezt követõen csatlakoztassa a másik
indítókábel egyik végét a rásegítõ
akkumulátor negatív kivezetésére (3),
majd a másik végét egy szilárd, állan-
dó, fémes ponthoz (például a motor
tartóbakjához) az akkumulátortól távol
(4). Ne csatlakoztassa olyan alkatrész-
hez közel, amely mozog a motor for-
gatása közben. 
Az indítókábelek ne érjenek hozzá
semmihez az akkumulátor helyes
kivezetésein és a megfelelõ testelésen
kívül. Ne hajoljon az akkumulátor fölé
csatlakoztatás közben.

5. Indítsa be a rásegítõ akkumulátor jár-
mûvének motorját, és járassa 2000
fordulat/perc-en, majd indítsa be a
lemerült akkumulátorú gépkocsi
motorját.

Ha az akkumulátor lemerülésének oka
nem egyértelmû, ellenõriztesse jármûvét
bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõvel.

F040200AUN

Indítás betolással  
Kézi kapcsolású sebességváltóval fel-
szerelt jármûvét ne indítsa betolással,
mert károsodhat a károsanyag-
kibocsátást ellenõrzõ rendszer.
Az automata sebességváltóval szerelt
gépkocsik nem indíthatók betolással. 
Kövesse a fejezet külsõ indítási
segítséggel kapcsolatos utasításait.   

VIGYÁZAT! - Akkumulátor
• Nyílt lángot és szikrát tartsa távol

az akkumulátortól. Az akkumulá-
tor hidrogéngázt termel, mely
nyílt láng vagy szikra hatására
berobbanhat. 

• Ne kísérelje meg a jármû rásegí-
téses indítását, ha a lemerült
akkumulátor megfagyott vagy az
elektrolit szint alacsony; az akku-
mulátor megrepedhet vagy fel-
robbanhat.

FIGYELEM! - Akkumulátor-
kábelek
Soha ne kösse össze az indítókábel-
lel a rásegítõ akkumulátor és a le-
merült akkumulátor negatív kiveze-
tését. Ez a lemerült akkumulátor
túlmelegedéséhez, megrepedésé-
hez és az akkumulátorsav szivárgá-
sához vezethet.

FIGYELEM!
Soha ne próbálja meg behúzni a
gépkocsit, mert a motor beindulása-
kor a hirtelen nekilódulás következ-
tében a vontató jármûnek ütközhet.
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HA A MOTOR TÚLMELEGSZIK
F050000AUN

Ha a hõmérsékelet-kijelzõ túlmelegedést
mutat, teljesítménycsökkenést érzékel,
vagy fémes csörgõ, illetve kopogó han-
got hall, akkor a motor valószínûleg túl
meleg. Ha ez történik, ajánlott a
következõket tenni:

1. Húzódjon le az útról, és álljon meg a
legközelebbi biztonságos helyen.

2. Állítsa az elõválasztó kart P helyzetbe
(automata sebességváltó esetén), illet-
ve a váltókart üres fokozatba (kézi
kapcsolású sebességváltó esetén), és
mûködtesse a rögzítõféket. Ha a
klímaberendezés üzemel, kapcsolja ki.

3. Ha motor-hûtõfolyadék folyik ki a
jármû alól, vagy gõz jön ki a
motortérbõl, állítsa le a motort. Ne
nyissa fel a motorháztetõt, amíg meg
nem szûnik a hûtõfolyadék-szivárgás
vagy a gõzõlgés. Ha hûtõfolyadék-
szivárgás és gõzõlgés nem észlelhe-
tõ, hagyja járni a motort, és ellenõriz-
ze, hogy a motor hûtõventilátora biz-
tosan mûködik-e.  Ha a ventilátor nem
mûködik, állítsa le a motort.

4. Ellenõrizze, hogy nem hiányzik-e a
vízszivattyú ékszíja. Ha nem hiányzik,
ellenõrizze, hogy szoros-e. Ha az
ékszíj állapota kielégítõ, ellenõrizze,
hogy a hûtõfolyadék szivárog-e a
hûtõbõl, tömlõkbõl vagy az autó alján.
(Ha elõzõleg használta a klíma-beren-
dezést, akkor normális jelenség, hogy
megálláskor hideg víz csöpög róla).

5. Ha a vízszivattyú ékszíja elszakadt,
vagy a motor-hûtõfolyadék szivárog,
azonnal állítsa le a motort, és hívja
segítségül a legközelebbi hivatalos
Kia márkakereskedõt.

6.Ha nem találja a túlmelegedés okát,
várjon, amíg a motor hõmérséklete
vissza nem áll a normális szintre. Ha
vesztett a hûtõfolyadékból, óvatosan
töltsön utána a kiegyenlítõ-tartályba,
hogy a folyadékszint elérje a közepes
szintjelet.

7.Elõvigyázatosan folytassa útját, és
ügyeljen a túlmelegedés további jelei-
re. Ha ismét túlmelegedés lép fel, hív-
jon segítségül hivatalos Kia
márkakereskedõt.

VIGYÁZAT!
A motor járása közben haját, kezeit
és ruházatát tartsa távol a mozgó
alkatrészektõl, mint például a venti-
látor és az ékszíjak, hogy megelõz-
ze a sérüléseket.

VIGYÁZAT!
Ne vegye le a hûtõsapkát, amíg a
motor meleg. A nyíláson keresztül
kitörõ hûtõfolyadék súlyos égési
sérüléseket okozhat.

FIGYELEM!
A hûtõfolyadék erõs fogyása azt jelzi,
hogy szivárgás van a hûtõrendszer-
ben, amit a lehetõ leghamarabb
ellenõriztetni kell bármelyik hivatalos
Kia márkakereskedõvel.
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HA A GUMIABRONCS LEERESZT (HA A PÓTKERÉK A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

F070100AUN

Emelõ és szerszámok
Az emelõ, az emelõ-hajtókar, a
kerékkulcs a csomagtartóban
található. Emelje fel a csomagtartó
kárpitot, hogy hozzáférjen.

(1) Villáskulcs
(2) Emelõ-hajtókar
(3) Emelõ
(4) Kerékkulcs
(5) Csavarhúzó
(6) Csõkulcs
(7) Vontatószem
(8) Kerékzsák és rögzítõ szíjak

F070101AUN

Emelési utasítások 
Az emelõ csak szükséghelyzeti
kerékcserére alkalmazható.
Tárolja megfelelõen az emelõt, hogy
ne zörögjön menet közben.
Kövesse az emelési utasításokat,
hogy csökkentse a személyi sérülés
veszélyét.

VIGYÁZAT! - Kerékcsere
• Soha ne próbálja meg a gép-

kocsit közút vagy országút
forgalmi sávjában javítani.

• A gépkocsival minden eset-
ben teljesen hajtson le az
úttestrõl az útpadkára, mielõtt
kereket cserél. Az emelõt sík,
szilárd talajon használja. Ha
nem talál az út mellett szilárd,
sík helyet, hívjon egy autó-
mentõt segítségért.

(folytatódik)

OUN046011

OUN046011L

7 üléses

5 üléses
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F070200AUN

A pótkerék elõvétele és tárolása  
A pótkerék jármûve alján található,
közvetlenül a csomagtér alatt.
A pótkerék elõvétele:
1. Nyissa fel a csomagtérajtó és a

csomagtér alatti tároló fedelét.  
2. Keresse meg a hatlapfejû csavar

mûanyag fedelét (1), és távolítsa
el.

3. Használja a kerékkulcsot a
csavar meglazítására, hogy
leereszthesse a pótkereket.

Helyezze a csõkulcsot (1) a
hatlapfejû csavarra és csatlakoz-
tassa a kerékkulcsot (2) a csõ-
kulcshoz.
Fordítsa el a kulcsot az óra járásá-
val megegyezõen addig, amíg a
pótkerék le nem ér a földre. 

OUN046012 OUN046013

(folytatás)
• Mindig a megfelelõ elsõ és

hátsó emelési pontokat vegye
igénybe a gépkocsin; soha ne
használja a lökhárítókat vagy
a gépkocsi más részeit az
emelõ megtámasztására.

• A jármû könnyen legurulhat az
emelõrõl, súlyos sérülést
vagy halált okozva. Ne
helyezze semelyik testrészét
olyan jármû alá, amely csak
emelõvel van alátámasztva;
használjon emelõbakokat.

• Ne indítsa be és ne járassa a
motort, amíg a jármû fel van
emelve.

• Ne engedjen senkit sem a jár-
mûben tartózkodni, amíg az
fel van emelve.

• Gyõzõdjön meg róla, hogy
minden jelenlévõ gyermek
biztonságos helyen, az
úttestõl és a felemelendõ jár-
mûtõl távol van.
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4. Miután a pótkerék leért a földre,
folytassa a kulcs óramutató járá-
sával ellentétes irányú forgatását,
és húzza ki a pótkereket. Sose for-
gassa túl erõsen a kul-csot,
különben a pótkerék tartója
megsérülhet.

5. Távolítsa el a tartót (1) a pótkerék
belsejébõl.   

A pótkerék tárolása:  
1. Fektesse a pótkereket a földre a

szelepszárral felfelé.  
2. Helyezze a kereket a gépkocsi alá, és

erõsítse fel a tartót a kerék közepén
keresztül.

3. Forgassa a kulcsot kattanásig az
óramutató járásával azonos irányba.

F070300AUN

Kerékcsere 
1. Parkoljon sík területen, és

mûködtesse szorosan a
rögzítõféket.

2. Kapcsolja a kézi kapcsolású
sebességváltó karját hátrameneti
(R) fokozatba, illetve az automata
sebességváltó elõválasztó karját
P (parkolás) helyzetbe.

3. Kapcsolja be a vészvillogót.

OUN046014 OUN046013

VIGYÁZAT!
Gyõzõdjön meg arról, hogy a pót-
kerék tartóját pontosan a pótkerék
közepéhez igazította, hogy meg-
elõzze annak zörgését. Máskülön-
ben a pótkerék leeshet a tartóról,
és balesetet okozhat.

1VQA4022
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4. Vegye ki a gépkocsiból a
kerékkulcsot, az emelõt, az
emelõ-hajtókart és a pótkereket.

5. Támassza ki elölrõl és hátulról az
emelõvel átlósan szemben
helyezkedõ kereket.   

6. Lazítsa meg egy fordulattal
mindegyik kerékanyát az
óramutató járásával ellentétes
irányban, de ne távolítsa el egyi-
ket sem addig, amíg a kerék nem
emelkedett el a talajtól.   

1VQA4023 OUN046016

VIGYÁZAT! - Kerékcsere
• Hogy a jármû elmozdulását

megakadályozza a kerékcsere
során, mindig teljesen
mûködtesse a rögzítõféket, és
mindig ékelje ki a cserélendõ
kerékkel átlósan szemben
lévõ kereket.

• Javasoljuk, hogy ékelje ki a
gépkocsi kerekeit, és hogy
senki ne tartózkodjon az eme-
lendõ jármûben.
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7. Helyezze az emelõt a cserélendõ
kerékhez legközelebb esõ elsõ vagy
hátsó emelési ponthoz. Helyezze az
emelõt az alvázon erre kijelölt he-
lyekhez. Emelési pontokként az al-
vázhoz hegesztett lemezek szolgál-
nak, amelyeken a két fül és a kie-
melkedõ pont jelzi az emelõ helyét.

8. Illessze a hajtókart az emelõhöz,
és forgassa az óramutató járásá-
val azonos irányba, és emelje fel a
gépkocsit annyira, hogy a kerék
éppen elhagyja a talajt. Ez meg-
közelítõleg 30 mm. A kerékanyák
eltávolítása elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy a gépkocsi stabilan áll,
és nem áll fenn az elmozdulás
vagy az elcsúszás veszélye.

9. Lazítsa meg a kerékanyákat, és
távolítsa el õket az ujjaival Csúsz-
tassa le a kereket a menetes
szárakról, és fektesse le úgy, hogy
ne tudjon elgurulni.  A kerékagyra
történõ felhelyezéséhez emelje fel
a pótkereket, igazítsa a furatokat a
menetes szárakhoz, és csúsztas-
sa rájuk a kereket. Amennyiben
ez nehezen megy, döntse meg
kissé a kereket, és helyezze a
felsõ furatot a felsõ menetes
szárra. Ezután mozgassa a
kereket elõre-hátra, amíg a rá
nem csúszik a többi menetes
szárra is.

VIGYÁZAT! - Emelõ helye
Sérülések lehetõségének csökken-
tése érdekében csak a jármûhöz
szolgáltatott emelõt használja, a
megfelelõ emelési pontoknál; soha
ne használja a gépkocsi más része-
it az emelõ megtámasztására.

OUN046017 OUN046018
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10. A kerék felszereléséhez tartsa
azt meg a menetes szárakon,
tegye fel a kerékanyákat a
menetes szárakra, és kézzel
húzza meg azokat. Az anyákat a
kisebb átmérõjû végükkel befelé
helyezze fel. Mozgassa meg a
kereket, hogy meggyõzõdjön
róla, teljesen felfekszik, majd
húzza meg újból az anyákat az
ujjaival, amennyire csak
lehetséges.

11. Engedje le a jármûvet a talajra a
kerékkulcsot az óramutató járá-
sával ellentétes irányba forgatva. 

Majd a kulcsot az ábra szerint felhelyez-
ve húzza meg a kerékanyákat. Gyõzõd-
jön meg róla, hogy a csõkulcs teljesen
felfekszik az anyára. Ne lépjen a kulcs
szárára, és ne használjon hoz-zá csövet
hosszabbításként. Menjen körbe a
keréken meghúzva minden anyát addig,
amíg szorosak nem lesznek. Ezután
kétszer is ellenõrizze, hogy mindegyik
anyát meghúzta-e. A kerekek cseréje
után minél hamarabb húzassa meg a
kerékanyákat a megfelelõ nyomatékkal
hivatalos Kia márkakereskedõvel.

Kerékanya meghúzási nyomaték:
Acél & alumínium-öntvény kerék:
9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

VIGYÁZAT!
A kerekek és a dísztárcsák
szélei élesek lehetnek. Óvato-
san mozgassa õket, hogy elke-
rülje az esetleges súlyos
sérüléseket. Mielõtt a helyére
tenné a kereket, gyõzõdjön meg
arról, hogy nincs semmi az
agyon vagy a keréken, (úgymint
sár, föld, murva, stb.), amely
megakadályozná a kerék szilárd
illeszkedését az agyra. 
Ha van, távolítsa el. Ha nincs
megfelelõ kapcsolat a kerék és
az agy érintkezési felületei
között, a kerékanyák meglazul-
hatnak, és a kerék kieshet. A
kerék kiesése a gépkocsi irá-
nyíthatóságának elvesztését
eredményezheti. Ez súlyos
sérüléshez vagy halálhoz is
vezethet.

OUN046019
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Ha van nyomásmérõje, vegye le a
szelepsapkát, és ellenõrizze a
levegõnyomást. Ha a nyomás
kisebb az ajánlottnál, hajtson lassan
a legközelebbi javítómûhelybe, és
fújja fel a megfelelõ nyomásértékre.
Ha túl magas, állítsa addig, amíg
megfelelõ lesz. Mindig helyezze
vissza a szelepsapkát a gumiab-
roncsnyomás ellenõrzése és beállí-
tása után. Ha nem helyezi vissza a
szelepsapkát, a levegõ szivároghat
a gumiabroncsból. Ha elveszti a
szelepsapkát, vásároljon egy
másikat, és helyezze fel, amint lehet.
Miután kicserélte a kereket, mindig
rögzítse a lapos kereket a helyén, és
tegye vissza az emelõt és a
szerszámokat a megfelelõ tárolási
helyükre.

Tárolja az emelõt, az emelõ-hajtó-
kart, a kerékkulcsot és a pótkereket
megfelelõen, hogy ne zörögjenek
menet közben.

FIGYELEM!
Jármûve kerékcsavarjai és -
anyái metrikus menetûek. A
kerék eltávolítása során bizo-
nyosodjon meg arról, hogy az
eltávolított anyák kerülnek visz-
szahelyezésre - vagy, ha kicse-
réli azokat, akkor használjon
metrikus menetû, és ugyanolyan
kúposságú anyákat. Ha nem
metrikus menetû anyát szerel fel
a menetes szárra, illetve fordít-
va, azzal nem rögzíti a kereket
megfelelõen az agyhoz, és
megrongálja a menetes szárat,
így azt ki kell cserélni. 
Ne feledje, hogy a legtöbb csa-
var nem metrikus menetû.
Rendkívüli odafigyeléssel ellen-
õrizze a menetek kialakítását
mielõtt utángyártott anyát vagy
kereket szerel fel. Ha nem biztos
a dolgában, akkor forduljon
hivatalos Kia márkakereskedõ-
höz. 

VIGYÁZAT! - Kerék menetes
szárak
Ha a menetes szárak megron-
gálódnak, akkor elõfordulhat,
hogy nem képesek megtartani a
kereket. Ez a kerék kieséséhez
és súlyos sérüléssel járó
ütközéshez vezethet.

VIGYÁZAT! - Nem megfele-
lõ a pótkerék abroncsnyomása
A pótkerék felszerelését köve-
tõen a lehetõ leghamarabb ellen-
õrizze az abroncsnyomást.
Szükség szerint állítsa be a
nyomást az elõírt értékre. Lásd a
“Gumiabroncsok és kerekek”
részt a 9. fejezetben.
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F070301AUN

Fontos - helytakarékos pótkerék
használata (ha a felszereltség része)
Gépkocsiját helytakarékos pótkerék-
kel szerelték fel. Ez a pótkerék
kevesebb helyet foglal el, mint a
hagyományos méretû kerék. Ez a
gumiabroncs kisebb a hagyomá-
nyosnál, és csak ideiglenes haszná-
latra tervezték.

A helytakarékos pótkereket 420 kPa
(60 psi) nyomásra fújja fel.

✽✽ FIGYELEM
Ellenõrizze a gumiabroncs
nyomását a pótkerék felhelyezése
után. Szükség szerint állítsa be az
elõírt nyomásra.

Helytakarékos pótkerék használata
során tartsa be a következõ biztonsá-
gi szabályokat:
• Semmilyen körülmények között ne

lépje túl a 80 km/h (50 mph)
sebességet; nagyobb sebesség
esetén károsodhat a gumiabroncs.

• Gondoskodjon róla, hogy az úttest
körülményeinek megfelelõen elég
lassan haladjon, hogy elkerüljön
minden kockázatot. Minden olyan
veszélyforrás, mint például kátyú
vagy törmelék, súlyosan károsít-
hatja a helytakarékos pótkereket.

• A pótkerék tartós használata a
gumiabroncs tönkremenetelét, a
gépkocsi irányíthatóságának el-
vesztéséhez és személyi sérülés
veszélyéhez vezethet.

• Ne haladja meg a helytakarékos
pótkerék oldalfalán jelzett, maxi-
mális terhelhetõséget.

• Kerülje az akadályokon való áthaj-
tást. A helytakarékos pótkerék
átmérõje kisebb, mint a hagyo-
mányos gumiabroncsé, és csök-
kenti a szabad magasságot 25 mm-
rel (1 coll), mely a jármû sérülését
okozhatja.

FIGYELEM!
• Óvatosan vezessen, ha helyta-

karékos pótkereket használ. A
helytakarékos pótkereket az
elsõ adandó alkalommal cse-
rélje ki megfelelõ, hagyomá-
nyos kerékre.

• Nem javasoljuk a gépkocsi
használatát egyidejûleg egy-
nél több helytakarékos pótke-
rékkel.

VIGYÁZAT!
Ez a pótkerék csak NAGYON
rövid távolságokra használható.
Helytakarékos pótkerekek
SOHA nem használhatók hosz-
szabb utakra vagy nagyobb
távolságokra.
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• Ne vigye a gépkocsit önmûködõ
autómosóba, amíg a helytaka-
rékos pótkerék van felszerelve.

• Ne használjon hóláncot a helyta-
karékos pótkeréken. A kisebb
méret miatt a hólánc nem illeszke-
dik megfelelõen. Így károsodás
érheti a gépkocsit, és el is
veszítheti a hóláncot.

• A helytakarékos pótkereket ne
szerelje fel az elsõ tengelyre, ha a
jármûvel hóban vagy jégen
közlekednek.

• Ne használja a helytakarékos
pótkereket más jármûhöz, mert a
pótkereket kifejezetten ehhez a jár-
mûhöz tervezték.

• A helytakarékos pótkerék futástel-
jesítménye kisebb, mint a hagyo-
mányos gumiabroncsé. Ellenõ-
rizze rendszeresen helytakarékos
pótkerekét, és cserélje ki az el-
használódott pótkereket egy
ugyanolyan méretû és kialakítású
gumiabroncsra, ugyanolyan
keréktárcsával.

• Ne használja az ideiglenes pótke-
rék gumiabroncsát már keréktár-
csákon, és ne használjon hagyo-
mányos gumiabroncsot, téli gumi-
abroncsot, dísztárcsát vagy díszítõ
gyûrût az ideiglenes pót-kerék
keréktárcsájához. Ha ilyen módon
próbálja meg használni, akkor
károsodás érheti ezeket az eleme-
ket vagy a jármû más alkatrészeit.

• Ne használjon egynél több ideig-
lenes pótkereket egyidõben.

• Ne húzzon utánfutót, amíg az ide-
iglenes pótkerék van felszerelve.

F070400AUN

Leeresztett kerék szállítása 
(ha a felszereltség része)
Ne tárolja a leeresztett kereket a
helytakarékos pótkerék gépkocsi
alján lévõ tartójában. A teljes méretû,
leeresztett kereket a gépkocsiban
rögzítse és tárolja, amíg el nem ér a
szervizbe. 
A kerékzsák és a rögzítõ szíjak a
csomagtér alatti tárolóban
találhatók.

A leeresztett kerék behelyezése a
jármûbe:
1. Csomagolja be a lapos kereket a

kerékzsákba, a szelepszárral fel-
felé.

OUN046025
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2. 7 üléses
Állítsa a leeresztett kereket függõ-
legesen, a harmadik üléssor
mögé, a háttámlákat függõleges
helyzetbe beállítva.

5 üléses
Helyezze a leeresztett kereket

vízszintesen a csomagtartó
tálcára.

3. Szükség esetén csatolja a két
szíjat a kapocshoz, és fûzze át a
szíjakat egy vagy két küllõn. 
Rögzítse a szíjak mindegyik végét
a csomagtérháló tartófülekre az
ábra szerint.

4. Feszítse meg a szíjakat erõsen a
szíj kapocsból való kihúzásával.

5. Próbálja elmozdítani a leeresztett
kereket, hogy meggyõzõdjön
annak megfelelõ rögzítésérõl.

Mi a teendõ szükséghelyzetben
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VIGYÁZAT! - Leeresztett
kerék
Soha ne hagyja a leeresztett
kereket rögzítetlenül a gépko-
csiban, hogy megelõzze annak
zörgését. Ellenkezõ esetben
elõfordulhat, hogy a rögzítetlen,
leeresztett kerék éles kanyar-
ban, hirtelen fékezéskor vagy
baleset során elszabadul a gép-
kocsi belsejében, ami a gépko-
csi károsodásához, illetve az
utasok súlyos vagy halálos
sérüléséhez vezethet.

OUN046026

OUN046326L

7 üléses

5 üléses
OUN046027

OUN046327L

7 üléses

5 üléses
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HA A GUMIABRONCS LEERESZT (DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLETTEL, HA AZ A FELSZERELTSÉG RÉSZE)

F120000AUN

Kérjük, a defektjavító készlet használa-
ta elõtt olvassa el az utasításokat.
(1) Defektjavító készlet
(2) Tömítõanyag-palack
(3) Villáskulcs
(4) Csavarhúzó
(5) Vontatószem

F120100AUN

Bevezetés
A defektjavító készlet segítségével
még akár gumiabroncsdefekt után is
továbbhaladhat. A kompresszor és
tömítõanyag hatékonyan és kényel-
mesen eltömíti a személygépko-
csiknál elõforduló, legtöbb defektet,
amelyet szög vagy hasonló tárgy
okoz, és felfújja a gumiabroncsot.
Miután biztosította a gumiabroncs
megfelelõen tömítettségét, óvato-
san, legfeljebb 80 km/h / 50 mph
sebességgel továbbhaladhat a
gumiabronccsal (akár 200 km / 120
mérföld távolságig), amíg el nem ér
egy autó- vagy gumiszervizhez, ahol
kicseréltetheti a gumiabroncsot. 

Lehetséges, hogy néhány gumi-
abroncs, különösen nagyobb defektnél
és az oldalfal sérülésekor, nem
tömíthetõ teljesen. A gumiabroncsban
lévõ légnyomás csökkenése hátrányo-
san befolyásolja a gumiabroncs
teljesítmé-nyét. Éppen ezért kerülje a
hirtelen kormányzást vagy más
vezetési manõve-reket, különösen, ha
erõsen megterhelte a gépkocsit, vagy
utánfutót húz. A defektjavító készletet
nem alkalmas a gumiabroncs végleges
javítására, és csak egy gumiabroncs-
hoz használható.
Ez a használati útmutató lépésrõl
lépésre bemutatja, hogyan lehet a
defektet ideiglenesen, egyszerû és
megbízható módon eltömíteni. Olvassa

VIGYÁZAT!
Ne használja a defektjavító kész-
letet, ha az elégtelen légnyomás-
sal vagy légnyomás nélkül való
használat során súlyosan káro-
sodott a gumiabroncs. Csak a
gumiabroncs futófelületén elhe-
lyezkedõ lyukak tömíthetõk el a
defektjavító készlet használatá-
val. A sérült oldalfal javítása biz-
tonsági okokból tilos.

1SAE6106

OUN046010E

OUN046011E

7 üléses

5 üléses
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el a “A defektjavító készlet biztonsá-
gos használatával kapcsolatos
megjegyzések” fejezetet. 
F120200AUN

Mi a teendõ, ha a defektet kap
Defektes gumiabroncs javítása két
lépcsõben történik. Az elsõ lépcsõ-
ben tömítõanyagot és levegõt fújunk
a gumiabroncsba, és rövid távol-
ságot (3 km / 2 mérföld) teszünk
meg a gépkocsival, hogy szétosz-
lassuk a tömítõanyagot a gumiab-
roncsban. A második szakaszban
ellenõrizzük az abroncsnyomást, és
szükség esetén fújjunk még levegõt
a gumiabroncsba. Ezek után
lehetõvé válik, hogy óvatosan,
legfeljebb 80 km/h (50 mph)
sebességgel továbbhaladjunk a
gumiabronccsal (akár 200 km / 120
mérföld távolságig), amíg el nem
érünk egy autó- vagy gumiszerviz-
hez, ahol kicseréltethetjük a gumiab-
roncsot. Ebben az esetben
tájékoztassa a többi vezetõt arról,
hogy használta a defektjavító
készletet, lássa el õket tanácsokkal,
és figyelmeztesse õket arra, hogy
másképp kell vezetniük.

F120201AUN

1. lépcsõ: Pumpáljon tömítõanyagot
és levegõt a gumiabroncsba
1. Nyissa fel a fedelet, és távolítsa el

a sebességet jelzõ címkét (1) a
defektjavító készletbõl, és helyez-
ze azt el az autóban, vezetõ
számára jól látható helyen. 

2. Vegye ki a tömlõt (2) és az áram-
vezetéket (3) a defektjavító
készletbõl. 

OUN066100L OUN066101L
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3. Csavarja le a palackrögzítõ záró-
sapkáját (4), és a tömítõanyag-
palack fedelét (5). 

4. Csavarja be szorosan a palackot
az aljzatba (6), az óramutató járá-
sával azonos irányban. 

5. Csavarja le a szelepsapkát a
defektes gumiabroncsról.

6. Csavarja a defektjavító készlet
tömlõjét (7) szorosan a gumi-
abroncs szelepére.

7. Gyõzõdjön meg arról, hogy az
On/Off (be/ki) kapcsoló (8) a “O”
állásban van. 

8. Helyezze az elektromos csatla-
kozót (9) a szivargyújtó aljzatába
(12 V, lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját). Ne használja az autó
többi elektromos csatlakozóaljza-
tát.

9. Indítsa be a gépkocsi motorját.
(Csak akkor, ha a gépkocsi a
szabadban van!)

OUN066102L OUN066103L

FIGYELEM!
A palack aljzatba csavarásakor
elszakad annak védõfóliája. Ne
csavarja ki a teli palackot az alj-
zatból - kifolyhat a tömítõa-nyag.

VIGYÁZAT! 
Ha rosszul vagy egyáltalán nem
szellõzõ helyen (például zárt
helyiségben) járatja a motort,
akkor fennáll a szénmonoxid-
mérgezés és a fulladás
veszélye. 
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10. Kapcsolja az On/Off (be/ki)
kapcsolót (8) az “I” állásba. 
Kérjük, vegy figyelembe: Amikor
betölti a tömítõanyagot a gumi-
abroncs szelepén keresz-tül,
akkor a nyomásmérõ muta-tója
megemelkedhet a megkö-
zelítõleg 4-6 bar (60-90 psi)
értékrõl, de hozzávetõlegesen
30 másodperc elteltével
visszaesik.

11. Fújja fel a gumiabroncsot 7
percen belül legalább 1,8 bar (26
psi), illetve legfeljebb 3,5 bar (51
psi) nyomásra. Egy pillanatra
kapcsolja ki a kompresszort a
“O” megnyomásával, hogy le
tudja olvasni a pillanatnyi gumi-
abroncsnyomást a mérõ-
mûszerrõl.

FIGYELEM!
A felfújás alatt ne álljon közel a
sérült gumiabroncshoz. Ellenõ-
rizze a gumiabroncs oldalfalát,
hogy nincs-e rajta szokatlan
kidudorodás vagy deformáció.
Hagyja abba a felfújást, és
engedje le a gumiabroncsot a
nyomásleeresztõ (10) haszná-
latával, ha bármilyen szokatlan
jelenséget vesz észre.

FIGYELEM!
Ha a gumiabroncsnyomás 7 per-
cen belül nem éri el az 1,8 bar-t
(26 psi-t), akkor a gumiabroncs
sérülése túlságosan súlyos, és
nem szabad azzal
továbbhaladni. Hívjon országúti
segélyszolgálatot vagy autó-

OUN066103L
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12. Ha a gumiabroncsnyomás eléri
az 1,8 bar-t (26 psi-t), akkor
kapcsolja az On/Off (be/ki)
kapcsolót a “0” állásba, és gyor-
san csavarja le a tömlõt a
kerékrõl. Húzza ki a vezetéket a
szivargyújtóból. Ne csavarja le a
palackot. Tegye a defektjavító
készletet, a palack fedelét és a
palacktartó zárósapkáját a gép-
kocsiba, biztonságos, könnyen
elérhetõ helyre, mivel újra
szükség lesz rá a gumiabroncs-
levegõnyomás ellenõrzéséhez.

13. Hajtson azonnal, óvatosan hoz-
závetõlegesen 3 km-t (2
mérföldet), hogy a tömítõanyag
eltömíthesse a lyukat. Ne lépje
túl a 80 km/h (50 mph)
sebességet. Ha menet közben
szokatlan rezgést, menetzajt
vagy hangot tapasztal, akkor
csökkentse a sebességet, és
haladjon tovább óvatosan, amíg
biztonságosan le nem tud
húzódni az út szélére. Hívjon
országúti segélyszolgálatot vagy
autómentõt.

F120202AUN

2. lépcsõ: Ellenõrizze a gumiabroncs-
levegõnyomást
14. Álljon meg, miután megtett hozzá-

vetõlegesen 3 km-t (2 mérföldet), és
ellenõrizze a defektes gumi-
abroncs nyomását a következõk
szerint:

a) Gyõzõdjön meg arról, hogy a
kompresszor On/Off (be/ki) kap-
csolója (8) a “O” állásban van.

b) Csavarja a tömlõt a defektes gumi-
abroncs szelepére.

c) Dugja be az áramvezetéket a
szivargyújtóba (12 V-os aljzat).

d) Olvassa le a nyomást a Defekt-javí-
tó készlet mérõmûszerérõl.

FIGYELEM!
Ha a gumiabroncsnyomás 1,3
bar (19 psi) alatt van, akkor ne
haladjon tovább. Hívjon ország-
úti segélyszolgálatot vagy autó-
mentõt.

OUN066103L
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15. Ha a gumiabroncsnyomás
legalább 1,3 bar (19 psi-t), akkor
kapcsolja az On/Off (be/ki)
kapcsolót az “I” állásba, és állít-
sa be az ajánlott gumiabroncs-
nyomás értéket (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját). Ha túl
nagy a nyomás, akkor csökkent-
se azt a leeresztõ szelep (10)
használatával.

16. Kapcsolja ki a készüléket a “O”
megnyomásával. Csavarja le a
tömlõt a gumiabroncs szele-
pérõl, és húzza ki az elektromos
csatlakozót az aljzatból.

17. Ne csavarja le a palackot. Tegye
el a defektjavító készletet a gép-
kocsiba.

18. Hajtson a legközelebbi autó-
vagy gumiszervizig, és cseréltes-
se ki a gumiabroncsot.

19. Miután felhasználta a defektjaví-
tó készletet a gumiabroncs
tömítésére, cserélje ki a tömlõt, a
tömítõanyagot és a csatlakozó
alkatrészeket. Lásd ennek az
útmutatónak az utolsó oldalát. A
sérült gumiabroncs cseréjekor
tájékoztassa a gumiszerelõt,
hogy tömítõanyagot használt,
még mielõtt az leszerelné a
gumiabroncsot!

VIGYÁZAT! 
A tömítõanyag használatát
követõen a legnagyobb megen-
gedett sebesség 80 km/h (50
mph), és a sérült gumi-abron-
csot mihamarabb ki kell cserél-
ni, legfeljebb 200 km-en (120
mérföldön) belül. Ha menet
közben szokatlan rezgést, me-
netzajt vagy hangot tapasztal,
akkor csökkentse a sebességet,
és haladjon tovább óvatosan,
amíg biztonságosan le nem tud
húzódni az út szélére. Hívjon
országúti segélyszolgálatot
vagy autómentõt.

VIGYÁZAT! 
Ha hosszú ideig állt a gépkocsi,
akkor indulás elõtt ellenõrizni
kell a gumiabroncsnyomást.

OUN066103L
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F120203AUN

3. lépcsõ: Mi a teendõ, ha a
gumiabroncsnyomás ellenõrzésekor
1. Nyissa fel a defektjavító készlet

fedelét.
2. Vegye ki a tömlõt (2) és az áram-

vezetéket (3).
3. Csavarja le a szelepsapkát a

defektes gumiabroncsról.

4. Csavarja a tömlõt (7) szorosan a
gumiabroncs szelepére.

5. Ekkor leolvashatja a gumiab-
roncsnyomást. Ha növelni kell,
akkor lépjen a 6. pontra.

6. Gyõzõdjön meg arról, hogy az
On/Off (be/ki) kapcsoló (8) a “O”
állásban van.

7. Helyezze az elektromos csatlako-
zót (9) a szivargyújtó aljzatába (12
V, lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).

8. Indítsa be a gépkocsi motorját
(csak akkor, ha a gépkocsi a
szabadban van.)

9. Kapcsolja az On/Off (be/ki)
kapcsolót (8) az “I” állásba, és
fújja fel a gumiabroncsot a java-
solt nyomásra.

10. Kapcsolja ki a defektjavító
készletet, és ellenõrizze újra a
gumiabroncsnyomást.

11. Miután felfújta a gumiabroncsot,
csavarja le a tömlõt, húzza ki az
elektromos csatlakozót, és
helyezze biztonságba a defektja-
vító készletet a gépkocsiban.OUN066103LOUN066101L
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F120300AUN

A defektjavító készlet biztonsá-
gos használatával kapcsolatos
megjegyzések
• Az út szélén álljon meg, hogy a for-

galomtól távol tudja használni a
defektjavító készletet. Helyezze az
elakadásjelzõ háromszöget feltû-
nõ helyre, hogy figyelmeztesse az
elhaladó jármûveket. 

• Annak biztosítására, hogy a gép-
kocsi ne mozdulhasson el, mindig,
még sík talajon is mûködtesse a
rögzítõféket.

• A defektjavító készletet csak
személyautók abroncsainak
tömítésére/felfújására használja.
Ne használja motorkerékpárok,
kerékpárok vagy más jármûvek
gumiabroncsaihoz.

• Ne távolítsa el az idegen tárgyakat
- például szögeket vagy csavaro-
kat -, amelyek behatoltak a gumi-
abroncsba. 

• A defektjavító készlet használata
elõtt olvassa el a tömítõanyag-
palackra nyomtatott biztonsági
útmutatót!

• Feltéve, hogy az autó a szabadban
van, járassa a motort. Ellenkezõ
esetben a kompresszor mûködése
esetleg lemerítheti az akkumulá-
tort.

• Soha ne hagyja a defektjavító
készletet a használat során fel-
ügyelet nélkül.

• Ne járassa a kompresszort egy-
szerre 10 percnél tovább,
különben túlmelegedhet.

• Ne használja a defektjavító
készletet -30°C (-20°F) környezeti
hõmérséklet alatt.

• Ne használja a tömítõanyagot, ha
lejárt a szavatossága, amely a
palackon lévõ címkén olvasható.

• Tartsa távol gyermekektõl.

FIGYELEM!
Ne használja a defektjavító kész-
letet, ha az elégtelen légnyo-
mással vagy légnyomás nélkül
való használat során súlyosan
károsodott a gumiabroncs (pl.
kidudorodások, vágások, repe-
dések vagy hasonló sérülések
vannak a gumiabroncson). Csak
a teljes mértékben a gumiab-
roncs futófelületén elhelyezke-
dõ lyukak tömíthetõk el. A sérült
oldalfal tömítése biztonsági
okokból tilos.
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F120400AUN

Mûszaki adatok
Rendszerfeszültség:

12 V, egyenáram

Üzemi feszültség:
10 - 15 V, egyenáram

Áramerõsség:
max. 15 A

Használathoz megfelelõ hõmérsék-
let:

-30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)

Max. üzemi nyomás:
8 bar (116 psi)

Méret:
Kompresszor:170 x 150 x 65 mm 

(6,7 x 5,9 x 2,6 coll)
Tömítõanyag-palack: 142 x 88 o

mm
(5,6 x 3,5 o coll)

Kompresszor tömege:
1,2 kg (2,65 lbs)

Tömítõanyag mennyisége:
560 ml (34,2 cu. in.)

A tömítõanyagot és a tartalék alkat-
részeket bármelyik hivatalos Kia
márkakereskedõnél beszerezheti és
kicseréltetheti. Az üres tömítõanyag-
palackok háztartási hulladékként
helyezhetõk el. A tömítõanyagból
visszamaradó folyadékot az autó-
vagy a gumiszervizben, illetve a helyi
hulladékkezelési elõírásoknak meg-
felelõen helyezze el.
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VONTATÁS

F080100AUN

Autómentõ
Ha szükséghelyzeti vontatásra szorul,
akkor javasoljuk, hogy végeztesse azt
hivatalos Kia márkakereskedõvel vagy
autómentõ céggel. A gépkocsi káro-
sodásának megelõzése érdekében
megfelelõ emelési és vontatási eljárásra
van szükség. Javasoljuk görgõs kocsi
vagy autómentõ használatát.
Az utánfutó vontatására vonatkozó részle-

teket lásd az “Utánfutó vontatása”
részben, az 5. fejezetben.
Úgy szabad vontatni a gépkocsit, hogy a
hátsó kerekek a talajon vannak (görgõs
kocsi nélkül), az elsõ kerekek pedig nem
érnek a talajhoz.
Ha bármelyik terhelt kerék vagy felfüg-
gesztés megsérült, vagy az elsõ kerekek
felemelése nélkül történik a vontatás,
akkor görgõs kocsit kell használni az
elsõ kerekeknél.
Ha autómentõvel vontatják a gépkocsit,
és nem használnak görgõs kocsit, akkor
mindig az elsõ kerekeket kell felemelni,
nem pedig a hátsókat. 

OUN046028

OUN046030

OUN046029

FIGYELEM!
• Ne vontassa a gépkocsit hátra-

felé, az elsõ kerekekkel a talajon,
mivel ez a gépkocsi károsodá-
sához vezethet.

• Ne használjon a vontatáshoz
lengõkeretes berendezést. Hasz-
náljon kerékemelõt vagy autó-
mentõt.  

FIGYELEM!
Vontatás elõtt ellenõrizze az auto-
mata sebességváltó-folyadék
szintjét.  Ha nem éri el a “HOT” jel-
zést a nívópálcán, akkor töltsön
hozzá. Ha nem tudja feltölteni,
akkor görgõs kocsit kell használni.

görgõs kocsi
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Ha szükséghelyzetben görgõs kocsi
nélkül kell vontatni gépkocsiját :  
1. Állítsa a gyújtáskapcsolót az ACC

helyzetbe.
2. Kapcsolja a sebességváltót üresbe

(N).
3. Oldja ki a rögzítõféket. 

F080200AUN

Levehetõ vontatószem (hátsó)
1. Nyissa ki a csomagtérajtót, és vegye

ki a vontatószemet a
szerszámostáskából.

2. Távolítsa el a hátsó lökhárítón lévõ
nyílás fedelét az alsó részének
megnyomásával.

3. Szerelje be a vontatószemet a
nyílásba úgy, hogy az óramutató járá-
sával azonos irányba forgatja azt,
amíg teljesen nem rögzítette.

4. A használatot követõen távolítsa el a
vontatószemet, és tegye vissza a
fedelet.

FIGYELEM!
Ha nem kapcsolja a sebességváltót
üresbe (N), az a sebességváltó
belsõ károsodásához vezethet.  OUN046020 OUN046021
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F080300AUN

Szükséghelyzeti vontatás
Ha vontatásra szorul, akkor javasol-
juk, hogy végeztesse azt hivatalos Kia
márkakereskedõvel vagy autómentõ
céggel. 

Ha szükséghelyzetben nem érhetõ el
autómentõ, akkor ideiglenesen elvontat-
hatja gépkocsiját drótkötél vagy lánc
használatával, amelyet a gépkocsi elejé-
nek (vagy hátuljának) alsó részén
található, szükséghelyzeti vontatószem-
hez kell rögzíteni. Legyen rendkívül elõ-
vigyázatos a gépkocsi vontatása
közben. A vezetõnek be kell ülnie a gép-
kocsiba, hogy kormányozza azt, és
mûködtesse a féket.
Ezzel a módszerrel csak szilárd
útburkolaton, kis távolságra és alacsony
sebességgel szabad vontatást végezni.
Ezen kívül a kerekeknek, tengelyeknek,
az erõátvitelnek, a kormányzásnak és a
fékeknek egytõl egyig jó állapotban kell
lenniük.
• Ne használja a vontatószemeket a

gépkocsi sárból, homokból vagy
egyéb olyan helyzetbõl való kihúzá-
sára, ahonnan a gépkocsi saját erejé-
bõl nem tudott kijönni. 

• Kerülje olyan gépkocsi vontatását,
amely nehezebb a vontató gépkocsi-
nál.

• A két gépkocsi vezetõi gyakran
kommunikáljanak egymással.   

• Mielõtt szükséghelyzeti vontatást
végez, ellenõrizze, hogy nem tört-e el
vagy nem károsodott-e a vontató-
szem.

• A vontatókötelet vagy a láncot bizton-
ságosan rögzítse a vontatószemen.

• Ne rángassa a vontatószemet. Állan-
dó, egyenletes erõt fejtsen ki.

• A vontatószem károsodásának elkerü-
lésére ne húzza azt oldalról vagy
meredek szögben. Mindig egyenesen
elõre húzza.

OUN046022L

OUN046023

Elsõ

Hátsó

FIGYELEM!
• Csatlakoztasson vontatókötelet a

vontatószemhez.
• Ha a vontatószemek helyett a

gépkocsi egyéb alkatrészeit hasz-
nálja a vontatáshoz, az a gépkocsi
karosszériájának sérüléséhez ve-
zethet.  

• Csak kifejezetten gépkocsik von-
tatására szánt kötelet vagy láncot
használjon. A vontatókötelet vagy
a láncot biztonságosan rögzítse a
rendelkezésre álló vontatósze-
men.
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• Legfeljebb 5 m hosszú vontatókötelet
használjon. Tegyen fehér vagy piros
rongyot a (hozzávetõlegesen 30 cm
széles darabot) a kötél közepére,
hogy jól látható legyen.

• Vezessen óvatosan, ügyelve arra,
hogy a vontatókötél ne lazuljon meg a
vontatás során.   

F080301AUN

Szükséghelyzeti vontatással kapcso-
latos biztonsági szabályok
• Fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC helyzetbe,

nehogy a kormánykerék reteszelõdjön.
• Kapcsolja a sebességváltót üresbe (N).
• Oldja ki a rögzítõféket.
• A szokásosnál nagyobb erõvel nyomja a

fékpedált, mivel gyengébb fékhatás áll
rendelkezésére.

• A kormányzáshoz több erõ szükséges,
mivel nem mûködik a szervokormány
rendszer.

• Ha hosszú lejtõn halad lefelé, akkor elõfor-
dulhat, hogy a fékek túlmelegednek, és
csökken a fék teljesítménye. Álljon meg
gyakran, és hagyja lehûlni a fékeket. 

VIGYÁZAT! 
Legyen rendkívül elõvigyázatos a
gépkocsi vontatása közben. 
•  Kerülje a hirtelen elindulásokat

vagy a váratlan manõvereket,
amelyek fokozott igénybevétel-
nek teszik ki a szükséghelyzeti
vontatószemet és a vontató-
kötelet, illetve a láncot. A
vontatószem és a vontatókötél,
illetve a lánc elszakadhat, és
súlyos sérülést vagy károsodást
okozhat.

• Ha a sérült gépkocsit nem lehet
megmozdítani, akkor ne erõltes-
se a vontatást. Forduljon segítsé-
gért hivatalos Kia márkakeres-
kedõhöz vagy autómentõ szolgá-
lathoz.

• Lehetõség szerint minél inkább
egyenesen vontassa a gépkocsit.

• Maradjon távol a gépkocsitól a
vontatás alatt.

OUN046024

FIGYELEM
Ha az autónak mind a négy kereke a
talajon van, akkor csak elölrõl vontat-
ható. Ügyeljen arra, hogy a sebesség-
váltó üresben legyen. Ne vontassa a
gépkocsit 40 km/h-nál (25 mph) gyor-
sabban, illetve 25 km-nél (15 mérföld)
messzebbre. Gondoskodjon arról,
hogy a kormány ne reteszelõdjön, e-
zért állítsa a gyújtáskapcsolót az ACC
helyzetbe. A vezetõnek be kell ülnie a
vontatott gépkocsiba, hogy kormá-
nyozza azt, és mûködtesse a féket.
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F080400AUN

Rögzítõszem 
(autómentõvel történõ szál-
lításhoz)

VIGYÁZAT! 
Ne használja a gépkocsi eleje (vagy
hátulja) alatti rögzítõszemeket
vontatási célra. Ezeket a rögzítõ-
szemeket KIZÁRÓLAG a szállítás
során történõ lekötésre tervezték.
Ha vontatásra használják a rögzítõ-
szemeket, akkor károsodás érheti a
rögzítõszemeket vagy az elsõ
lökhárítót, és ez súlyos sérüléshez
vezethet.

OUN046023L

OUN046024L

Elsõ

Hátsó
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SZÜKSÉGHELYZETI FELSZERELÉS (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN) 
F110000AUN

A gépkocsiban található néhány
szükséghelyzeti felszerelés, amelyek
segítségére lehetnek vészhelyzetben.

F110100AUN

Tûzoltókészülék
Ha kisebb tûz üt ki, és tudja, hogyan kell
használni a tûzoltókészüléket, akkor
körültekintõen kövesse a következõ
lépéseket.  
1. Húzza ki a tûzoltókészülék tetején

lévõ csapszeget, amely megakadá-
lyozza a fogantyú véletlenül történõ
megnyomását. 

2. Irányítsa a fúvókát a tûz fészke felé. 
3. Álljon megközelítõleg 2,5 m távolság-

ra a tûztõl, és szorítsa össze a fogan-
tyút az oltóanyag szórásához. Ha
elengedi a fogantyút, akkor a szórás
leáll. 

4. Mozgassa a fúvókát elõre-hátra a tûz
fészkénél. Ha már úgy látszik, hogy
kialudt a tûz, akkor figyeljen oda, mert
újra meggyulladhat. 

F110200AUN

Elsõsegély-doboz 
A dobozban olyan eszközök vannak,
mint például olló, kötszer, ragtapasz,
stb., melyekkel elsõsegélyt nyújthatunk
egy sérült személynek. 

F110300AUN

Elakadásjelzõ háromszög 
Vészhelyzetben helyezze az elakadásjel-
zõ háromszöget az úttestre, hogy figyel-
meztesse a közeledõ jármûvek figyel-
meztetésére, például, amikor valamilyen
hiba miatt megállt az út szélén. 

F110400AUN

Abroncsnyomásmérõ
(felszereltségtõl függõen)
A gumiabroncsok a szokásos,
mindennapos használat során mindig
veszítenek valamennyi levegõt, így néha
fújni kell beléjük egy kicsit, ami általában
nem defektes abroncsra utal, hanem a
normális elhasználódás jele. Mindig
hidegen ellenõrizze a gumiabroncsnyo-
mást, mert a hõmérséklet emelke-
désével nõ a nyomás az abroncsokban.

A gumiabroncsnyomás ellenõrzéséhez
kövesse az alábbi lépéseket; 
1. Csavarja le a kerék peremén lévõ

szelepsapkát.  
2. Nyomja rá a mérõmûszert a gumi-

abroncs szelepére, és tartsa rajta.
Némi levegõ kiszökik, amikor ráteszi,
és még több megy el, ha nem nyomja
rá elég erõsen a mérõmûszert.  

3. A nyomásmérõ akkor mûködik, ha
elég erõsen, szivárgás nélkül rányom-
ja a szelepre. 

4. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a
mérõmûszerrõl, hogy megtudja, ala-
csony-e vagy magas. 

5. A guminyomást állítsa az elõírt ér-
tékre. Lásd a “Gumiabroncsok és
kerekek” részt a 9. fejezetben.

6. Szerelje vissza a szelepsapkát.
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MOTORTÉR 

G010100AUN

OUN076001L

1. Hûtõfolyadék kiegyenlítõ tartály

2. Motorolaj betöltõnyílás fedél

3. Fékfolyadék tartály

4. Légszûrõ

5. Biztosítékdoboz

6. Akkumulátor negatív pólusa

7. Akkumulátor pozitív pólusa

8. Automatikus váltófolyadék nívópál-
ca*

9. Hûtõfolyadék-kiegyenlítõ tartály
fedele

10. Motorolaj nívópálca

11. Szervokormány folyadéktartály

12. Szélvédõmosó folyadéktartály
* : felszereltségtõl függõen

■■ Benzinmotor
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G010300AUN

OUN006003

1. Hûtõfolyadék kiegyenlítõ tartály

2. Motorolaj betöltõnyílás fedél

3. Fékfolyadék tartály

4. Tüzelõanyag-szûrõ

5. Légszûrõ

6. Biztosítékdoboz

7. Akkumulátor negatív pólusa

8. Akkumulátor pozitív pólusa

9. Automata sebességváltó folyadék
nívópálca*

10. Hûtõfolyadék-kiegyenlítõ tartály fedele

11. Motorolaj nívópálca

12. Szervokormány folyadéktartály

13. Szélvédõmosó folyadéktartály
* : felszereltségtõl függõen

■■ Dízelmotor
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ELÕÍRT KARBANTARTÁSOK
G020000AUN

A lehetõ legnagyobb gondossággal kell
elvégeznie bármelyik karbantartási és
átvizsgálási munkát, hogy elkerülje a
gépkocsi károsodását és saját sérülését.
Amennyiben bármilyen kétsége
támadna gépkocsija átvizsgálását és
szervizelését illetõen, kifejezetten ajánl-
juk, hogy ezeket a munkákat KIA
márkaszervizben végeztesse el.
A KIA márkaszerviz gyári kiképzésben
részesült szerelõi az eredeti gyári alkat-
részek beépítésével megfelelõ
minõségben tudják elvégezni a
karbantartási és a javítási munkákat.
Szakértõ tanácsért és minõségi javítá-
sért KIA márkaszervizt keressen fel.
A szakszerûtlen, hiányos vagy nem
kielégítõ szervizelés üzemeltetési
problémát okozhat, ami a gépkocsi
károsodásához, balesethez vagy
személyi sérüléshez és a garancia
megvonásához vezethet.   

G020100AUN

A tulajdonos felelõssége

✽✽  MEGJEGYZÉS
Az elõírt karbantartások elvégeztetése
és a szervizkönyv vezettetése a tulaj-
donos felelõssége.  

Meg kell õriznie azokat a dokumentumo-
kat, melyek a következõ oldalakon
részletezett idõszakos karbantartási
munkák elõírt idõben történõ elvégezte-
tését igazolják. Szüksége lehet ezekre a
dokumentumokra, hogy adott esetben
érvényesíthesse garanciális igényét.
A garanciára vonatkozóan részletes
tájékoztatást tartalmaz a Garancia és
szervizkönyv.

A garancia nem vonatkozik a nem
megfelelõ karbantartásra vagy az elõírt
szervizelés elmulasztására visszavezet-
hetõ javításokra és beállítási munkákra.
Javasoljuk, hogy a karbantartási és a
javítási munkákat KIA márkaszervizben
végeztesse el. A hivatalos KIA
márkaszerviz eleget tesz a KIA magas
színvonalú, szervizelésre vonatkozó
szabványainak, és a KIA technikai
támogatását élvezi annak érdekében,
hogy Ön elégedett legyen szolgáltatá-
sainkkal.
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G020200AUN

Tulajdonos által végzendõ
karbantartások biztonsági elõírá-
sa
A nem megfelelõ és nem teljes körûen
elvégzett karbantartás problémákat
okozhat Ez a rész csak a könnyen
elvéghezhetõ karbantartásokat ismerteti.  
Mint ahogy már említettük e rész elején,
bizonyos munkákat csak szakképzett
szerelõk tudnak elvégezni megfelelõ cél-
szerszámokkal.

✽✽  MEGJEGYZÉS
A tulajdonos által a garanciaidõ alatt
nem megfelelõen elvégzett karbantartá-
sok következményeire nem nyújt
fedezetet a gépkocsi garanciája. Ezzel
kapcsolatban további részleteket
olvashat a gépkocsihoz tartozó Garan-
cia és szervizkönyvben. Ha nem biztos
benne, hogy megfelelõen el tud végezni
valamilyen szerviz- vagy karbantartási
munkát, bízza annak elvégzését KIA
márkaszervizére.   

VIGYÁZAT - Karbantartási
munkák

• Veszélyes lehet a karbantartási
munkák végzése a gépkocsin.
Bizonyos karbantartási mûveletek
közben súlyos sérüléseket szen-
vedhet. Ha a munkához nincs
megfelelõ szakismerete,
tapasztalata, illetve megfelelõ
szerszáma, berendezése,
végeztesse el a munkát KIA
márkaszervizben.

• Járó motorú gépkocsi motorteré-
ben veszélyes dolgozni. Még
veszélyesebb, ha ilyenkor bõ
ruházatot vagy ékszereket visel.
Ezeket elkaphatják a forgó alkat-
részek, és sérülés lehet a követ-
kezmény. Ezért, ha járatnia kell a
motort, miközben a motortérben
dolgozik, gyõzõdjön meg róla,
hogy levett minden ékszert
(különösen gyûrûket, karkötõket,
órát, nyakláncot) és mindenféle
nyakkendõt, sálat, és ehhez
hasonló laza ruházatot, mielõtt
közeledne a motorhoz vagy a

VIGYÁZAT! - Dízelmotor
Soha ne végezzen munkát a
befecskendezõ rendszeren, miköz-
ben a motor jár, vagy a motor
leállítását követõ 30 másodpercen
belül. A nagynyomású szivattyú-
ban, a nyomócsõben, a befecsken-
dezõ fúvókákban és a nagynyo-
mású csövekben akkor is nagy a
nyomás, miután a motort leállította.
A megnyitott rendszerbõl
kispriccelõ tüzelõanyag-sugár
súlyos sérülést okozhat, ha a fedet-
len bõrfelületet éri. Pacemakert
használók a motor mûködése
közben ne közelítsék meg 30 cm-
nél jobban a motorvezérlõ egységet
(ECU) és motortérbeli kábelezését,
mivel az elektronikus motorvezérlõ
rendszer nagyfeszültségû jelei
számottevõ mágneses mezõt
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TULAJDONOS ÁLTAL VÉGZENDÕ KARBANTARTÁS
G030000AUN

A tulajdonosnak vagy KIA
márkaszerviznek el kell végeznie
meghatározott idõközönként a
következõ ellenõr-zéseket, vizsgálatokat
a biztonságos és megbízható
üzemeltetés érdekében.
Az észlelt hibákat a lehetõ leghamarabb
hozza KIA márkaszervize tudomására.
A tulajdonos által végzendõ, itt felsorolt
karbantartási feladatok általában nem
tartoznak a garancia által fedezett
munkák körébe, ezért ezekre
vonatkozóan a szervizben felszámítják a
munkadíjat, az alkatrészek, valamint a
kenõanyag árát.   

Tulajdonos által végzendõ
karbantartások ütemezése
G030101AUN

Minden tankoláskor ellenõrizze:
• motorolaj szint
• hûtõfolyadék-szint a kiegyenlítõ

tartályban
• ablakmosó folyadékszint
• szemrevételezéssel ellenõrizze, nem

kicsi-e a nyomás valamelyik
gumiabroncsban.

G030102AUN

A gépkocsi üzemeltetése közben:
• Figyeljen a kipufogó hangjának

esetleges változására, és arra, hogy
nem érezhetõ-e kipufogógáz szag az
utastérben.

• Figyeljen, hogy nem érzékel-e vibrá-
ciót a kormánykeréken, nem kell-e
nagyobb erõ a kormányzáshoz, nem
nagy-e a kormány holtjátéka, esetleg
megváltozott-e a kormány középál-
lása.

• Ellenõrizze,  hogy gépkocsija  nem
húz-e el valamelyik irányba, miközben
sima, egyenes úton halad.

• Fékezéskor figyelje, nem hallható-e
furcsa hang, nem húz-e félre a fék,
nem nõtt-e meg a fékpedál útja, vagy
nem keményedik-e fel a fék.

• Figyelje, hogy nem lett-e nagyobb a
sebességváltó csúszása, nem válto-
zott-e meg a mûködése, ha igen,
ellenõrizze a váltófolyadék szintet.

• Ellenõrizze az automatikus váltó P
(parkolás) funkcióját.

• Ellenõrizze a rögzítõféket.
• Ellenõrizze, hogy a gépkocsi alatt nem

talál-e tömítetlenségre utaló folyadék-
foltot (a klímaberendezés használata
utáni vízcsöpögés normális jelenség).   

VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, ha meleg motornál
ellenõrzi a motor hûtõfolyadékának
szintjét. A nyomás alatt lévõ forró
hûtõfolyadék és gõz ilyenkor
kicsaphat, és égési vagy egyéb
súlyos sérülést okozhat.
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G030103AUN

Legalább havonta ellenõrzendõ:
• hûtõfolyadékszint a kiegyenlítõ tartály-

ban
• az összes külsõ világítóberendezés

mûködése, beleértve a féklámpákat,
az irányjelzõket és a vészvillogót is   

• az összes gumiabroncs (beleértve a
pótkereket is) nyomása

G030104AUN

Legalább félévente ellenõrzendõ 
pl. minden tavasszal és õsszel):
• a hûtõ- és fûtõrendszer, valamint a

klímaberendezés tömlõinek tömített-
sége, épsége

• ablakmosó és -törlõ mûködése, ablak-
törlõ lapátok megtisztítása ablakmosó
folyadékkal megnedvesített ronggyal

• fényszóró beállítás ellenõrzése
• kipufogódob, kipufogócsövek, védõle-

mezek, szorítóbilincsek állapota,
rögzítettsége

• biztonsági övek épsége és mûködése
• gumiabroncsok állapota, kopottsága,

kerékanyák meghúzása   

G030105AUN

Legalább évente ellenõrzendõ:
• a karosszéria és az ajtók vízlevezetõ

furatainak tisztasága
• az ajtók csuklópántjainak, a záraknak,

és a motorháztetõ pántjainak megke-
nése

• az ajtók és a motorháztetõ zárainak
kenése

• az ajtók gumitömítéseinek megkenése

• klímaberendezés mûködése, hatá-
sossága a meleg évszak beállta elõtt

• szervokormány folyadékszint
• automatikus sebességváltó kezelõ- és

csatlakozóelemeinek ellenõrzése és
kenése

• akkumulátor és kábelsarui tisztítása
• fék- (és tengelykapcsoló-) folyadék

szint   
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IDÕSZAKOS KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV 
G040000AUN

Ha az alább felsoroltak egyike sem
vonatkozik Önre, akkor az „Idõszakos
karbantartási ütemterv” szerint végez-
tesse az idõszakos szervizmunkákat. Ha
az alábbiak bármelyike vonatkozik Önre,
gépkocsija karbantartását a „Fokozott
igénybevételnek kitett gépkocsik
karbantartása” pont figyelembevételével
végeztesse:
• Gyakori vezetés rövid távolságokon.
• Vezetés poros utakon, homokos

vidékeken.
• Szélsõségesen intenzíven használja a

fékeket.
• Vezetés olyan utakon, ahol sót vagy

egyéb korrodáló anyagot használnak
síkosságmentesítésre.

• Vezetés egyenetlen és sáros utakon.
• Vezetés hegyvidéken.
• Hosszú ideig tartó alapjárati

üzemeltetés, vagy alacsony
sebességgel való közlekedés.

• Hosszú ideig tartó vezetés hideg
idõjárási viszonyok között, illetve
különösen párás klímájú vidékeken.

• Több mint 50 %-ban meleg klímájú (32
°C feletti) helyen, városi csúcsforga-
lomban vezetés.

Ha gépkocsijának üzemeltetésére a fent
felsoroltak bármelyike is jellemzõ, a
normál karbantartási ütemtervhez képest
gyakrabban kell elvégeztetni az idõsza-
kos karbantartásokat, illetve a folyadék-
cseréket, utántöltéseket. 96 hónap eltel-
tével vagy 120 000 km megtétele után
ilyen esetben is a normál karbantartási
ütemtervet kövesse.   
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G040100AUN-EE

Idõszakos karbantartási ütemterv

E : Ellenõrzés, és ha szükséges beállítás, kijavítás, tisztítás vagy csere.                                         
Cs : Csere.
*1 : Állítsa be a generátor és szervokormány (és vízpumpa) ékszíjat és a klímaberendezés ékszíjat (felszereltségtõl függõen). 

Ellenõrzés, és szükség esetén beállítás vagy csere.
*2 : A motorolaj-szint és -szivárgás 500 kilométerenként vagy hosszú út megkezdése elõtt ellenõrzendõ.
*3 : A kényelem érdekében korábban is - a többi tétellel együtt - cserélhetõ.

KARBANTARTÁS
ÜTEMEZÉSE

KARBANTARTÁSI
TÉTEL

A hónapok vagy a megtett kilométerek száma, amelyiket elõbb eléri

Hónap 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Ékszíj *1
Benzines E E E E E E E E

Dízel E E E E

Motorolaj és  
Benzines Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs

motorolaj szûrõ *2 Dízel 
Európában Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs
Európán kívül

Dízel 
Európában

Vezérmûszíj
Európán kívül Cs

Légszûrõbetét E Cs E Cs E Cs E Cs

Gyújtógyertya (benzines)

Csere 10.000 kilométerenként vagy 12 havonként

Csere 160.000 kilométerenként vagy 12 havonként *3

Csere 40.000 kilométerenként  *3
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Idõszakos karbantartási ütemterv (folytatás)

KARBANTARTÁS
ÜTEMEZÉSE

KARBANTARTÁSI
TÉTEL

A hónapok vagy a megtett kilométerek száma, amelyiket elõbb eléri

Hónap 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Szelephézag *4 Benzines

Szellõzõtömlõ és tanksapka E E E E

Üzemanyagtartály légszûrõje E E Cs E E Cs E E

Vákuumtömlõk és forgattyúház szellõztetõ tömlõ Benzines E E E E

Vákuumtömlõ (kipufogógáz visszavezetés és fojtószelepház) I E E E E E E E

Generátor vákuumszivattyú Dízel E E E E E E E E

Generátor olajtömlõ és vákuumtömlõ Dízel E E E E E E E E

Tüzelõanyag-szûrõ Benzines Cs Cs

Tüzelõanyag-szûrõ patron *6 Dízel Cs Cs Cs Cs

Tüzelõanyagcsövek, -tömlõk és csatlakozásaik E E E E E E E E

Hûtõrendszer

Ellenõrizze 96.000 kilométerenként vagy 48 havonként *5

Hûtõfolyadék-szint és tömítettség ellenõrzés naponta.

Hûtõfolyadék-szivattyú ellenõrzés ékszíj- vagy vezérmûszíj csere alkalmával.

E : Ellenõrzés, és ha szükséges beállítás, kijavítás, tisztítás vagy csere.
Cs : Csere.
*4 : Ellenõrizze, hogy nem túl hangosak-e a szelepek és/vagy nem túl nagy a motor vibrációja. Szükség esetén állítsa be. A

mûveletet hivatalos KIA márkaszervizben végeztesse.
*5 : A kényelem érdekében korábban is - a többi tétellel együtt - cserélhetõ.
*6 : Ha a dízel tüzelõanyag mûszaki adatai nem felelnek meg az európai EN590 szabványnak, gyakrabb cserére van szükség. 

További tájékoztatásért forduljon hivatalos KIA márkaszervizhez.
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Idõszakos karbantartási ütemterv (folytatás)

E : Ellenõrzés, és ha szükséges beállítás, kijavítás, tisztítás vagy csere.
Cs : Csere.
*7 : Hûtõfolyadékként csak jóváhagyott hûtõfolyadék koncentrátumot használjon gépkocsijához, és soha ne keverjen kemény

vizet a gyárilag betöltött hûtõfolyadékhoz. A nem megfelelõ hûtõfolyadék keverék súlyos mûködési zavarokat vagy
motorkárosodást eredményezhet. 

*8 : A kényelem érdekében korábban is - a többi tétellel együtt - cserélhetõ.

KARBANTARTÁS
ÜTEMEZÉSE

KARBANTARTÁSI
TÉTEL

A hónapok vagy a megtett kilométerek száma, amelyiket elõbb eléri

Hónap 12 24 36 48 60 72 84 96

Mérföld×1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Európában

Motor hûtõfolyadéka *7

Európán kívül

Akkumulátor állapota E E E E E E E E

Teljes elektromos rendszer E E E E

Fékcsövek, -tömlõk és csatlakozásaik E E E E E E E E

Fékpedál, tengelykapcsoló pedál (felszereltségtõl függõen) E E E E

Rögzítõfék E E E E

Fék-/tengelykapcsoló folyadék
Európában I Cs E Cs E Cs E Cs
Európán kívül I E E E E E E E

Tárcsafékek és fékbetétek E E E E E E E E

Szervokormány hidraulikafolyadék és tömlõk E E E E E E E E

Csere elõször 48.000 kilométernél vagy 24 hónap után,

azután 40.000 kilométerenként vagy 24 hónap után.*8

Csere elõször 100.000 kilométernél vagy 60 hónap után, 
azután 45.000 kilométernél vagy 24 hónap után.*8
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Idõszakos karbantartási ütemterv (folytatás)

E : Ellenõrzés, és ha szükséges beállítás, kijavítás, tisztítás vagy csere. Cs: Csere.

A hónapok vagy a megtett kilométerek száma, amelyiket elõbb eléri

Hónap 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Kormánymû fogasléc, rudazat és gumiharangok E E E E E E E E

Féltengely és gumiharangok E E E E

Gumiabroncsok nyomása és kopása E E E E E E E E

Elsõ kerékfelfüggesztés gömbcsuklói E E E E E E E E

Alváz és karosszéria csavarjai és anyái E E E E E E E E

Klímaberendezés hûtõközege (felszereltségtõl függõen) E E E E E E E E

Klímakompresszor (felszereltségtõl függõen) E E E E E E E E

Pollenszûrõ (felszereltségtõl függõen) Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs

Mechanikus sebességváltó olaj (felszereltségtõl függõen) E E E E E E E E

Automata sebességváltó folyadék Európában E E E E E Cs E E
(felszereltségtõl függõen) Európán kívül E E E E E E E E

KARBANTARTÁS
ÜTEMEZÉSE

KARBANTARTÁSI
TÉTEL
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G040200AUN-EE

Fokozott igénybevételnek kitett gépkocsik karbantartása
A következõ tételek karbantartása gyakrabban szükséges a fõként fokozott igénybevételi körülmények között üzemelõ gépkocsik ese-
tén.

Cs: Csere     E: Ellenõrzés, és ha szükséges beállítás, kijavítás, tisztítás vagy csere.

Motorolaj és
Benzines Cs 7500 kilométerenként vagy 6 havonként   A, B, C, D, E, F, G, H, I, K

motorolaj szûrõ Dízel 
Európában R 7500 kilométerenként vagy 6 havonként A, B, C, E, 
Európán kívül Cs 5000 kilométerenként vagy 6 havonként F, G, H, I, J

Légszûrõbetét Cs C, E

Gyújtógyertyák Benzines Cs B, H

Vezérmûszíj Dízel R
60.000 kilométerenként 

D, E, F, G
vagy 48 havonként

Mechanikus sebességváltó folyadék (felszereltségtõl függõen) Cs 100.000 kilométerenként C, D, E, G, H, I, K

Automata sebességváltó folyadék Európában Cs 45.000 kilométerenként A, C, D, E, F
(felszereltségtõl függõen) Európán kívül Cs 40.000 kilométerenként G, H, I

Kormánymû fogasléc, rudazat és gumiharangok E C, D, E, F, G

KARBANTARTÁSI TÉTEL Karbantartási
mûvelet

Karbantartási intervallum Üzemeltetési
körülmények

A körülményektõl függõen 
gyakrabban cserélje

A körülményektõl függõen 
gyakrabban ellenõrizze

A körülményektõl függõen 
gyakrabban cserélje
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Fokozott igénybevételi körülmények

A : Gyakori vezetés rövid távolságokon
B : Hosszú ideig tartó alapjárati üzemeltetés
C : Vezetés poros, rázós utakon
D : Vezetés olyan utakon, ahol sót és egyéb 

korrodáló anyagot használnak, vagy vezetés nagyon
hidegben

E : Vezetés homokos területeken

F  : 50% feletti arényban meleg klímájú (32 °C feletti) helyen
városi csúcsforgalomban vezetés

G : Vezetés hegyvidéken
H : Utánfutó vontatás
E : Rendõrségi, taxi, áruterítési vagy jármûvontatási használat
J : 140 km/órás sebesség feletti használat
K : 170 km/órás sebesség feletti használat

Elsõ kerékfelfüggesztés gömbcsuklói E C, D, E, F, G

Tárcsafékek és fékbetétek, féknyergek és féktárcsák E C, D, E, G, H

Rögzítõfék E C, D, G, H

Féltengely és gumiharangok E C, D, E, F

Pollenszûrõ (felszereltségtõl függõen) Cs C, E

KARBANTARTÁSI TÉTEL Karbantartási
mûvelet

Karbantartási intervallum Üzemeltetési
körülmények

A körülményektõl függõen 
gyakrabban ellenõrizze

A körülményektõl függõen 
gyakrabban ellenõrizze

A körülményektõl függõen 
gyakrabban ellenõrizze

A körülményektõl függõen 
gyakrabban ellenõrizze

A körülményektõl függõen 
gyakrabban cserélje
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IDÕSZAKOS KARBANTARTÁSI TÉTELEK MAGYARÁZATA
G050100AUN

Motorolaj és olajszûrõ
A motorolajat és a szûrõt a karbantartási
ütemtervben meghatározott idõközön-
ként kell cserélni. Ha a gépkocsit nehéz
üzemi körülmények között használja,
motorolajat és a szûrõt ennél gyakrab-
ban kell cserélnie.

G050200AUN

Hajtószíjak
Ellenõrizze a hajtószíjakat, hogy nem
látható-e rajtuk vágás, repedés, elhasz-
nálódás jelei vagy olajfolt. Szükség ese-
tén cserélje ki õket. Rendszeresen ellen-
õrizni kell, hogy a hajtószíjak feszesek-e.
Szükség esetén be kell állítani õket.

G050300AUN

A tüzelõanyag-szûrõ (patron)
Az eltömõdött szûrõ csökkentheti a jár-
mû sebességét, károsíthatja a kibocsá-
tást szabályzó rendszert, illetve nehéz
indítást eredményezhet. Ha sok idegen
anyag gyûlt össze a tüzelõanyag-
tartályban, a szûrõt gyakrabban kell cse-
rélni.
Az új szûrõ beszerelését követõen járas-
sa több percig a motort, majd ellenõriz-
ze, hogy a csatlakozások tömítettek-e. A
tüzelõanyag-szûrõt KIA márkaszervizzel
kell beszereltetni.

G050400AUN

Tüzelõanyagcsövek, -tömlõk és
csatlakozásaik
Vizsgálja meg a tüzelõanyag-csöveket, -
tömlõket és csatlakozásaikat, hogy nem
látható-e rajtuk szivárgás vagy sérülés. A
sérült vagy szivárgó alkatrészeket azon-
nal cseréltesse ki KIA márkaszervizzel.

VIGYÁZAT! - Csak dízel-
motor esetén

Soha ne végezzen munkát a
befecskendezõ rendszeren, miköz-
ben a motor jár, vagy a motor leál-
lítását követõ 30 másodpercen
belül. A nagynyomású szivattyú-
ban, a nyomócsõben, a befecsken-
dezõ fúvókákban és a nagynyomá-
sú csövekben akkor is nagy a
nyomás, miután a motort leállította.
A megnyitott rendszerbõl kispric-
celõ tüzelõanyag-sugár súlyos
sérülést okozhat, ha a fedetlen bõr-
felületet éri. Pacemakert használók
a motor mûködése közben ne
közelítsék meg 30 cm-nél jobban a
motorvezérlõ egységet (ECU) és
motortérbeli kábelezését, mivel a
Common Rail rendszer nagyfeszült-
ségû jelei számottevõ mágneses
mezõt keltenek.
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G050500AUN

Vezérmûszíj (felszereltségtõl füg-
gõen)
Vizsgálja meg a vezérmûszíjjal
kapcsolatos összes alkatrészt, hogy
nem látható-e rajtuk sérülés vagy defor-
máció. A sérült alkatrészeket azonnal ki
kell cserélni.

G050600AUN

Szellõzõtömlõ és tanksapka
A szellõzõtömlõt és a tanksapkát
karbantartási táblázatokban megadott
idõszakonként ellenõrizni kell. Ellenõriz-
ze, hogy az új szellõzõtömlõ és a
tanksapka megfelelõen van-e behelyez-
ve.

G050700AUN

Vákuumos forgattyúház
szellõztetõ tömlõ (felszereltségtõl
függõen)
Ellenõrizze a tömlõk felületét, hogy
látható-e rajtuk hõ okozta vagy
mechanikai meghibásodás. Kemény
vagy elöregedett gumi, repedések,
szakadások, vágások, dörzsölõdések és
túlzott kiöblösödés az elhasználódást
jelzik. Különös figyelmet fordítson a
hõforrásokhoz (pl. a kipufogócsonkhoz)
közeli csövek átvizsgálására.
Vizsgálja át a csövek elvezetését, ellen-
õrizze, hogy nem érnek-e hozzá
semmilyen hõforráshoz, éles szélhez
vagy mozgó alkatrészhez, mely
hõkárosodást vagy mechanikai kopást
okozhat. Ellenõrizzen minden csatlako-
zást, bilincset vagy szorítóbilincset, hogy
biztosan rögzítenek-e, és hogy nincs-e
tömítetlenség. Azonnal ki kell cserélni
azokat a tömlõket, melyek láthatóan
elhasználódtak vagy sérültek.

G050800AUN

Légszûrõ
Szûrõcsere esetén eredeti KIA légszûrõ
használatát javasoljuk.

G050900AUN

Gyújtógyertyák (benzinmotor ese-
tén)
Mindig megfelelõ hõértékû új gyújtó-
gyertyákat szereljen be.

G051000AUN

Szelephézag (felszereltségtõl füg-
gõen)
Ellenõrizze, hogy nem túl hangosak-e a
szelepek és/vagy nem túl nagy a motor
vibrációja. Szükség esetén állítsa be. A
mûveletet hivatalos KIA márkaszervizben
végeztesse.
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G051100AUN

Hûtõrendszer
Vizsgálja meg a hûtõrendszer részeit,
mint például a hûtõt, a hûtõfolyadék-
kiegyenlítõ tartályt, a tömlõket és csatla-
kozásaikat, hogy nem látható-e rajtuk
szivárgás vagy sérülés. A sérült alkatré-
szeket ki kell cserélni.

G051200AUN

Hûtõfolyadék
A hûtõfolyadékot a karbantartási
ütemtervben meghatározott idõközön-
ként kell cserélni.

G051300AUN

Mechanikus sebességváltó olaj 
(felszereltségtõl függõen)
A mechanikus sebességváltó olajat a
karbantartási ütemtervben
meghatározott idõközönként kell ellen-
õrizni.

G051400AUN

Automata sebességváltó olaj 
(felszereltségtõl függõen)
A motor és a sebességváltó normál
üzemi hõmérsékletén a folyadékszintnek
a “HOT” (forró) jelzésû tartományban
kell lennie. A folyadékszintet úgy ellen-
õrizze, hogy jár a motor, a sebességváltó
semleges állásban van, és a rögzítõféket
mûködtette. 

G051500AUN

Féktömlõk és -csövek
Szemrevételezéssel ellenõrizze, hogy
megfelelõen vannak-e beszerelve,
vannak-e repedések, láthatók-e az
alhasználódás, illetve szivárgás jelei. Az
elhasználódott és sérült alkatrészeket
azonnal ki kell cserélni.

G051600AUN

Fékfolyadék
Ellenõrizze rendszeresen a fékfolya-
dékszintet a fékfolyadéktartályban. A
folyadékszintnek a tartály oldalán lévõ a
MIN és a MAX jelzések közé kell érnie.
Kizárólag DOT3 vagy DOT4 hidraulikus
fékfolyadékot használjon.

G051700AUN

Rögzítõfék
Ellenõrizze a rögzítõfékrendszert, bele-
értve a rögzítõfékpedált és a kábeleket
is. 

G051900AUN

Tárcsafékek és fékbetétek, fék-
nyergek és féktárcsák
Ellenõrizze, hogy a betétek nem haszná-
lódtak-e el, a tárcsák nem koptak-e el, és
a féknyergek nem szivárognak-e.

G052100AUN

Felfüggesztés rögzítõcsavarjai
Ellenõrizze, hogy a felfüggesztés csatla-
kozásai nem lazák vagy sérültek. Húzza
meg az elõírt nyomatékkal.
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G052200AUN

Sebességváltó, rudazat és gumi-
harangok/alsó gömbcsukló
Állítsa le a gépkocsit és a motort, és
ellenõrizze, hogy nem túl nagy-e a
kormánykerék holtjátéka.
Ellenõrizze, hogy a rudazat nincs-e
megcsavarodva vagy nem sérült-e.
Ellenõrizze, hogy a gumiharangok nin-
csenek-e elhasználódva vagy megsérül-
ve, illetve nem látható-e rajtuk repedés.
A sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

G052300AUN

Szervokormány szivattyúja, heve-
der és tömlõk
Vizsgálja meg a szervokormány szivaty-
tyúját és a tömlõket, hogy nem látható-e
rajtuk szivárgás vagy sérülés. A sérült
vagy szivárgó alkatrészeket azonnal ki
kell cserélni. Vizsgálja meg a szervo-
kormány szíját, hogy nem látható-e rajta
vágás, repedés, elhasználódás jelei,
olaj, és megfelelõen feszes-e. Szükség
esetén cserélje ki.

G052400AUN

Hajtótengelyek és gumiharangok
Ellenõrizze, hogy a hajtótengelyek, a
gumiharangok és a bilincsek nincsenek-
e elhasználódva vagy megsérülve, illetve
nem látható-e rajtuk repedés. A sérült
alkatrészeket ki kell cserélni. Szükség
esetén pótolja a kenõzsírt.

G052500AUN

Klímaberendezés hûtõközege 
(felszereltségtõl függõen)
Vizsgálja meg a klímaberendezés csöve-
it és csatlakozásaikat, hogy nem látható-
e rajtuk szivárgás vagy sérülés. 
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MOTOROLAJ

G060100AUN

A motorolaj-szint ellenõrzése
1. Gyõzõdjön meg róla, hogy a gépkocsi

vízszintes, sík talajon áll.
2. Indítsa be a motort, és melegítse fel

üzemi hõfokára.

3. Állítsa le a motort és várjon néhány
(kb. 5) percig, hogy az olaj vissza-
csurogjon az olajteknõbe.

4. Húzza ki a nívópálcát, törölje le, majd
dugja vissza teljesen a helyére.

5. Húzza ki ismét a nívópálcát és ellen-
õrizze a motorolaj szintjét. Az olaj-
szintnek az F és az L jelzések között
kell lennie.

Amennyiben közel van az L jelhez,
töltsön utána annyit, hogy az olajszint
éppen elérje az F jelet. Ne töltse túl.

Használjon tölcsért a friss olaj
kényelmesebb betöltéséhez. 

Kizárólag az elõírt minõségû olajat hasz-
nálja. (Lásd késõbb a 9. fejezet „Elõírt
kenõanyagok” címû pontjában.)

VIGYÁZAT! -
Hûtõrendszer tömlõi

Legyen nagyon óvatos a motorolaj-
szint ellenõrzésekor vagy a motor-
olaj utántöltés közben, nehogy
megérintse a hûtõrendszer tömlõit,
mivel azok elég forróak lehetnek
ahhoz, hogy égessenek.

OUN056004 OUN056006
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G060200AUN

Motorolaj és -szûrõ csere
A motorolajat és -szûrõt az e fejezet ele-
jén található „Idõszakos karbantartási
ütemterv” pont szerint cseréltesse KIA
márkaszervizben.   

G070100AUN

A kiegyenlítõ tartályos nagynyomású
hûtõrendszer egész évben használható
fagyálló folyadékkal van feltöltve.  A
hûtõrendszer gyárilag fagyállóval feltöl-
tött.
Legalább évente egyszer ellenõrizze a
hûtõfolyadék fagytûrõ képességét és a
hûtofolyadék szintjét a hideg évszak
kezdete elõtt, vagy ha ennél hamarabb
hideg klímájú helyre utazik gépkocsijá-
val.   

Hûtõfolyadék-szint ellenõrzés     

VIGYÁZAT!
A használt motorolajjal való hosz-
szadalmas érintkezés bõrirritációt
vagy bõrrákot okozhat. A használt
motorolaj olyan vegyi anyagokat
tartalmaz, amelyek laboratóriumi
állatoknak rákot okoztak. Mindig
védje bõrét alapos szappanos és
melegvizes kézmosással a használt
olaj kezelése után a lehetõ
leghamarabb.

MOTOR HÛTÕFOLYADÉK

VIGYÁZAT! - Hûtõsapka
levétele

• Soha ne próbálja meg levenni a
járó vagy meleg motorú gépkocsi
hûtõsapkáját. Ha mégis leveszi,
károsodhat a hûtõrendszer és a
motor, ezenkívül súlyos személyi
sérülést is elõidézhet a hûtõbõl
kicsapó forró hûtõfolyadék vagy
gõz.

(folytatás)

(folytatás)
• Állítsa le a motort és várja meg,

amíg lehûl. Még ekkor is nagy
óvatossággal vegye le a hûtõsap-
kát. Tegyen rá vastag rongyot és
fordítsa el az óramutató járásával
ellentétes irányba az elsõ meg-
akadásig. Várjon, amíg a nyomás
távozik a hûtõrendszerbõl.
Miután  meggyõzõdött arról, hogy
már nincs nyomás alatt a hûtõ-
rendszer, továbbra is vastag
ronggyal megfogva, nyomja le
kissé a fedelet és fordítsa tovább
az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd vegye le a betöltõ-
nyílásról.

• Még a motor álló helyzetében se
vegye le a hûtõsapkát, vagy csa-
varja ki a leeresztõcsavart, amíg a
motor és a hûtõrendszer forró. A
nyomás alatt lévõ forró hûtõfolya-
dék és gõz ilyenkor kicsaphat, és
súlyos sérülést okozhat.
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Ellenõrizze a hûtõrendszer és a fûtõ-
rendszer összes tömlõjének álla-potát és
csatlakozásait. Cseréljen ki minden duz-
zadt, károsodott tömlõt.
A motor hideg állapotában a hûtõfolya-
dék szintjének a kiegyenlítõ tartályon
lévõ F és L jelzések közé kell érnie.
Amennyiben alacsony a hûtõfolyadék
szintje, töltsön elegendõ elõírt hûtõfolya-
dékot a rendszerbe, hogy megóvja azt a
fagyástól és a korróziótól. Töltse fel a
szintet az F jelig, de ne töltse azon túl.
Ha gyakran kell utántölteni, ellenõriz-
tesse a hûtõrendszert KIA márkaszer-
vizében.   

G070101AUN

Javasolt hûtõfolyadék
• Kizárólag ioncserélt vízzel hígítsa a

fagyálló koncentrátumot.
• Gépkocsijának motorja alumínium

ötvözetbõl készült alkatrészeket tartal-
maz, ezért etilénglikol bázisú hûtõ-
folyadékkal kell feltölteni a korrózió- és
a fagyásvédelem céljából.

• NE HASZNÁLJON alkohol vagy metil-
alkohol tartalmú hûtõfolyadékot, és ne
keverjen ilyet a hûtõrendszerben lévõ
hûtõfolyadékhoz.

• Ne használjon 60%-nál töményebb
vagy 35%-nál hígabb fagyálló keveré-
ket, mert ez csökkentheti a keverék
hatékonyságát.   

A keverési arány meghatározásához
lásd a következõ táblázatot:

OUN056007

5°F (-15°C) 35 65

-13°F (-25°C) 40 60

-31°F (-35°C) 50 50

-49°F (-45°C) 60 40

Környezeti
hõmérséklet

A keverék %-os összetétele
(térfogat)

Fagyálló Víz
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G070200AUN

Hûtõfolyadék csere
A hûtõfolyadékot az e fejezet elején
található „Idõszakos karbantartási ütem-
terv” pont szerint cseréltesse KIA márka-
szervizben.

VIGYÁZAT! - Hûtõsapka
Ne vegye le a hûtõsapkát addig,
amíg a motor és a hûtõrendszer for-
ró. A nyomás alatt lévõ forró hûtõ-
folyadék és gõz ilyenkor kicsaphat,
és súlyos sérülést okozhat.

OUN056010

FIGYELEM!
Helyezzen a hûtõsapka köré vastag
rongyot, mielõtt betöltené a hûtõfo-
lyadékot. Így megelõzheti, hogy a
túlfolyó folyadék a motor részeire,
mint például a generátorra folyjon.
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FÉK ÉS TENGELYKAPCSOLÓ (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN) FOLYADÉK 

G080100AUN

Fék- és tengelykapcsoló folyadék-
szint ellenõrzés
Ellenõrizze rendszeresen a folyadékszin-
tet a tartályban. A folyadékszintnek a
tartály oldalán lévõ MAX és MIN jelzések
közé kell érnie.
A tartály fedelének lecsavarása és fék-
/tengelykapcsoló folyadék betöltés elõtt
gondosan törölje le a tartály fedelét és
annak környékét, hogy ne kerülhessen
szennyezõdés a rendszerbe.

Ha a folyadékszint alacsony, töltse fel a
tartályt a MAX jelzéséig. A fékfolyadék
szintje csökken a megtett kilométerek
függvényében, ami természetes
következménye a fékbetétek kopásának.
Ha túl alacsony a folyadékszint, ellen-
õriztesse a fékrendszert KIA
márkaszervizben.

Kizárólag az elõírtnak megfelelõ fékfolya-
dékot használjon. (Lásd késõbb a 9. feje-
zet „Elõírt kenõanyagok” címû pont-
jában.)

Ne keverje a különbözõ fékfolyadékokat.

VIGYÁZAT! - Fékfolyadék
Csere vagy utántöltés esetén gon-
dosan kezelje a fék-/tengely-
kapcsoló folyadékot. Vigyázzon,
nehogy a szemébe jusson belõle.
Ha mégis a szemébe jutott, azonnal
mossa ki alaposan a szemét bõven
folyó csapvízzel. Mielõbb keressen
fel orvost.

VIGYÁZAT! -
Fékfolyadékszint esése
Ha gyakran kell féktengelykapcsoló
folyadékot utántölteni, ellenõriz-
tesse a gépkocsit KIA márkaszer-
vizben.  

OUN056023

FIGYELEM!
Vigyázzon, hogy ne kerüljön fék-
/tengelykapcsoló folyadék a gépko-
csi fényezett elemei egyikére se,
mert kimarja a festéket. A hosszabb
ideje megbontottan, de vissza-csu-
kottan álló fék-/tengelykapcsoló
folyadék nem használható, azt el
kell dobni, mert minõsége nem
garantálható. Az ilyen folyadékot ki
kell dobni. Kizárólag fék-/tengely-
kapcsoló folyadékot töltsön a
rendszerbe, más olajat ne. Például a
fék-/tengelykapcsoló rendszerbe
öntött néhány csepp ásványolaj (pl.
motorolaj) tönkreteheti a rendszer
egyes alkatrészeit. 
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SZERVOKORMÁNY FOLYADÉK

G090100AUN

A szervokormány folyadékszintjé-
nek ellenõrzése
Ellenõrizze rendszeresen a
szervokormány folyadékszintjét,
miközben sík, vízszintes helyen áll a
gépkocsi. Normál hõmérsékleten a
szintnek a folyadéktartály oldalán lévõ
MAX és MIN jelzés között kell lennie.
A folyadék betöltése elõtt gondosan
törölje le a szervokormány tartály fedelét
és annak környékét, hogy ne
kerülhessen szennyezõdés a
rendszerbe.
Ha túl alacsony a folyadékszint, töltse fel
a rendszert a MAX jelzésig.

Ha a szervokormány rendszer gyakori
utántöltést igényel, ellenõriztesse gép-
kocsija szervokormány rendszerét KIA
márkaszervizben.   

Kizárólag az elõírtnak megfelelõ
szervokormány hidraulikafolyadékot
használ-jon. (Lásd késõbb a 9. fejezet
„Elõírt kenõanyagok” címû pontjában.)

G090200AUN

Szervokormány tömlõk ellenõrzé-
se
Elindulás elõtt ellenõrizze a
szervokormány tömlõcsatlakozásainak
szivárgásmentességét, a tömlõk épsé-
gét és csavarodásmentességét.

FIGYELEM!
• A szervokormány szivattyújának

meghibásodását elkerülendõ, ne
használja hosszú ideig alacsony
szervokormány folyadékszinttel a
gépkocsit.  

• Soha ne indítsa be a motort, ha
üres a szervokormány folyadék-
tartálya.

• Folyadék  utántöltésekor  ügyel-
jen, nehogy szennyezõdés kerül-
jön a tartályba.

• Ha túl alacsony a folyadékszint,
nehezebbé válhat a kormánykerék
forgatása, vagy közben furcsa zaj
hallható.

• Az elõírttól eltérõ folyadék
használata esetén csökken a szer-
vokormány hatékonysága, és
károsodhat is a berendezés.

OUN056021
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AUTOMATIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ FOLYADÉK (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN)

G100100AUN

Automata sebességváltó folya-
dékszintjének ellenõrzése
Rendszeresen ellenõrizze az auto-
matikus sebességváltó folyadékszintjét.
Az automatikus sebességváltó folyadék
térfogata a hõmérséklet függvényében
változik. Emiatt legjobb, ha mintegy 30
perces közlekedés után ellenõrzi a folya-
dékszintet. Ha azonban szükséges,
akkor a folyadékszint a következõ
módszer szerint a folyadék felmelegítése
után akkor is ellenõrizhetõ, ha a gépko-
csit elõzõleg nem használta.

1. Állítsa le sík, vízszintes területen a
gépkocsit, és mûködtesse a rögzí-
tõféket.

2. Járassa a motort alapjáraton mintegy
2 percig.

3. Nyomja be a fékpedált, közben kap-
csolja végig a választókart az összes
fokozaton, végül kapcsolja P (par-
kolás) vagy N (semleges) állásba.

4. Mialatt még mindig alapjáraton jár a
motor, húzza ki az automatikus
sebességváltó nívópálcáját, törölje le,
és dugja teljesen vissza a helyére.   

5. Húzza ki ismét a nívópálcát, és ellen-
õrizze a folyadékszintet.

VIGYÁZAT! -
Sebességváltó folyadék
A sebességváltó folyadékszintjét a
motor normál üzemi hõmérséklete
esetén kell mérni. Ez azt jelenti,
hogy a motor, a hûtõ, a hûtõrend-
szer tömlõi és a kipufogórendszer
stb. nagyon forró. Nagyon ügyeljen,
nehogy megégesse magát a
mûvelet során.

VIGYÁZAT! - Rögzítõfék
Húzza be a rögzítõféket és nyomja
be a fékpedált, mielõtt a válasz-
tókart mûködtetné, ezzel elkerülhe-
ti a gépkocsi esetleges hirtelen
megindulását a sebességbe kap-
csoláskor.

FIGYELEM!
• Az alacsony folyadékszint a

sebességváltó csúszását ered-
ményezi, a túltöltés pedig az olaj
felhabzását, olajszivárgást és a
sebességváltó hibás mûködését
okozhatja.

• Az elõírttól eltérõ folyadék hasz-
nálata a váltó hibás mûködését
eredményezheti. 

OUN056011
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Ha a folyadék felmelegedett a normál
üzemi hõfokra, ami hozzávetõleg
70~80°C, akkor a folyadékszintnek a
meleg (HOT) tartományba kell esnie. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
A COLD (hideg) jelzésû skála csak
durva becslésére szolgál; NEM használ-
ható a sebességváltó folyadékszintjének
pontos meghatározására.

✽✽  MEGJEGYZÉS
Az új automata váltófolyadék (ATF)
pirosra színezett, így jól megkülönböz-
tethetõ az összeszerelõ üzemben a gép-
kocsiban használatos egyéb folyadékok-
tól, pl. a motorolajtól vagy a fagyálló
hûtõfolyadéktól. A szín nem állandó,
változása önmagában nem jelzi a váltóo-
laj minõségét. Használat közben sötéte-
dik, színe végül világosbarnára vál-
tozhat. Ezért az e fejezet elején található
„Idõszakos karbantartási ütemterv”
szerinti gyakorisággal cseréltesse KIA
márkaszervizben az automata sebes-
ségváltó folyadékot.

Kizárólag az elõírtnak megfelelõ automa-
ta sebességváltó folyadékot használjon.
(Lásd késõbb a 9. fejezet „Elõírt
kenõanyagok” címû pontjában.)

G100200AUN

Az automata sebességváltó folya-
dék cseréje
Az automata sebességváltó folyadékot
az e fejezet elején található „Idõszakos
karbantartási ütemterv” pont szerint cse-
réltesse KIA márkaszervizben.

OUN075010
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G120100AUN

Ablakmosó folyadék szintjének
ellenõrzése
Az ablakmosó folyadéktartály áttetszõ,
így a folyadékszintet egy gyors
szemrevételezéssel egyszerûen ellen-
õrizheti.
Ellenõrizze a mosófolyadék tartályban a
folyadékszintet, és szükség esetén
töltsön utána. Ha mosófolyadék nem áll
rendelkezésre, használhat csapvizet is,
de hideg idõben a befagyás elkerülésé-
re mindenképpen fagyálló ablakmosó
folyadékot használjon.    

G140100AUN

A rögzítõfék ellenõrzése  
Ellenõrizze, hogy a megfelelõ-e a löket
úgy, hogy a rögzítõfékpedált 20 kg erõ-
vel nyomja le. A rögzítõféknek, minden
egyéb segítség nélkül, igen erõs lejtõn is
meg kell tartania elgurulás ellen a gép-
kocsit. Ha a löket több vagy kevesebb az
elõírtnál, állíttassa be a rögzítõféket KIA
márkaszervizben.

Löket : 88~98 mm

VIGYÁZAT!
• Ne töltsön hûtõfolyadékot vagy

fagyálló hûtõfolyadékot az ablak-
mosóba.

• A hûtõfolyadék erõsen elhomá-
lyosítja a szélvédõt, amikor
ráspricceli, ettõl elveszítheti
uralmát a gépkocsi fölött, és a
hûtõfolyadék egyébként is
károsítja a gépkocsi fényezését,
illetve a kárpitozást. 

• A szélvédõmosó folyadék
tartalmaz némi alkoholt, és bizo-
nyos körülmények között gyúlé-
kony lehet. Ne kerüljön a
mosófolyadék vagy a tartály
közelébe szikra vagy nyílt láng.
Ettõl megsérülhet a gépkocsi
vagy az abban ülõk.

• A szélvédõmosó folyadék ember-
re és állatokra káros anyagokat
tartalmaz.  Ne igyon belõle, és ne
érjen a folyadékhoz. Súlyos, sõt
halálos sérülést szenvedhet.  

OUN056024 OUN036009

RÖGZÍTÕFÉK
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TÜZELÕANYAG-SZÛRÕ (DÍZEL)
G150100AUN

A víz leengedése a tüzelõanyag-
szûrõbõl
A dízelmotor tüzelõanyag-szûrõje fontos
szerepet játszik a tüzelõanyag és a
benne lévõ víz különválasztásában. A
különválasztott víz a szûrõ aljában gyûlik
össze.
Ha a szûrõben egy meghatározott
mennyiségû víz gyûlik össze, a gyújtás-
kapcsoló ON állásában kigyullad a
figyelmeztetõ lámpája.

• Helyezzen edényt a tüzelõanyag-
szûrõ alá.

• Csavarja ki a leeresztõcsavart, és
engedje le a vizet.

• A víz leeresztése után csavarja vissza
szorosan a leeresztõcsavart.

• A motor beindítása után ellenõrizze,
hogy a tüzelõanyag-szûrõ figyelmez-
tetõ lámpája kialszik-e. 

G150200AUN

A tüzelõanyag-szûrõ patron cse-
réje

✽✽  MEGJEGYZÉS
A tüzelõanyag-szûrõ patron cseréjéhez
gyári eredeti KIA alkatrészt használjon.

OUN056040

FIGYELEM!
Ha a tüzelõanyag-szûrõben felgyü-
lemlett vizet rendszeresen nem
engedik le, a szûrõben lévõ víz beju-
tása miatt károsodhatnak a fõ alkat-
részek, mint például a tüzelõanyag-
rendszer. 

HSM240-1
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LÉGSZÛRÕ 

G160100AUN

Szûrõbetét csere  
Szükség esetén cserélni kell. Nem
szabad tisztítani, és újra felhasználni.

1. Pattintsa le a légszûrõház fedelét
rögzítõ bilincseket, és nyissa fel a
fedelet.

2. Cserélje ki a szûrõbetétet. 
3. Helyezze vissza a fedelet és pattintsa

vissza a rögzítõ bilincseket.

OUN056012 OUN056013

OUN056014

OUN056015
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A szûrõbetétet az „Idõszakos
karbantartási ütemterv” szerinti gyakori-
sággal cserélje.
Ha a gépkocsival kimondottan poros,
homokos utakon közlekedik, az ütem-
tervben javasoltnál gyakrabban cserélje
a szûrõbetétet. Ld. e fejezet „Fokozott
igénybevételnek kitett gépkocsik
karbantartása” címû pontjában.)

FIGYELEM!
• Ne használja légszürõbetét nélkül

a gépkocsit, mivel az a motor foko-
zott kopását eredményezi.

• A légszûrõbetét cseréjénél ügyel-
jen arra, nehogy por vagy szeny-
nyezõdés kerüljön a szívócsõbe;
ellenkezõ esetben károsodhat a
motor. 

• Eredeti KIA alkatrészt használjon.
Nem eredeti alkaltrész használata
esetén károsodhat a légtömeg-
áram-érzékelõ vagy a turbófel-
töltõ.
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POLLENSZÛRÕ (FELSZERELTSÉGTÕL FÜGGÕEN)

G170100AUN

Szûrõ ellenõrzése
A pollenszûrõt 15 000 kilométerenként
kell cserélni. Ha a gépkocsival huzamo-
sabb ideig nagy légszennyezettségû
városokban vagy poros utakon
közlekedik, gyakrabban kell ellenõrizni,
és hamarabb kell cserélni. Ha saját
maga akarja kicserélni a pollenszûrõt, a
következõ eljárás szerint végezze azt, és
óvatos munkavégzéssel kerülje el, hogy
más alkatrészen sérülést okozzon.  

G170200AUN

Szûrõbetét csere  
1. Nyissa ki részlegesen a kesztyûtartót,

és vegye ki a tartórudat (1).

2. A kesztyûtartó nyitott állapotában
akassza ki a két oldalán elhelyezkedõ
határolót, hogy a kesztyûtartó
szabadon lógjon a csuklókon.

OUN026322 OUN056017 OUN056018
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3. Nyomja meg a pollenszûrõ fedél két
oldalánál lévõ kapcsot, és vegye ki a
szûrõbetét házát.

4. Cserélje ki a pollenszûrõ szûrõbetétjét.
5. Az összeszerelést a szétszereléssel

ellentétes sorrendben végezze.

✽✽  MEGJEGYZÉS
A szûrõbetét csere során tartsa be az
„AIR FLOW ” levegõáramlás)
jelölést. Ellenkezõ esetben a rendszer
zajosan mûködhet és csökkenhet a szûrõ
hatékonysága.

OUN056019 OUN056020
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ABLAKTÖRLÕLAPÁTOK

G180100AUN

Az ablaktörlõlapátok ellenõrzése
✽✽  MEGJEGYZÉS
A gépi autómosókban felkent meleg
viaszok megnehezítik a szélvédõ
tisztítását.  

A szélvédõ vagy az ablaktörlõlapátok
idegen anyaggal való szennyezõdése
csökkentheti az ablaktörlõ hatékony-
ságát. Leggyakoribb szennyezõforrások
a rovarmaradványok, a fanedvek és a
gépi autómosók némelyike által használt
meleg viaszok. Ha az ablaktörlõlapátok
nem tisztítanak rendesen, akkor tisztítsa
meg úgy a szélvédõt, mind a
törlõgumikat megfelelõ
tisztítófolyadékkal vagy mosószerrel, és
alaposan öblítse le tiszta vízzel.   

G180200AUN

Ablaktörlõgumik cseréje
Cserélje ki a törlõgumikat, ha azok nem
törölnek rendesen, mivel kopottak vagy
repedezettek. 

1JBA5122
FIGYELEM!

A törlõgumik károsodásának elke-
rülése érdekében ne tisztítsa azokat
benzinnel, kerozinnal, festékhígító-
val, vagy más oldószerrel, és a
közelükben se használjon ilyen
anyagokat.  

FIGYELEM!
Az ablaktörlõkarok és egyéb alkatré-
szek károsodásának elkerülése
érdekében ne mûködtesse kézzel
az ablaktörlõket.  

FIGYELEM!
Nem megfelelõ ablaktörlõ gumik
használata az ablaktörlõ hibás
mûködését, meghibásodását okoz-
hatja.
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G180201AUN

Elsõ ablaktörlõgumik cseréje
1. Emelje fel a szélvédõrõl az ablaktörlõ-

kart, és fordítsa a karra merõleges
irányba a lapátot, hogy hozzáférjen a
mûanyag zárókapocshoz.

2. Nyomja össze a kapcsot és csúsztas-
sa lefelé a komplett ablaktörlõlapátot.

3. Emelje le a karról.
4. A szétszereléssel ellentétes

sorrendben szerelje vissza a komplett
ablaktörlõlapátot.

G180202AUN

Hátsó ablaktörlõgumik cseréje
Az ablaktörlõkarok és egyéb alkatrészek
károsodásának elkerülése érdekében az
ablaktörlõgumikat hivatalos KIA
márkaszervizben cseréltesse ki.

1LDA5023

FIGYELEM!
Ne engedje, hogy a törlõlapát
nélküli ablaktörlõkar rácsapódjon a
szélvédõre.

1JBA7037

1JBA7038
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G190100AUN

Az akkumulátor kifogástalan
mûködése érdekében:
• tartsa az akkumulátort szilárdan a

helyére rögzítve,
• tartsa tisztán és szárazon az akku-

mulátor tetejét,
• tartsa tisztán, megfelelõen meghúzva

a kábelsarukat és a csatlakozókat, és
kenje be azokat vazelinnal vagy akku-
mulátor póluszsírral,

• a kifolyt elektrolitot azonnal öblítse le
az akkumulátorról szódabikarbóna
vizes oldatával,

• vegye le a kábelsarukat, ha
huzamosabb ideig nem akarja
használni gépkocsiját.   

VIGYÁZAT! - Az akkumulá-
tor veszélyei

Minden alkalommal, mielõtt
az akkumulátorhoz nyúlna,
gondosan tanulmányozza 
át a következõ elõírásokat.
Tartsa távol az égõ cigaret-
tát és minden egyéb nyílt
lángot és szikrát keltõ 

eszközöket az akkumulátortól. 

Az akkumulátor celláiban
hidrogéngáz fejlõdik, ami
nagyon gyúlékony, és
meggyújtásakor robbanást
okozhat.
Az akkumulátort a gyerme-
kektõl távol tárolja, mivel
erõsen maró hatású

KÉNSAVAT tartalmaz. Kerülje el,
hogy akkumulátorsav kerüljön a
bõrére, a szemébe, a ruhájára,
vagy a gépkocsi fényezett felüle-
teire.

(folytatás)

(folytatás)

Ha elektrolit kerül a
szemébe, legalább 15
percen keresztül öblítse 
folyó vízzel, és ezt követõen 
azonnal forduljon orvoshoz. 
Amennyiben elektrolit kerül
a bõrére, bõ vízzel alapo-
san mossa le az érintett
területet. Ha fájdalmat vagy
égetõ érzést tapasztal,
azonnal forduljon
orvoshoz.

Viseljen védõszemüveget,
ha akkumulátort tölt, vagy
akkumulátor közelében dol-
gozik. Gondoskodjon meg-
felelõ szellõzésrõl, ha akku-
mulátorral dolgozik zárt tér-
ben.

(folytatás)

AKKUMULÁTOR

OUN056025
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G190200AUN

Az akkumulátor feltöltése
Gépkocsija kalcium alapú, karbantartást
nem igénylõ akkumulátorral van ellátva.
• A mennyiben rövid idõ alatt merítette

le az akkumulátort (például bekapcsol-
va felejtett fényszórókkal vagy belsõ
világítással), akkor lassú töltéssel, kb.
10 óra alatt töltse fel.

• Amennyiben  az akkumulátor menet
közben, nagy elektromos terhelés
hatására fokozatosan  merül le, akkor
gyorstöltéssel, 20-30 A-rel kezdve,
mintegy 2 órán keresztül töltse.   

(folytatás)
• A mûanyagházas akkumulátor

felemelése közben ügyeljen arra,
hogy ne nyomja be az akkumulá-
tor oldalát, mert az erõs
nyomástól kinyomódhat az akku-
mulátorsav a szellõzõlyukakon
keresztül, ami pedig személyi
sérülést okozhat. Az ilyen akku-
mulátorokat akkuhordozóval,
vagy átlós sarkainál fogva emelje
fel.

• Soha ne töltse a gépkocsiban az
akkumulátort úgy, hogy
kábelsarui rá vannak csatlakoz-
tatva.

• A gyújtórendszer
nagyfeszültséggel mûködik, ezért
soha ne érintse meg a motor
mûködése közben vagy a gyúj-
táskapcsoló ON állásában. 

Ennek elmulasztása súlyos vagy

VIGYÁZAT! -
Akkumulátortöltés
Az akkumulátor újratöltésekor
tartsa be a következõ óvintézkedé-
seket:
• Szerelje ki az akkumulátort a gép-

kocsiból és tegye egy jól szellõzõ
helyre.

• Ne kerüljön az akkumulátor
közelébe égõ cigaretta, nyílt láng
vagy szikrát okozó eszköz.

• Figyeljen az akkumulátorra töltés
közben, és szakítsa meg a töltést,
vagy vegye kisebbre az áram-
erõsséget, ha az akkumulátor
nagyon pezseg, vagy bármely
cella hõmérséklete meghaladja
az 49 °C-ot.

• Viseljen védõszemüveget az
akkumulátor töltés közben
végzett ellenõrzésekor.

• Az akkumulátortöltõt a következõ
sorrend betartásával kösse le az
akkumulátorról:

1. Kapcsolja ki az akkumulátortöltõ
fõkapcsolóját.

2. Vegye le a negatív csipeszt az
akkumulátor negatív pólusáról.

3. Vegye le a pozitív csipeszt az
akkumulátor pozitív pólusáról.
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G190300AUN

Visszaállítás
Az akkumulátor lemerülése vagy
visszakötése után beszabályozandó
berendezések:
• elektromos ablakemelõ (Lásd: 4. rész)
• napfénytetõ (lásd: 4. rész)
• fedélzeti számítógép (lásd: 4. rész)
• klímaszabályzó rendszer (lásd: 4.

rész)
• óra (lásd: 4. rész)
• audioberendezés (lásd: 4. rész)

VIGYÁZAT!
• Mielõtt hozzáfogna az akkumulá-

tor karbantartásához vagy
töltéséhez, kapcsoljon ki minden
fogyasztót és állítsa le a motort.

• Az akkumulátor kiszerelésekor
elõször a negatív kábelsarut
vegye le, visszaszerelésekor
pedig azt csatlakoztassa utoljára. 
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A gumiabroncsok karbantartása  
A kifogástalan karbantartás, a biz-
tonság és a maximálisan gazdasá-
gos tüzelõanyag-fogyasztás érde-
kében mindig az elõírt guminyomás-
sal, a megengedett terhelés betartá-
sával, és a javasolt súlyelosztással
közlekedjen.   

G200200AUN

Javasolt gumiabroncsnyomás
hideg állapotban
Az összes gumiabroncs (beleértve a
pótkereket is) nyomását hideg álla-
potban minden nap ellenõriznie kell.
A hideg gumiabroncs azt jelenti,
hogy a gépkocsi legalább 3 órája
egyhelyben áll, vagy azóta 1,6 kilo-
méternél kevesebbet mentek vele.
Az utazási kényelem, a gépkocsi irá-
nyíthatósága és a minimális gumiko-
pás érdekében mindig az elõírt
nyomásra legyenek felfújva a gumi-
abroncsok.
Az ajánlott gumiabroncsnyomással
kapcsolatosan lásd a 9. fejezet
„Gumiabroncsok és kerekek” címû
pontját.

A gumiméreteket és -nyomásokat
tartalmazó címke a gépkocsin
található.

Karbantartás
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FIGYELEM!
• Az alacsony nyomás követ-

kezményei: fokozott kopás,
romló irányíthatóság, maga-
sabb tüzelõanyag-fogyasztás.
A gumiabroncs deformálódhat
is ilyen esetben. Tartsa a
guminyomást mindig az elõírt
értéken. Ha gyakran kell felfúj-
ni egy abroncsot, ellenõriz-
tesse azt KIA márkaszervizben
vagy egy gumijavító mûhely-
ben.

• A gumiabroncsok túlnyomása
esetén jobban ráz a gépkocsi,
fokozottabb mértékben kopik
a gumiabroncs futófelületének
középsõ sávja, és sérüléke-
nyebbé válik a gumiabroncs. 

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK

VIGYÁZAT! - Alacsony gumi-
abroncsnyomás

A nagyon alacsony guminyomás
(az elõírtnál legalább 70 kPa-lal
kevesebb) különösen meleg idõben
vagy nagysebességû haladás során
a gumiabroncs jelentõs felmelege-
dését eredményezi. Ez potenciális
okozója lehet a futófelület
leválásának vagy más gumiabroncs
meghi-básodás kialakulásának, ami
a jár-mû feletti uralom elvesztésé-
hez, sú-lyos, esetleg halálos baleset
okozá-sához vezethet. A kockázat
nagyon meleg idõben és nagy
sebesség mellett hosszú út
megtételekor még nagyobb.

OUN086005
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G200300AUN

A gumiabroncsnyomás ellenõrzé-
se
A gumiabroncsokat havonta egyszer
vagy annál gyakrabban ellenõrizze.
A pótkerék gumiabroncsnyomását is
ellenõrizze.

G200301AUN

Az ellenõrzés módja
Használjon jó minõségû abroncs-
nyomás-mérõt a gumiabroncsok
nyomásának ellenõrzéséhez. Puszta
szemrevételezéssel nem lehet meg-
állapítani, hogy a gumiabroncsok
nyomása megfelelõ-e. A radiálab-
roncsok még alacsony nyomás ese-
tén is megfeleõen felfúvottaknak
tûnhetnek.
A gumiabroncsok nyomását akkor
ellenõrizze, ha a gumiabroncsok
hidegek. A hideg gumiabroncs azt
jelenti, hogy a gépkocsi legalább 3
órája egyhelyben áll, vagy azóta 1,6
kilométernél kevesebbet mentek
vele.

VIGYÁZAT! -
Gumiabroncsnyomás
Mind a túl magas, mind pedig a
túl alacsony guminyomás csök-
kenti a gumiabroncs élettarta-
mát, kedvezõtlenül befolyásolja
a gépkocsi irányítható-ságát, és
durrdefekthez vezethet. Ettõl
pedig elveszítheti gépkocsija
feletti uralmát és sérülés
következhet be.

FIGYELEM! -
Gumiabroncsnyomás
Mindig tartsa be a következõket:
• A gumiabroncsok nyomását

akkor ellenõrizze, ha a gumi-
abroncsok hidegek. (A gép-
kocsi legalább 3 órája egy
helyben áll, vagy indulás óta
1,6 kilométernél kevesebbet
mentek vele.)

• Minden alkalommal, amikor a
gumiabroncsok nyomását
ellenõrzi, ne feledje a pótkerék
gumiabroncsnyomását is
megmérni.

• Ne terhelje túl a gépkocsit.  Ha
gépkocsijára tetõcsomagtartót
szereltek, ügyeljen arra, hogy
ne terhelje túl. 

• Az elhasználódott, régi gumi-
abroncsok balesetet okozhat-
nak. Ha a futófelület nagyon
elhasználódott vagy sérültek a
agumiabroncsok, cserélje ki
õket.

FIGYELEM!
• A meleg gumiabroncsok nyo-

mása kb. 28 to 41 kPa értékkel
magasabb a hideg állapotbeli
nyomásnál. Ne engedje ki a
feleslegesnek tûnõ túlnyomást
a meleg gumiabroncsból, mert
lehûlése után túl alacsony lesz
benne a nyomás.

• Ne feledje visszacsavarni a
szelepsapkákat. A szelepsap-
ka nélkül por és nedvesség
juthat a szelepbe, ez pedig a
szelep eresztését okozhatja.
Ha elveszítette a szelepsapkát,
mielõbb tegyen fel újat.
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Vegye le a gumiabroncs szelepérõl a
szelepsapkát. Nyomja a mérõesz-
közt a szelepre, hogy le tudja olvasni
a nyomás értékét. Ha a hideg gumi-
abroncs nyomása megfelel az
abroncson és a terhelési információt
tartalmazó címkén feltüntetett aján-
lott értéknek, további beavatkozás
nem szükséges. Ha a nyomás ala-
csony, adagoljon levegõt, amíg el
nem éri a kívánt értéket.
Ha túl sok levegõt adagolt, engedjen
ki levegõt a fém szelepszárat
megnyomva. Ellenõrizze újra a
gumiabroncs nyomását. Ne feled-
kezzen meg a szelepsapka
visszahelyezésérõl. Ezzel
megakadályoz-hatja a
levegõszivárgást, és a szelepbe nem
juthat szennyezõdés vagy
nedvesség.

G200300AUN

A gumiabroncsok felcserélése
A futófelület kopásának kiegyenlítésére
javasolt a kerekek 12.000 kilométeren-
kénti, egymás közötti felcserélése.
Rendellenes kopás észlelése esetén
ennél hamarabb végezze el a cserét.
A felcserélés során centíroztassa is
kerekeit.
A felcserélés során ellenõrizzék, hogy
egyenletes-e a kopás, nem sérültek-e az
abroncsok. A rendellenes kopást
rendszerint a nem megfelelõ guminyo-
más, futómû beállítási hibák,
kiegyensúlyozatlanság, erõteljes fékezé-
sek és gyors kanyarvételek okozzák.
Ellenõrizze, hogy a gumiabroncsok futó-
felületén vagy oldalain nincsenek-e
kidudorodások, hólyagosodások. Cse-
réltesse ki gumiabroncsát újra, ha ilyen
hibákat talál, és akkor is, ha valahol
kilátszik az abroncs szövetszerkezete
vagy a kordszálak. A kerekek felcserélé-
se után állítsa be az elõírásosra az elsõ
és a hátsó kerekekben a nyomást, és
ellenõrizze a kerékanyák meghúzott-
ságát.   
Lásd késõbb a 9. fejezet „Gumiabron-
csok és kerekek” címû pontjában.

Karbantartás
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S2BLA790A

CBGQ0707A

Pótkerék nélkül

Kötött forgásirányú gumiabron-
csokkal (felszereltségtõl függõen)
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A kerekek felcserélése során ellen-
õrizze a tárcsafékbetétek és a dobfé-
kek fékpofáinak elhasználódását is. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
Az aszimmetrikus mintázatú
gumiabroncsokat csak elõre-hátra
cserélje, semmiképpen se tegye át a
másik oldalra.

G200500AUN

Futómû beállítás és
kerékcentírozás
A gyárban gondosan beállították
futómûvét és centírozták kerekeit,
hogy biztosítsák a gumiabroncsok
lehetõ legmagasabb futásteljesítmé-
nyét és a gépkocsi lehetõ legjobb
úttartását.
A legtöbb esetben nincs szükség a
futómû ismételt beállítására. Ha
azonban rendellenes gumikopást
észlel, vagy gépkocsija valamelyik
oldalra elhúz, feltehetõen újra be kell
állíttatnia futómûvét. 
Ha sima úton haladás közben
vibrálást érez, feltehetõen centíroz-
tatnia kell kerekeit.

G200600AUN

Gumiabroncs cseréje
Amennyiben a gumiabroncs egyen-
letesen kopott, a futófelület
kopásjelzõ egyenletes sávként jele-
nik meg keresztben a futófelületen.
Ez azt mutatja, hogy 1,6 mm-nél
kevesebb mintázat maradt az abron-
cson. Ekkor ki kell cserélni az abron-
csot.
Ne várja meg az abroncscserével,
míg a kopásjelzõ sáv a gumiabroncs
futófelületének teljes szélességén
megjelenik.   

VIGYÁZAT!
• A gumiabroncsok felcserélé-

sekor ne használja a szükség-
pótkereket.

• A gumiabroncsok cseréjénél
ne keverjék a radiál és a dia-
gonál abroncsokat. Ezzel
irányíthatatlanná válhat a gép-
kocsi, ami súlyos, sõt halálos
sérülést vagy egyéb anyagi
kárt okozhat.

FIGYELEM!
A nem megfelelõ keréksúlyok
tönkretehetik alumínium kerék-
tárcsáit. Csak jóváhagyott sú-
lyokat használjanak. 

1LDA5026

Futófelületi kopásjelzõ
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G200601AUN

A szükségpótkerék gumiabroncsának
cseréje (felszereltségtõl függõen)
A szükségpótkerék gumiabroncsá-
nak futásteljesítménye lényegesen
kevesebb a normál méretû gumi-
abroncsénál. Cserélje ki, amikor
láthatóvá válnak a futófelület
kopásjelzõ sávjai. A csereabroncs
azonos méretû és kivitelû legyen,
mint amilyet az új gépkocsijával
kapott, és ugyanarra a keréktárcsára
szereltes-se fel. A szükségpótkerék
gumiab-roncsa nem alkalmas arra,
hogy normál méretû keréktárcsára
szereljék fel, és a szükségpótkerék
keréktár-csájára sem szabad felsze-
relni normál méretû gumiabroncsot.

VIGYÁZAT! -
Gumiabroncs cseréje
• Az elkopott gumiabroncsok-

kal való közlekedés nagyon
veszélyes, mivel csökkenti a
fék hatásosságát, a kor-
mányzás pontosságát és a
gumiabroncs tapadását.

• Gépkocsiját olyan gumiabron-
csokkal szerelték fel, melyek
biztosítják biztonságát és
vezethetõségét. Ne használ-
jon az eredetileg felszerelt
gumiabroncs méretétõl és tí-
pusától eltérõ gumiabroncso-
kat és keréktárcsákat. Ez be-
folyásolhatja a gépkocsi biz-
tonságát és teljesítményét,
ami a gépkocsi feletti uralom
elvesztéséhez, átforduláshoz
és súlyos sérüléshez vezet-
het. A gumiabroncsok cseré-
jénél mind a négy gumiab-
roncsot egyidejûleg cserélje.
Mind a négy gumiabroncsnak
azonos méretûnek, típusúnak,
mintázatúnak, márkájúnak és
terheltõségûnek kell lennie. 

(folytatás)
• Bármilyen más méretû vagy

típusú gumiabroncs használa-
ta hátrányosan befolyásolhat-
ja az úttartást, az irányítha-
tóságot, a gépkocsi hasma-
gasságát, a féktávolságot, a
kerekek, ill. a hólánc közötti
távolságot és a sebesség-
mérõ megbízhatóságát.

• Mind a négy gumiabroncsot
egyidejûleg cserélje. Ha ez
nem lehetséges vagy szük-
séges, az elsõ két vagy a
hátsó két gumiabroncsot pár-
ban cserélje le. Csak egy
gumiabroncs cseréje hátrá-
nyosan befolyásolja gépko-
csija menettulajdonságait. 
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G070200AUN

Keréktárcsa csere
Amennyiben valamilyen oknál fogva
kicseréli a keréktárcsákat, gyõzõd-
jön meg arról, hogy az újak
megegyeznek az eredeti gyáriakkal
úgy peremátmérõben, mint
kerékpánt szélességben, valamint
sajtolási mélységben is.   

G200800AUN

Gumiabroncs tapadása
A gumiabrocs tapadása csökken, ha
a gumiabroncsok elhasználódtak,
nincsenek megfelelõ értékre felfújva
vagy csúszos úton halad. Ha lát-
hatóvá válnak a futófelület kopásjel-
zõi, a gumiabroncsokat ki kell cse-
rélni. Esõben, hóban és jégen min-
dig lassítson le, hogy megõrizhesse
a gépkocsi feletti uralmat.

G200900AUN

Gumiabroncs karbantartása
A megfelelõ nyomás mellett a gumi-
abroncsok kopását a kerekek
megfelelõ beállításával is csökkent-
heti. Ha úgy látja, hogy a gumiab-
roncsok kopása egyenetlen, márka-
szervizben ellenõriztesse a futómû
beállítását.
Új gumiabroncsok felszerelésekor
gyõzõdjön meg arról, hogy a gumi-
abroncsok ki vannak egyensúlyoz-
va. Ezzel növelheti a vezetés
kényelmét és a gumiabroncsok élet-
tartamát. A gumiabroncsot mindig
újra ki kell egyensúlyozni
(centírozni), ha leszereli a kerékrõl.

G201000AUN

Gumiabroncs oldalfalán látható
jelzés
Ez az információ a gumiabroncs
alapvetõ tulajdonságait ismerteti,
valamint tartalmazza a gumiabroncs
azonosító számát is, amely a bizton-
sági elõírások miatt szükséges. Az
azonosító szám alapján lehet
visszahívás esetén a gumiabroncsot
beazonosítani.

G201001AUN

1. Gyártó vagy márkanév
Fel van tüntetve a gyártó vagy a
márkanév.

VIGYÁZAT!
A nem megfelelõ méretû
keréktárcsa hátrányosan befo-
lyásolhatja a keréktárcsa és a
kerékcsapágy élettartamát, a
fékezési és a megállási képes-
séget, az irányíthatósági jellem-
zõket, a hasmagasságot, a
karosszéria és a kerekek, ill. a
hólánc közötti távolságot, a
sebességmérõ kalibrálást, a
fényszórók beállítását és a
lökhárítók magasságát. 

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
Z 240 km/h felett

Maximális sebességSebességi
ndex

G201002AUN

2. Gumiabroncs méretjelölése
A gumiabroncsok oldalfalán méret-
jelölés található. Szüksége lesz ezen
információ ismeretére, amikor új
gumiabroncsokat választ gépkocsi-
jára. A következõkben a gumiab-
roncs méretjelölésében látható be-
tûk és számok jelentését ismertetjük.
Méretjelölési példa:
(Az itt közölt számok csak példaként
szolgálnak, a gumiabroncsok méret-
jelölése gépkocsijától függõen
változhat.)

P205/65R15 92H
P - Gépkocsi típusa (a “P’’ elõtaggal

jelölt gumiabroncsok személy-
gépkocsikhoz vagy könnyebb
teher gépkocsikhoz használato-
sak; nem minden gumiabron-
cson szerepel ez a jelzés).

205 - A gumiabroncs szélessége
milliméterben.
65 - Magasság/szélesség viszony, a

gumiabroncs sugárirányú
keresztmetszeti magasságának
a szélességéhez viszonyított
százalékos aránya.

R - A gumiabroncs szerkezeti felépí-
tésének kódja (Radiál).
15 - A keréktárcsaperem átmérõje
collban megadva.
92 - Terhelési index, egy számkód,

amely a gumiabroncs maximális
terhelhetõségét jelzi.

H - Sebességindex. Bõvebb infor-
mációt lásd e fejezetben, a
sebességindex táblázatban.   

Keréktárcsák méretjelölése  
A keréktárcsákon olyan fontos infor-
mációkat adnak meg, melyek isme-
retére szüksége lehet új keréktárcsa
vásárlásakor. A következõkben a
keréktárcsa méretjelölésében
látható betûk és számok jelentését
ismertetjük.

Méretjelölési példa:
6.0JX15
6.0 - A keréktárcsaperem
szélessége collban megadva.
J - A keréktárcsa  pántformájának
jelölése.
15 - A keréktárcsaperem átmérõje
collban megadva. 

Sebességindex  
Az alábbi táblázat a személyautók
gumiabroncsain jelenleg használa-
tos néhány sebességindexet
tartalmaz. A sebességindex a gumi-
abroncs oldalfalán feltüntetett
méretjelölés része. Az index a gumi-
abroncs engedélyezett maximális
sebességet jelöli. 
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G200103AUN

3. A gumiabroncs korának
ellenõrzése (TIN (Tire Identification
Number): gumiabroncs azonosító
száma) 

A gumiabroncsok szilárdsága és
teljesítõképessége a kor elõrehalad-
tával csökken. Minden olyan gumi-
abroncsot (a pótkerékét is), amely (a
gyártás idõpontjától számítva) elérte
a 6 évet, a futásteljesítményétõl füg-
getlenül újra kell cserélni. A gyártási
idõ a DOT-jelölés megtalálható a gu-
miabroncs oldalfalán (valószínûleg a
belsõ felén). A DOT-jelölés a gumi-
abroncson található, és számokból
és betûkbõl áll.  A gyártási idõpont a
DOT-jelölés utolsó négy
számjegyébõl határozható meg.

DOT : XXXX XXXX OOOO
A DOT jelölés elsõ betûi/számjegyei a
gyártómû kódszáma, a gumiabroncs
méret és a mintázat kódja, az utolsó négy
számjegye pedig a gyártás hete és éve.
Például: 
DOT XXXX XXXX 1606 azt jelenti,
hogy a gumiabroncsot 2006. év 16.
hetében gyártották.

G201004AUN

4. Gumiabroncs szerkezete és anyaga
A gumival borított szövet rétegeinek
száma. A gyártónak fel kell tüntetni a
gumiabroncsban található anyago-
kat is, mint például acél, nylon,
poliészter stb.  Az “R” jelzés a
radiális szövetréteg elrendezést
(radiál gumiabroncs), a „D” jelzés a
diagonális szövetréteg elrendezést
(diagonál gumiabroncs), és a „B”
betû a megerõsített diagonál gumi-
abroncsot jelöli (észak-amerikai
piacok számára).

G201005AUN

5. Megengedett maximális abroncs-
nyomás

Ez a szám a gumiabroncsnyomás
maximális értékét jelöli. Ne lépje túl a
gumiabroncsnyomás maximális
értékét.  Az ajánlott nyomásértékek-
kel kapcsolatosan lásd a gumi-
abroncs és terhelési információk
címkét.

G201006AUN

6. Maximális terhelési index
Ez a szám a gumiabroncs maximális
terhelhetõségét jelzi kg-ban és font-
ban. A gumiabroncsok cseréjekor
ellenõrizze, hogy a gyár által felsze-
relttel azonos terhelhetõségû gumi-
abroncsot helyez-e fel.

VIGYÁZAT! -
Gumiabroncs kora
A 6 évesnél öregebb gumiab-
roncs futófelülete az abroncson
belül leválhat a szövetbetétrõl.
Ez súlyos sérüléshez vagy akár
halálhoz vezethet.
Ezért feltétlenül ellenõrizze a
gyártás idõpontját, és az attól
számított 6 éves korának eléré-
sekor cserélje ki újra az öreg
gumiabroncsokat.
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7. Egységes abroncsminõség-osztá-
lyozás Futófelület kopás (Tread
wear)

A futófelület kopásának mértéke a
gumiabroncs kopottságának állami
tesztpályán, ellenõrzött körülmények
közötti tesztelésén alapuló
összehasonlító osztályozás. Például
egy 150-es jelölésû gumiabroncs
másfélszer tartósabb az állami
tesztpályán, mint a 100-as jelölésû.
Az abroncsok relatív tartóssága a
használatuk valóságos körülmé-
nyeitõl függ. A teljesítmény azonban
különbözhet a normától, mert a
tényleges teljesítményt a vezetési
szokások különbözõsége, a
szervizelési szokások és az úttest,
valamint az éghajlat eltérései befo-
lyásolhatják.
Ezek az osztályozások a személy-
autók gumiabroncsainak oldalfalán
fel vannak tüntetve. A standard és
opcionális gumiabroncsok eltérõek
lehetnek ezen osztályozás
tekintetében.   

Tapadás (Traction) - AA, A, B és C 
A tapadás osztályozása a legjobbtól a
leggyengébbig AA, A, B és C jelû. Az
osztályozás a gumiabroncs nedves úton
való megállási képességét jelzi, amit
speciális, a kormány által ellenõrzött asz-
falt és beton pályákon, ellenõrzött
körülmények között mérnek és állapíta-
nak meg. A C jelû abroncs gyenge
tapadási mutatókkal rendelkezik.   

Hõmérséklet (Temperature) - A, B és C
A hõmérséklet osztályozása A (a legma-
gasabb), B és C lehet. Az egyes fokoza-
tok a gumiabroncsnak a keletkezõ hõvel
szembeni ellenálló képességére és a
hõelvezetõ képességére vonatkoznak,
amit speciális laboratóriumi körülmé-
nyek között teszteltek, ellenõrzött
körülmények között egy laboratóriumi
tesztkeréken. 
A tartósan fennálló magas hõmérséklet
a gumiabroncs anyagának károsodását
és az abroncs élettartamának csökkené-
sét okozhatja, ezenkívül a rendkívül
magas hõmérséklet durrdefekthez is
vezethet. Az A és a B jelzés azt jelenti,
hogy a gumiabroncs a törvényileg elõírt
minimumnál jobban teljesített a
laboratóriumi tesztkeréken. 

VIGYÁZAT! - A gumiab-
roncs hõ-
mérséklete

A hõmérséklet osztály jelölése
egy adott gumiabroncs eseté-
ben a megfelelõ nyomásra fújt,
nem túlterhelt abroncsra vonat-
kozik. A túlzott sebesség, az ala-
csony nyomás, vagy a túlzott ter-
helés önmagában is, és együtt is,
az abroncs túlmelegedéséhez,
esetleg durrdefekthez vezethet.
Ez a jármû feletti uralma elvesz-
tését és súlyos, esetleg halálos
sérüléseket okozhat.
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BIZTOSÍTÉKOK

G210000AUN

A gépkocsi elektromos rendszerei bizto-
sítékokkal védettek az elektromos
túlterhelés káros hatásaitól.

Gépkocsija benzinmotor esetén két
(vagy három) biztosítéktáblával szerelt,
az egyik a mûszerfal vezetõoldali
végében, a másik pedig a motortérben
az akkumulátor közelében található.
Ha gépkocsija valamelyik lámpája, elekt-
romos berendezése, vagy ellenõrzõ
rendszere nem mûködik, akkor elõször a
hozzá tartozó biztosíték épségét ellen-
õrizze. Ha a biztosíték kiégett, akkor a
benne lévõ olvadó betét kiolvadt.
Ha egy elektromos rendszer nem
mûködik, elõször a vezetõoldali biztosí-
téktáblában lévõ biztosítékát ellenõrizze.
Mindig csak az eredetivel megegyezõ
értékû biztosítékra cserélje a kiégettet.
Ha a kicserélt biztosíték is kiég, az elekt-
romos problémára utal. Ne használja az
érintett rendszert, és haladéktalanul for-
duljon egy KIA márkaszervizhez.
Háromféle biztosíték használatos: a
lapos biztosíték az alacsonyabb áram-
erõsségû áramkörök védelmére, a hen-
geres biztosíték, az olvadóbiztosíték
pedig a magasabb áramerõsségû helye-
ken.

1VQA4037

Normál

Normál

Lapos biztosíték

Hengeres biztosíték

Olvadóbiztosíték 

Kiégett

Kiégett

Normál Kiégett

VIGYÁZAT! -
Biztosítékcsere
• Semmi mással ne próbálja helyet-

tesíteni a kiégett biztosítékot, ki-
zárólag az eredetivel megegyezõ
fajtájú és értékû biztosítékot
helyezzen be.

• Az elõírtnál magasabb áramerõs-
ségû biztosíték használata káro-
sodást, esetleg tüzet is okozhat.

• Soha ne használjon - még
szükségmegoldásként sem -a
megfelelõ biztosíték helyett egy
szál drótot. Ez a kábelek komoly
károsodását eredményezheti, ami
esetleg tüzet is okozhat.

FIGYELEM!
Ne használjon a biztosíték eltávolí-
tására csavarhúzót vagy más fém-
eszközt, mivel az rövidzárlatot
okozhat és megrongálhatja a
rendszert.
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Biztosítékcsere a belsõ biztosí-
téktáblán
1. Kapcsolja ki a gyújtást és minden más

kapcsolót.
2. Nyissa ki a biztosítéktábla fedelét.

3. Húzza ki egyenes irányban a gyanús biz-
tosítékot Használja ehhez a biztosítékdo-
bozban található kihúzó szerszámot.

4. Ellenõrizze a kihúzott biztosítékot, cserélje
ki, ha kiolvadt.
Tartalék biztosítékokat a belsõ biztosítéktáb-
la (vagy a motortéri biztosítéktábla)
tartalmaz.

5. Helyezzen be egy ugyanolyan értékû új
biztosítékot, és gyõzõdjön meg róla, hogy
szilárdan rögzítik a csatlakozókapcsok.

Ha lazán illeszkedik, javíttassa meg egy KIA
márkaszervizben.
Ha nincs már tartalék biztosítéka, akkor húz-
zon ki egy megfelelõ értékût egy olyan áram-
körbõl, amelyre a gépkocsi továbbhaladá-
sához nincs szüksége, mint pl. a szivargyújtó
biztosítéka.

Ha a fényszórók vagy más elektromos
berendezés nem mûködik, és a biztosí-
tékok hibátlanok, ellenõrizze a
motortérben lévõ biztosítékdoboz bizto-
sítékait. Cserélje ki a kiolvadt biztosíté-
kot.   

OUN046003OUN046002
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G210101AUN

Védõbiztosíték
Gépkocsiját védõbiztosítékkal szerelték
fel, amely megakadályozza, hogy az
akkumulátor lemerüljön, ha gépkocsiját
hosszabb ideig nem használja. Ha hosz-
szabb ideig nem használja gépkocsiját,
tegye a következõket.
1. Állítsa le a motort.
2. Kapcsolja ki a fényszórókat és a hátsó

lámpákat.
3. A mûszerfal vezetõoldali végében

nyissa ki a biztosítéktábla fedelét,
majd húzza ki a védõbiztosítékot.

✽✽  MEGJEGYZÉS
• Ha kihúzza a védõbiztosítékot a biz-

tosítéktáblából, nem fog mûködni a
figyelmeztetõ hangjelzés, az
audiorendszer, az óra, a belsõ világítás
stb. Csere után néhány dolgot vissza
kell állítani. Lásd az „Akkumulátor”
címû részt ebben a fejezetben.

• Ha kihúzza a védõbiztosítékot, az
akkumulátor akkor is lemerülhet,
amennyiben a fényszórókat vagy más
elektromos berendezést használ.

G210200AUN

Biztosítékcsere a motortérben
1. Kapcsolja ki a gyújtást és minden más

kapcsolót.
2. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét

úgy, hogy összenyomja a füleket
mindkét végén, és felemeli a fedelet.

OUN046004

OUN046005

OUN046006

Csak dízelmotor esetén
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3. Ellenõrizze a kihúzott biztosítékot;
cserélje ki, ha kiolvadt. A biztosíték
kihúzásához vagy behelyezéséhez
használja a motortéri biztosítékdoboz-
ban található kihúzó szerszámot.

4. Helyezzen be egy ugyanolyan értékû
új biztosítékot, és gyõzõdjön meg
róla, hogy szilárdan rögzítik a csatla-
kozókapcsok.

Ha lazán illeszkedik, javíttassa meg egy
KIA márkaszervizben.

G210201AUN

Fõ biztosíték
Ha kiégett a fõ biztosíték, a
következõképpen kell kicserélni:
1. Kösse le az akkumulátor negatív

pólusát.
2. Csavarja ki az ábrán látható csavaro-

kat.
3. Cserélje ki a biztosítékot egy új, azo-

nos értékûre.
4. Szereljen vissza mindent a szétsze-

reléssel ellenkezõ sorrendben.   

✽✽  MEGJEGYZÉS
Ha kiégett a fõ biztosíték, vegye fel a
kapcsolatot KIA márkaszervizzel.

FIGYELEM!
A motortéri biztosítékdoboz ellenõr-
zése után kifogástalanul rögzítse a
fedelét. Ellenkezõ esetben a bejutó
víztõl elektromos hibák
keletkezhetnek.

OUN046007
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Mûszerfal vezetõoldali végében
levõ biztosítéktábla

Motortéri biztosítéktábla

OUN046008/OUN046009/OUN046010

Csak dízelmotor esetén

G210300AUN-EE

Biztosíték-/relétáblák ismertetése
A biztosítéktáblák/relétáblák fedelének belsõ oldalára ragasztott címkén látható a biztosítékok/relék neve és amperszáma.   

✽✽ MEGJEGYZÉS
Elõfordulhat, hogy a kézikönyvben
szereplõ biztosítéktáblával kapcsolatos
leírások közül nem mindegyik
vonatkozik az Ön gépkocsijára. Az
információk a nyomtatás idõpontjára
vonatkoznak. Ha gépkocsijában a biz-
tosítéktáblát ellenõrzi, olvassa el a biz-
tosítéktáblán szereplõ címkét.
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Mûszerfal vezetõoldali végében levõ biztosítéktábla

Leírás Biztosíték értéke Védett berendezés
AUDIO 15A Audioberendezés
MEMORY 15A BCM, digitális óra, elektromos tükörállítás, mûszercsoport, belsõ világítás, napellenzõ lámpája, ajtóra figyelm. kapcsoló, 

klímaberendezés vezérlõmodulja
MIRR HTD 10A Külsõ visszapillantó tükör motorja és páramentesítõ, klímaberendezés vezérlõmodul
A/BAG 15A SRS-légzsákrendszer vezérlõegység
D/CLOCK 10A Elektromos külsõ visszapillantó tükör kapcsolója, audiorendszer, BCM, digitális óra, ATM kulcszár vezérlõmodul
W/DEICER 15A Szélvédõ páramentesítõ relé
CLUSTER 10A Mûszercsoport, elõgerjesztés ellenállás
TELL TALE 10A Digitális óra, utasoldali légzsák kikapcsolás kapcsoló
C/LIGHTER 15A Szivargyújtó
A/BAG IND 10A Mûszercsoport
MODULE-1 10A Autom. seb.váltó vezérlõmodul, kormányszög érzékelõ, mûszercsoport, tolatási figyelm. hangjelzés, ESP-kapcsoló, BCM, 

Világítás vezérlõmodul
P/OUTLET FR 20A Elsõ elektromos csatlakozóaljzat
SPARE 15A Tartalék biztosíték
T/SIG 10A Vészvillogó kapcsoló
RR WIPER 15A Hátsó ablaktörlõ motorja, hátsó ablaktörlõ relé, többfunkciós kapcsoló
H/LP 10A Fényszóró relé, AQS érzékelõ, HLLD mûködtetõ, PTC fûtõ relé #2, #3, tüzelõanyag-fûtés relé
SPARE 10A Tartalék biztosíték
A/CON 10A Klímaberendezés vezérlõmodul, ventilátor-relé
FRT WIPER 25A Ablaktörlõ relé, ablaktörlõ motor, többfunkciós kapcsoló
MODULE-2 10A Napfénytetõ, esõérzékelõ, ülésfûtés relé, elektrokromikus tükör, BCM
SPARE 15A Tartalék biztosíték
TAIL-RH 10A Jobb oldali fényszóró, jobb hátsó kombinált lámpa, rendszámtábla megvil., DRL vezérlõmodul, mûszerfal-világítás
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Leírás Biztosíték értéke Védett berendezés
T/GATE OPEN 15A Üzemanyagtartály fedelének kapcsolója, csomagtérajtó relé
STOP LP 15A Féklámpa kapcsolója
TAIL-RH 10A Bal oldal fényszóró, bal hátsó kombinált lámpa, ködfényszóró relé
FRT FOG 15A Ködfényszóró relé
START 10A Riasztó relé, indítómotor-relé tekercs, letiltó kapcsoló
DR/LOCK 25A Ajtózárás/nyitás relé
HAZARD 15A Vészvillogó, vészvillogó relé
RR FOG 15A Ködzárfény relé
P/WDW-LH 25A Elektromos ablakemelõ fõ kapcsoló, bal oldali elektromos ablakemelõ kapcsoló
ATM LOCK 10A Sport mód kapcsoló, adatátvitel csatlakozó, klímaberendezés vezérlõmodul, többcélú ellenõrzõ csatlakozó
P/WDW-LH 25A Elektromos ablakemelõ fõ kapcsoló, jobb oldali elektromos ablakemelõ kapcsoló
SPARE 30A Tartalék biztosíték
SAFETY PWR 25A Biztonsági elektromos ablakmozgatás
P/SEAT-LH 30A Vezetõülés elektromos fûtés kapcsolója
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Motortéri biztosítéktábla

Leírás Biztosíték értéke Védett berendezés
I/P B+ 2 40A I/P biztosítéktábla
HORN RELAY - Jelzõkürt relé
H/LP LOW RELAY - Tompított fényszóró relé
H/LP HI RELAY - Távolsági fényszóró relé
ABS 2 40A ABS/ESP vezérlõmodul
DRL 15A DRL vezérlõmodul
HORN 15A Jelzõkürt relé, riasztókürt relé
H/LP LOW 15A Tompított fényszóró relé
F/PUMP 20A Tüzelõanyag-szivattyú relé
H/LP HI 15A Távolsági fényszóró relé
ECU 10A TCM, generátor, ECM

ALTERNATOR
125A(benzines)

Generátor
150A(dízel)

RAD FAN HI RELAY - Hûtõventilátor (magas) relé
RAD FAN LOW RELAY - Hûtõventilátor (alacsony) relé
F/PUMP RELAY - Tüzelõanyag-szivattyú relé
ABS 1 40A ABS/ESP vezérlõmodul
SPARE 15A Tartalék biztosíték
MAIN 30A Motorvezérlés relé
SPARE 10A Tartalék biztosíték
SPARE 15A Tartalék biztosíték
SPARE 20A Tartalék biztosíték
P/AMP 25A Erõsítõ
SPARE 15A Tartalék biztosíték
S/ROOF 20A Napfénytetõ vezérlõmodul
SPARE 20A Tartalék biztosíték
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Leírás Biztosíték értéke Védett berendezés
RAD FAN 40A Hûtõventilátor relé
PCU 10A Impulzusgenerátor, ECM, hûtõventilátor relé, féklámpa-kapcsoló, tüzelõanyag vízérzékelõ
ABS 10A ABS/ESP vezérlõmodul, többcélú ellenõrzõ csatlakozó
S/WARMER 20A Ülésfûtés relé
ATM 20A ATM vezérlés relé
TAIL 20A Hátsó helyzetjelzõ relé
SPARE 20A Tartalék biztosíték
BACK-UP 10A Gépkocsi sebesség érzékelõ, tolatólámpa kapcsoló, sebességfokozat kapcsoló
WIPER RELAY - Ablaktörlõ relé
MAIN RELAY - Fõ relé
RR HTD 40A Hátsó páramentesítõ relé
IGN 1 40A Gyújtáskapcsoló (ACC, IG1)
I/P B+ 1 30A I/P biztosítéktábla
ACC SOCKET 20A Hátsó elektromos csatlakozóaljzat
A/CON 10A Klímaberendezés relé
START RELAY - Indító relé
ECU-1 20A ECM
IGN COIL 20A Gyújtótekercs (benzines)
SNSR 3 15A Klímaberendezés relé, befecskendezõ, lambda szonda, VGT mûködtetõ, hûtõventilátor relé, féklámpa kapcsoló
BLOWER 40A Ventilátor-relé
ATM CONT RELAY - ATM vezérlés relé
IGN 2 30A Gyújtáskapcsoló (IG2, START), indító relé
A/CON RELAY - Klímaberendezés relé
SNSR 2 15A Tüzelõanyag-szivattyú relé, oxigénérzékelõ, EGR mûködtetõ, izzítógyertya relé, PTC fûtõ relé #1

SNSR 1 15A
Indításgátló vezérlõmodul, vezérmûtengely helyzetérzékelõ, légtömegáram-érzékelõ, olajszabályozó szelep, 
Tüzelõanyaggõz-tartály öblítés mágnesszelep, alapjáratszab. mûködtetõegys., elektr. fojtószelep-szab.mûködtetés
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Motortéri biztosítéktábla (csak dízelmotor esetén)

Leírás Biztosíték értéke Védett berendezés
GLOW PLUG RELAY - Izzítógyertya relé
PTC HEATER RELAY #1 - PTC fûtés relé #1
PTC HEATER RELAY #2 - PTC fûtés relé #2
PTC HEATER RELAY #3 - PTC fûtés relé #3
FUEL FILTER HEATER 30A Tüzelõanyag-fûtés relé
GLOW PLUG 80A Izzítógyertya relé
HEATER #1 40A PTC fûtés relé #1
HEATER #2 40A PTC fûtés relé #2
HEATER #3 40A PTC fûtés relé #3
FUEL FILTER HEATER RELAY - Tüzelõanyag-fûtés relé
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IZZÓK
G220000AUN

Kizárólag elõírt teljesítményû (wattszámú)
izzót használjon.

✽✽  MEGJEGYZÉS
Nagy esõben haladáskor vagy a gépkocsi
mosásakor a fényszórók és a hátsó lám-
patest bepárásodhatnak. Ez a lámpában
lévõ és a kinti levegõ hõfokának különb-
ségébõl adódó páralecsapódás, éppúgy,
mint ahogy az ablak is bepárásodik
esõben. Ez nem jelent semmilyen hibát.
Ha viszont beázik a lámpa áramköre,
ellenõriztesse a gépkocsit KIA márkasz-
ervizben.

G220100AUN

Fényszóró, helyzetjelzõ, irányjel-
zõ, ködfényszóró izzójának cseré-
je
(1) Távolsági fényszóró
(2) Tompított fényszóró
3. Helyzetjelzõ
(4) Elsõ irányjelzõk
(5) Ködfényszóró (felszereltségtõl függõ-
en)

VIGYÁZAT- Munkavégzés a
világításon

Mielõtt a világításon bármilyen
munkába kezdene, mûködtesse a
rögzítõféket és fordítsa LOCK állás-
ba a gyújtáskapcsolót, hogy elke-
rülje a gépkocsi hirtelen elgurulá-
sát, illetve, hogy megégesse ujjait
vagy áramütést kapjon.

FIGYELEM!
Feltétlenül azonos teljesítményû
(watt-számú) izzóra cserélje ki a
kiégett izzót. Ellenkezõ esetben ki-
éghet a biztosíték vagy károsodhat-
nak az elektromos vezetékek.

FIGYELEM!
Ha nem állnak rendelkezésére a
szükséges szerszámok, a megfelelõ
izzók vagy szakértelme nem elegen-
dõ, vegye fel a kapcsolatot KIA
márkaszervizzel. Sok esetben ne-
hézségekbe ütközik a jármûvilágítás
izzóinak cseréje, mert a gépkocsi
egyéb alkatrészeit is el kell
távolítani ahhoz, hogy hozzáférjen
az izzóhoz. Különösen igaz ez a
gépkocsi elsõ világítás izzóinak
cseré-jére, amihez el kell távolítania
az elsõ lökhárítót. A fényszóró
eltávolí-tásakor/beszerelésekor
sérülést okozhat a jármûvön.

OUN056026L
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G220101AUN

Fényszóróizzó
1. Nyissa fel a motorháztetõt.
2. Csavarja le a fényszóróizzó borítását

az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatva.   

3. Húzza le a fényszóróizzó elektromos
csatlakozóját.

4. Pattintsa ki az izzót rögzítõ biztonsági
kapcsot a végét benyomva, majd fel-
felé nyomva.

5. Húzza ki az izzót a fényszóró lámpa-
testbõl.

hat az izzó. Az izzót csak a fény-
szóróba szerelve szabad
kipróbálni.

• Ha egy izzó megrongálódik vagy
megkarcolódik, azonnal cserélje
ki, és elõírásszerûen selejtezze ki
a régit.

• Viseljen védõszemüveget a halo-
génizzó kicserélésekor. Mielõtt
hozzányúl, hagyja lehûlni az
izzót.

G270A03O

VIGYÁZAT! - Halogénizzók
• A halogénizzók nyomás alatt lévõ

gázokat  tartalmaznak. Amikor
eltörnek, szinte felrobbannak, és
üvegdarabok repülnek szerte-
szét.

• Mindig óvatosan kezelje a halo-
génizzókat, ne karcolja, ne dör-
zsölje azokat. Miközben vilá-
gítanak, nehogy nedvesség érje
õket. Soha ne érjen hozzá puszta
kézzel az üvegéhez, mivel az
izzóra kerülõ zsírtól bekapcsolás-
kor túlmelegedhet és felrobban-

OUN056027
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6. Helyezze az új fényszóróizzót a
lámpatestbe, és rögzítse helyére a
biztonsági kapoccsal az izzó erre
szolgáló hornyában.

7. Dugja rá a fényszóróizzóra az elektro-
mos csatlakozóját.

8. Csavarja fel a lámpatestre a fényszó-
róizzó borítását az óramutató járásá-
val megegyezõ irányban forgatva.   

G220102AUN

Elsõ irányjelzõ, helyzetjelzõ és köd-
lámpa izzói (felszereltségtõl függõen)
Ha valamelyik izzó nem világít, ellenõriz-
tesse a gépkocsit KIA márka-szervizben.

G220200AUN

Oldalsó irányjelzõ lámpa izzójá-
nak cseréje (felszereltségtõl füg-
gõen)
1. Távolítsa el a lámpatest a lencsét

kiemelve, és húzza ki a lámpatestet.
2. Húzza le az izzó elektromos csatlako-

zóját.
3. Szedje szét a foglalatot és a burát úgy,

hogy elfordítja a foglalatot az
óramutató járásával ellentétes irány-
ban annyira, hogy a foglalat fülei
fedésbe kerüljenek a lámpatest hor-
nyaival a burán.

4. Húzza ki az izzót.

5. Tegye be az új izzót a foglalatba.
6. Illessze össze a foglalatot és a burát.
7. Csatlakoztassa az izzó elektromos

csatlakozóját.
8. Szerelje vissza a fényszóró lámpates-

tet a karosszériában kialakított helyé-
re.

OUN056039
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G220300AUN-EE

Hátsó kombinált lámpák izzó-cse-
réje
(1) Fék- és hátsó helyzetjelzõ
(2) Tolatólámpa
(3) Hátsó irányjelzõ
(4) Fék- és hátsó helyzetjelzõ vagy
ködzárfény

1. Nyissa fel a csomagtérajtót.
2. Csillagcsavarhúzóval csavarja ki a

lámpatestet tartó csavarokat. 
3. Vegye ki a hátsó kombinált lámpates-

tet a helyérõl.

4. Fordítsa el a foglalatot az óramutató járá-
sával ellentétes irányban annyira, hogy a
foglalat fülei fedésbe kerüljenek a
lámpatest hornyaival, majd húzza ki a fog-
lalatot a lámpatestbõl.

5 Nyomja be az izzót, fordítsa el az óramu-
tató járásával ellentétes irányban úgy, hogy
az izzó fülei fedésbe kerüljenek a foglalat
hornyaival. Húzza ki az izzót a foglalatból.

OUN056028

OUN056029

OUN056030

OUN056031

OUN056032
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6. Dugjon be új izzót a foglalatba, majd
az óramutató járásával megegyezõ
irányban elfordítva rögzítse a helyére.   

7. A foglalat füleit a lámpatest hornyaiba
igazítva dugja vissza a foglalatot a
lámpatestbe. Nyomja be és az
óramutató járásával megegyezõ irány-
ba elfordítva rögzítse a helyére a fog-
lalatot.

8. Helyezze vissza a fedelet.

G220400AUN

Kiegészítõ féklámpa izzójának
cseréje (felszereltségtõl függõen)
Ha az izzó nem világít, ellenõriztesse a
gépkocsit KIA márkaszervizben.

G220500AUN

Rendszámtábla-világítás izzójá-
nak cseréje
1. Csillagcsavarhúzóval csavarja ki a

burát tartó csavarokat.
2. Vegye le a burát.
3. Húzza ki az izzót.
4. Dugjon be egy új izzót.
5. Helyezze vissza a burát, és rögzítse jól

a csavarokkal.   

OUN056033 OUN056038
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G220600AUN

Belsõ világítás izzóinak cseréje
1. Lapos végû csavarhúzóval óvatosan

pattintsa le a burát a lámpatestrõl.   
2. Húzza ki az izzót.
3. Tegye be az új izzót a foglalatba.
4. Illessze a fülei fedésbe kerüljenek a

lámpatest hornyaival, és rögzítse
helyére a burát.   

VIGYÁZAT!
Mielõtt megkezdené a belsõ
világítással kapcsolatos munkát,
kapcsolja OFF (ki) állásba a
kapcsolót, nehogy megégesse az
ujját, vagy áramütést kapjon. 

OUN056037

Napellenzõ lámpája

OUN056034

Térképolvasó lámpa

OUN056036

OUN056035

Kesztyûtartó világítás

OUN056050

Belsõ világítás

Csomagtartó világítása
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ÁPOLÁS
Külsõ részek ápolása
G230101AUN

Általános figyelmeztetések a külsõ
részek ápolásával kapcsolatosan
Nagyon fontos, hogy bármilyen tisztító-
vagy polírozó szer használata során
tartsa be gyártójának elõírásait. Olvassa
el a címkén található figyelmeztetéseket.  

G230102AUN

A fényezés karbantartása
Mosás
Gépkocsija fényezésének a rozsdáso-
dástól és a kopástól való megóvása
érdekében gyakran, legalább havonta
egyszer alaposan mossa meg gépkocsi-
ját langyos vagy hideg vízzel. 
Amennyiben terepen használja gépko-
csiját, minden alkalom után le kell
mosnia. Különös gondossággal mossa
le róla a rárakódott só, por, sár és egyéb
szennyezõdéseket. Ellenõrizze, hogy az
ajtók vízlevezetõ nyílásai nem tömõdtek-
e el, és a mozgó karosszériaelemek
tiszták-e.

A rovarmaradványok, a kátrány, a fa-
nedvek, a madárürülék, az ipari szeny-
nyezõanyagok és hasonlók lerakódása
károsíthatja gépkocsija fényezését, ha
nem távolítja el azokat azonnal. 
Ezeket az anyagokat még az azonnali
tisztavizes lemosás sem mindig távolítja
el; ilyenkor használjon olyan enyhe
mosószert, amely alkalmas fényezett
felületek lemosására.
A mosószeres mosás után langyos vagy
hideg vízzel öblítse le a gépkocsit, és ne
engedje, hogy mosószer száradjon rá.   

VIGYÁZAT! - Nedves fékek
Minden mosás után próbálja ki
lassú vezetés közben a fékeket,
hogy nem áztak-e be. Amennyiben
lecsökkent a fékhatás, lassú elõre-
menet közben kissé benyomott fék-
pedállal haladva szárítsa ki a féke-
ket.

FIGYELEM!
Ne használjon erõs mosószereket,
kémiai oldószereket, vagy forró
vizet a gépkocsi mosásához, és ne
mossa tûzõ napsütésben, vagy
akkor, ha a karosszéria erõsen fel-
melegedett. 

FIGYELEM!
• A motortér vízzel történõ mosása

az ott elhelyezkedõ elektromos
áramkörök beázását, meghibá-
sodását eredményezheti.

• Ügyeljen arra, hogy a gépkocsi
belsejében található elektromos
berendezéseket soha ne érje víz
vagy egyéb folyadék, mivel a
berendezések károsodását
okozhatja.
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Kenés viasszal
Akkor kenje be gépkocsija fényezését
viasszal, ha már nem cseppekben áll
meg rajta a víz.
Mindig mossa meg és szárítsa meg gép-
kocsiját, mielõtt viasszal bekenné. Hasz-
náljon jó minõségû folyékony vagy
krémszerû viaszt, és tartsa be a gyártója
elõírásait. Minden fémrészt kenjen be,
hogy megõrizzék fényüket.
Ha az olaj, kátrány és hasonló anyagokat
folteltávolítóval tisztítja le, az rendszerint
eltávolítja arról a foltról a viaszréteget is.

Pótolja foltszerûen a viaszolást, még
akkor is, ha a gépkocsi többi része még
nem igényli az ismételt viaszkezelést.   

G230103AUN

Fényezési sérülések javítása
A fényezés mély karcolódásait és a
kõfelverõdések nyomait haladéktalanul
ki kell javítani. A védõréteg nélküli fémfe-
lületek gyorsan rozsdásodnak, késõbbi
javításuk pedig csak nagyobb költséggel
lehetséges. 

✽✽  MEGJEGYZÉS
Amennyiben gépkocsija karosszériája
sérült, és egyes elemek javítására vagy
cseréjére van szükség, akkor gyõzõdjön
meg róla, hogy a karosszériajavító
mûhely korrózióvédõ anyagokkal kezeli
az új és a javított felületeket.  

G230104AUN

A krómozott elemek karbantartása
• A kátrány és rovarmaradványok

eltávolításához használjon kátrány-
oldót, de semmiképpen ne használjon
kaparóeszközt vagy más éles szerszá-
mot.

• A krómozott elemek korrózióvédelme
érdekében kenje be ezeket viasszal
vagy krómtisztítóval és törölje fényesre
a felületet.

• Téli idõszakban, vagy tengermelléki
környezetben vastagabb réteg
viasszal vagy krómvédõvel kenje be a
krómozott részeket. Szükség esetén
korróziógátló vazelinnel vagy egyéb
védõanyaggal kenje be ezeket a
felületeket.   

FIGYELEM!
• Ha a rárakódott port vagy szen-

nyezõdéseket száraz ronggyal törli
le, akkor összekarcolja a fényezést.

• Ne használjon a krómozott
felületeken vagy az eloxált alumíni-
um felületeken fémszivacsot,
dörzshatású tisztítószereket vagy
erõsen lúgos, illetve maró hatású
mosószereket. Ezek károsíthatják a
védõréteget, és elszínezõdést,
kimaródást okozhatnak.
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G230105AUN

A gépkocsi aljának karbantartása
A hó- és jégmentesítésre, valamint a por
megkötésére szolgáló anyagok
lerakódhatnak a gépkocsi alján. Ha eze-
ket nem távolítják el idõben, akkor a
rozsdásodás felgyorsulhat a gépkocsi
alján, úgymint a tüzelõanyagcsöveken,
alvázkereten, fenéklemezen,
kipufogórendszeren, annak ellenére,
hogy ezek rozsdavédelemben
részesültek.
Alaposan mossa le a gépkocsi alsó
részét, valamint a kerékdobokat langyos
vagy hideg vízzel, havonta egyszer,
ezenkívül terepezést követõen, de
különösen a tél végén. Kiemelt figyelmet
fordítson ezekre a részekre, mivel a sár
és a szennyezõdések nehezen
láthatóak. Többet ront, mint használ, ha
a felrakódott szennyezõdéseket csak
benedvesíti, de nem távolítja el. Az ajtók
alsó széleit, a mozgó
karosszériaelemeket és az alvázkeret
egyes részeit vízkivezetõ nyílásokkal
látták el, melyek eltömõdése esetén eze-
ken a helyeken megreked a víz, ami
rozsdásodáshoz vezet. 

G230106AUN

Alumínium keréktárcsák karban-
tartása
Az alumínium keréktárcsákat átlátszó
védõréteg borítja.
• Ne használjon semmiféle dörzshatású

tisztítószert, polírozó szert, oldószert,
vagy drótkefét az alumínium keréktárc-
sák tisztítására, mivel azok megkarcol-
hatják és károsíthatják a védõréteget.

• Tisztításukra kizárólag enyhe mosósz-
ereket, vagy semleges kémhatású
tisztítószereket használjon, és öblítse
le ezeket bõ vízzel. Mossa le kerekeit,
miután sózott úton közlekedett. Ez
segít megelõzni a korrodálódást.

• Lehetõleg kerülje a keréktárcsák nagy-
sebességû autómosó kefével
mosását. 

• Ne használjon savas mosószereket,
mivel azok károsíthatják és korrodál-
hatják az átlátszó védõréteggel borított
alumínium keréktárcsákat. 

VIGYÁZAT!
Minden mosás után próbálja ki
lassú vezetés közben a fékeket,
hogy nem áztak-e be. Amennyiben
lecsökkent a fékhatás, lassú elõre-
menet közben kissé benyomott fék-
pedállal haladva szárítsa ki a féke-
ket.
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G230107AUN

Korrózióvédelem
A gépkocsi korrózióvédelme
A korrózióvédelem legmodernebb
technológiáinak köszönhetõen kiváló
minõségû gépkocsikat készítünk. Ez
azonban csak egy része a munkának.
Annak érdekében, hogy gépkocsija
hosszú távon is ellenálljon a
korróziónak, a tulajdonos együttmûkö-
dése is rendkívül fontos.

A korrózió leggyakoribb okai
A gépkocsi korróziójának leggyakoribb
okai:
• A gépkocsi alatt felgyülemlett útszóró

só, szennyezõdés és nedvesség.
• A fényezés vagy a védõréteg sérülése

kõ, kavics, vágás vagy kisebb karcolás
vagy horpadás által, amelyek miatt a
fémet megtámadhatja a korrózió.

Korróziónak leginkább kitett területek
Ha olyan helyen él, ahol gépkocsija
gyakran ki van téve korróziót okozó
anyagoknak, a korrózióvédelem
rendkívül fontos. Az idõ elõtti
korrodálódás leggyakoribb okai az
útszóró só, a port megkötõ vegyszerek,
a tengeri levegõ és az ipari szennyezés.

A nedvedsség korrodálódáshoz vezet
A nedvesség olyan feltételeket teremt,
ahol a korrózió hamar beindul. A korró-
ziót felgyorsítja például a magas
páratartalom - különösen akkor, ha a
hõmérséklet éppen fagypont felett van.
Ilyen körülmények között a korróziót
okozó anyag a lassan párolgó
nedvesség hatására folyamatosan érint-
kezik a gépkocsi felületével.
A sár különösen korrozív, mivel lassan
szárad és folyamatosan nedvesen tartja
a gépkocsit. Még ha a sár száraznak is
tûnik, a nedvességet megtartja és elõse-
gíti a korrodálódást.
A magas hõmérséklet is elõsegítheti a
rosszul szellõzõ alkatrészek
korrodálódását.  Ezért rendkívül fontos,
hogy gépkocsiján ne legyen felgyülem-
lett sár vagy egyéb anyag. Ez nem csak
a látható részekre vonatkozik, hanem
különösen a gépkocsi aljára.
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A korrodálódás megelõzése
A korrózió a kezdetektõl fogva meg-elõz-
hetõ, ha odafigyel a következõkre:

Ügyeljen a gépkocsi tisztaságára
A korrózió megakadályozásának
legjobb módja, ha gépkocsija mindig
tiszta, és távol tartja a korrodálódást elõ-
segítõ anyagokat. Különös figyelmet igé-
nyel a gépkocsi alja.

• Ha olyan helyen él, ahol nagy a kor-
rózió veszélye— például sózzák az
utakat, tenger közelében, ipari szeny-
nyezéssel, savas esõvel terhelt
területen stb.—, különös gondot kell
fordítani a korrózió megelõzésére.
Télen legalább havonta egyszer le kell
mosni a gépkocsi alját, és a tél
elmúltával ellenõrizni kell, hogy
valóban alaposan meg van-e tisztítva.

• A gépkocsi aljának tisztításakor
különös figyelmet kell szentelni a
lökhárítók alatti és az egyéb nem
látható területeknek. Alapos munkát
végezzen; a felgyülemlett sár bened-
vesítése felgyorsítja a korrodálódást
ahelyet, hogy megelõzné azt. A nagy-
nyomású víz vagy gõz különösen
hatékonyan alkalmazható a felgyülem-
lett sár és az egyéb korróziót okozó
anyagok eltávolításakor.

• Az ajtók alsó széleinek, a mozgó
karosszériaelemek és az alvázkeret
tisztításakor ügyeljen arra, hogy a
vízkivezetõ nyílások nyitva legyenek,
mert a bent maradó nedvesség fel-
gyorsítja a korróziót.

Ügyeljen a garázs szárazságára
Ne hagyja gépkocsiját nedves és rosszul
szellõzõ garázsban. Ez megfelelõ feltéte-
leket biztosít a korrózió számára. Ez
különösen akkor igaz, ha gépkocsiját a
garázsban mossa le vagy úgy áll be a
garázsba, hogy gépkocsija még nedves
vagy hó, jég vagy sár borítja. A fûtött
garázs is elõsegítheti a korróziót, kivéve,
ha a garázs jól szellõzik, és a nedvesség
távozni tud.

Ügyeljen a fényezésre és a burkola-
tokra
A korrózió megelõzése érdekében a
fényezés mély karcolódásait és a
kõfelverõdések nyomait minél elõbb javí-
tófestékkel ki kell javítani. Ha kilátszik a
fém, keressen fel karosszérialakatos és
fényezõ mûhelyt.

Madárürülék: A madárürülék
nagymértékben elõsegíti a korróziót, és
akár néhány óra alatt kárt tehet a gépko-
csi fényezésén. Amint lehet távolítsa el a
madárürüléket.

Ne feledkezzen meg a gépkocsi belse-
jérõl sem
A szõnyegek és a kárpit alatt felgyülem-
lõ nedvesség korrózióhoz vezet.
Rendszeresen ellenõrizze, hogy
szárazak-e a szõnyegek és a kárpitozás.
Különös gondosságot igényel, ha
mûtrágyát, tisztítószereket vagy vegyi
anyagokat szállít a gépkocsiban.
Ilyen anyagot csak megfelelõ
tárolóedényben lehet csak szállítani. Ha
kifolyik vagy kiömlik, el kell távolítani,
majd tiszta vízzel le kell tisztítani és ala-
posan meg kell szárítani az érintett felü-
letet.
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Belsõ részek ápolása
G230201AUN

Belsõ részek ápolásával kapcsolatos
általános figyelmeztetések
Tartsa távol az erõsen maró anyagokat,
mint például a parfümöket, kozmetikai
olajakat a mûszerfaltól, mivel károsít-
hatják, elszínezõdését okozhatják. Ha
mégis rákerültek a mûszerfalra, azonnal
törölje le azokat. A mûanyag felületek
helyes tisztítási módjára vonatkozóan
utasításokat a következõ részben talál.   

G230202AUN

A kárpit és a belsõ burkolatok
tisztítása
Mûanyag felületek
Távolítsa el a mûanyag felületekrõl a port
és a laza szennyezõdéseket puha kefé-
vel vagy porszívóval. Ezután viniltisztító-
val tisztítsa meg a mûanyag felületeket.   

Kárpitok
Távolítsa el a kárpitozott felületekrõl a
port és a laza szennyezõdéseket puha
kefével vagy porszívóval. Ezután tisztítsa
ki kárpit- vagy szõnyegtisztításhoz hasz-
nált enyhe mosószeres oldattal. A friss
foltokat azonnal távolítsa el folttisztítóval.
Ha a friss foltokat nem tisztítja ki azonnal,
a kárpit pecsétes maradhat, és anyaga
elszínezõdhet. Ezenkívül tûzálló
képessége is csökkenhet, ha nem
megfelelõen ápolják.   

G230203AUN

Biztonsági övek hevederének
tisztítása
A biztonsági övek hevederét kárpit- vagy
szõnyegtisztításhoz használt enyhe
mosószeres oldattal tisztítsa. Kövesse a
gyártójától kapott használati útmutatót.
Ne fehérítse ki vagy fesse be a biztonsá-
gi övek hevederét, mivel az legyengítheti
anyagát.   

G230204AUN

Az üvegek belsõ felületének tisztítása
Ha az üvegek belülrõl elhomályosodnak,
azaz, ha olajos, zsíros, vagy viaszos ré-
teg rakódik rájuk, üvegtisztítóval tisztítsa
meg azokat. Kövesse az üvegtisztító
dobozán feltüntetett elõírásokat. 

FIGYELEM!
Ügyeljen arra, hogy a gépkocsi bel-
sejében található elektromos beren-
dezéseket soha ne érje víz vagy
egyéb folyadék, mivel a berendezé-
sek károsodását okozhatja.

FIGYELEM!
Az elõírt tisztítószerektõl eltérõ
anyagok használata
megváltoztathatja a kárpitozott
részek külsõ megjelenését és csök-
kentheti tûzállóságukat.

FIGYELEM!
Ne használjon jégvakarót a hátsó
szélvédõ belsõ felületének megtisz-
tításához, mivel az megsértheti a
páramentesítõ fûtõszálakat.     
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KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS SZABÁLYZÓ RENDSZER
G270000AUN

Gépkocsija károsanyag kibocsátássza-
bályzó rendszerére írásba foglalt,
korlátozott garancia vonatkozik. Kérjük,
tanulmányozza át a Garancia és
szervizkönyvbe foglalt garancia informá-
ciót.
A kibocsátásra vonatkozó szabályoknak
megfelelõen gépkocsiját károsanyag
kibocsátásszabályzó rendszerrel
szerelték fel.
Három károsanyag kibocsátásszabályzó
rendszer van:

(1) Forgattyúsház kibocsátásszabályzó
rendszer
(2) Párolgási kibocsátásszabályzó
rendszer
(3) Kipufogógáz kibocsátásszabályzó
rendszer

A kibocsátásszabályzó rendszerek
megfelelõ mûködésének biztosítása
érdekében javasoljuk, hogy gépkocsiját
hivatalos KIA márkaszerviz ellenõrizze és
tartsa karban a kézikönyvben leírt
karbantartási ütemtervnek megfelelõen.

Hatósági mûszaki vizsgával
kapcsolatos figyelmeztetés (elektroni-
kus menetstabilizáló (ESP) rendszer
esetén)
• A dinamométeres vizsgálat során a

téves gyújtások megakadályozása
érdekében kapcsolja ki a elektroni-
kus menetstabilizáló rendszert az
ESP kapcsolóval.

• A dinamométeres vizsgálat után
kapcsolja vissza az ESP-rendszert
az ESP kapcsoló újbóli megnyo-
másával.

G270100AUN

1. Forgattyúsház
kibocsátásszabályzó rendszer

A forgattyúsház szellõztetõ rendszer
megakadályozza a forgattyúsházból
kikerülõ gázok okozta légszennyezést. A
rendszer friss, szûrt levegõvel látja el a
forgattyúsházat a szívócsõn keresztül. A
forgattyúsházon belül a friss levegõ
keveredik a gázokkal, amely a PCV-
szelepen keresztül a szívórendszerbe
kerül.

G270200AUN

2. Párolgási kibocsátásszabályzó
rendszer (beleértve az ORVR-
rendszert)

A párolgási kibocsátásszabályzó rend-
szer megakadályozza, hogy a tüzelõ-
anyaggõzök az atmoszférába kerül-
jenek.
(A ORVR-rendszer lehetõvé teszi, hogy a
gõzök tankoláskor a tüzelõanyagtar-
tályból az aktívszenes  tartályba kerül-
jenek, és így megakadályozza, hogy a
tüzelõanyaggõzök az atmoszférába
kerüljenek.)
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G270201AUN

Canister
A tüzelõanyagtartályban keletkezõ
tüzelõanyaggõzök tárolása egy aktívsze-
nes tartályban történik. Járó motor ese-
tén az aktívszenes tartályban levõ
tüzelõanyaggõzök a kiegyenlítõ
tartályba a tüzelõanyaggõz aktívszenes
tartály öblítés mágnesszelepen keresztül
kerülnek.

G270302AUN

Tüzelõanyaggõz aktívszenes tartály
öblítés mágnesszelep (PCSV)
A tüzelõanyaggõz aktívszenes tartály
öblítés mágnesszelepet a motorvezérlõ
egység (ECM) szabályozza; ha a hûtõfo-
lyadék hõmérséklete alapjáraton ala-
csony, a PCSV bezáródik, és az elpárol-
gott tüzelõanyag nem kerül a motorba.
Ha a motor a vezetés során felmeleg-
szik, a PCSV kinyílik, és az elpárolgott
tüzelõanyag a motorba kerülhet.

G270300AUN

3. Kipufogógáz károsanyag-
kibocsátás szabályzó 
rendszer

A károsanyag-kibocsátást szabályzó
rendszer a gépkocsi jó teljesítményének
biztosítása mellett szabályozza a
károsanyagok kibocsátását.

G270301AUN

A gépkocsi módosításai
Semmiféle átalakítást sem szabad
végezni ezen a gépkocsin. Gépkocsijá-
nak átalakítása károsan befolyásolhatja
annak teljesítményét, biztonságát,
tartósságát, valamint azzal megszegheti
a biztonsági és a károsanyag-
kibocsátási elõírásokat is.
Ezen túlmenõen az átalakításból adódó
meghibásodásokra és a gépkocsi
teljesítményével kapcsolatos problé-
mákra nem terjed ki a garancia.   

G270302AUN

A motor kipufogógázaival kapcsolatos
óvintézkedések (szénmonoxid)
• A szénmonoxid a kipufogógáz más

összetevõivel együtt is jelen lehet,
ezért ha bármilyen füstszagot érez
gépkocsijában, haladéktalanul vizs-
gáltassa azt át, és javíttassa meg. Ha a
kipufogógáz szagát érzi a gépkocsi-
ban, akkor az összes ablakot eressze
le, úgy vezessen tovább. Azonnal vizs-
gáltassa át és javíttassa meg a gép-
kocsit.

VIGYÁZAT! - Kipufogógáz
A kipufogógázok szénmonoxidot
(CO) tartalmaznak, ami bár szín-
telen és szagtalan gáz, belélegzése
akár halált is okozhat.  A szénmo-
noxid mérgezés elkerülésére tartsa
be a következõ elõírásokat.
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Karbantartás

• Ne járassa a motort csukott vagy zárt
térben (mint pl. garázsokban) a gép-
kocsi ki- illetve beállásához feltétlenül
szükséges idõn túl.

• Ha nyitott térben hosszabb ideig járat-
ja a motort álló helyzetben, akkor
külsõ levegõ beáramoltatásra állítsa
be a szellõzõrendszert.

• Soha ne üljön járó motorral parkoló
vagy álló gépkocsiban hosszabb
ideig.   

• Ha a motor lefullad vagy nem indul,
háromnál többször ne indítózzon. A
motor többszöri indítási kísérlete
károsíthatja a károsanyag-kibocsátás
szabályzó rendszerét.

G270303AUN

Katalizátorra vonatkozó óvintézkedé-
sek

Gépkocsiját  károsanyag-kibocsátást
szabályzó katalizátorral szerelték fel.
Ezért vegye figyelembe az alábbi
óvintézkedéseket:
• Kizárólag ÓLMOZATLAN BENZINT

használjon a benzinmotoros gépko-
csiban.

• Ne használja gépkocsiját, ha motorhi-
ba jeleit tapasztalja, mint pl. gyújtáski-
hagyás vagy érezhetõ teljesítmény-
csökkenés.

• Ne használja helytelenül vagy
szándékosan rongálva a motort,
például szabadon gurulás leállított
motorral, vagy meredek lejtõn legu-
rulás sebességbe kapcsolt váltóval, de
leállított motorral.

• Ne használja magas alapjárati fordu-
latszámon hosszabb ideig (5 percnél
tovább) a motort.

• Ne módosítsa a motor egyes részeit,
valamint a károsanyag-kibocsátást
szabályzó rendszert, illetve ne kísér-
letezzen ezek javításával. Minden
átvizsgálást és javítást képzett szak-
emberrel végeztessen.

• Ne vezessen kevés tüzelõanyaggal.
Ha elfogy a tüzelõanyag, gyújtáski-
hagyás következhet be, amely
nagymértékben megterheli a katalizá-
tort.

Ezen figyelmeztetések be nem tartása
gépkocsijának vagy annak katalizá-
torának megrongálódásához vezethet.
Ilyen esetre ráadásul nem vonatkozik a
garancia sem.   

VIGYÁZAT! - Tûz
A felforrósodott kipufogórendszer
meggyújthatja a gépkocsija alatti
éghetõ anyagokat.  Ne parkoljon
gyúlékony anyagok fölött vagy azok
közelében, mint pl. száraz fû, papír,
levelek stb.

UN eng 7_hu.qxp  2007.07.19.  7:53  Page 71



8

Alvázszám (jármûazonosító (VIN) szám) / 8-2
Jármûtanúsító címkéje / 8-2
Gumiabroncs méret- és nyomáscímke / 8-2
Motor száma / 8-3

Ügyfélinformációk

UN eng 8_hu.qxp  2007.07.19.  7:53  Page 1



Ügyfélinformációk

28

ALVÁZSZÁM (VIN)
H010000AUN

Az alvázszám (VIN) a gépkocsi regisztrá-
ciójához szükséges, valamint tulajdon-
joggal kapcsolatos ügyek esetén stb.
használatos.
Az utasülés alatt, a padlón található. Az
alvázszám ellenõrzéséhez távolítsa el a
borítást (1).

JÁRMÛTANÚSÍTÓ CÍMKE
H020000AUN

A középsõ oszlop külsõ elemének a
vezetõ (vagy elsõ utas) felõli oldalán
található jármûtanúsító címke tartalmaz-
za az alvázszámot (VIN).

GUMIABRONCS MÉRET- ÉS
NYOMÁSCÍMKE

H030000AUN

Az új gépkocsin található gumiabron-
csok kiválasztásakor a cél az volt, hogy
normális üzemeltetési körülmények
között a legjobb teljesítményt nyújtsák.
A középsõ oszlop külsõ elemének a
vezetõ (vagy elsõ utas) felõli oldalán
található, a gumiabroncsokra vonatkozó
címkén a gépkocsihoz ajánlott
gumiabroncsnyomás szerepel. 

OUN086005

OUN086001

OVQ076002N

“A” típus

“B” típus

OUN086004

OUN086004E
“B” típus (felszereltségtõl függõen)

“A” típus
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Ügyfélinformációk

H04000AUN

A motor száma a motorblokkon az ábrán
látható módon van feltüntetve.

MOTOR SZÁMA

OUN086003L

OUN086003

Dízelmotor

Benizinmotor

UN eng 8_hu.qxp  2007.07.19.  7:53  Page 3



9

Méretek / 9-2
Izzók teljesítménye / 9-2
Gumiabroncsok és kerekek / 9-3
Elõírt kenõanyagok / 9-5

Mûszaki adatok

UN eng 9_hu.qxp  2007.07.19.  7:54  Page 1



Mûszaki adatok

29

Tétel mm

Teljes hossz 4545 (178,9)

Teljes szélesség 1820 (71,6)

Teljes magasság 1650 (65.0)

Nyomtáv elöl 1573 (61,9) / 1563 (61,5) *1

Nyomtáv hátul 1569 (61,8) / 1560 (61,4) *1

Tengelytáv 2700 (106,3)

MÉRETEK

Izzó Teljesítmény
Fényszóró (tompított) 55
Fényszóró (távolsági) 55
Elsõ irányjelzõk 21
Helyzetjelzõk 5
Oldalsó jelzõfények* 5
Ködfényszórók* 27
Hátsó ködlámpák* 21
Fék- és hátsó helyzetjelzõ lámpák 21/5
Hátsó irányjelzõk 21
Tolatólámpa 16
Kiegészítõ féklámpa* LED
Rendszámtábla-világítás 5
Térképolvasó lámpák 10
Belsõ lámpa 10
Csomagtér-világítás 5
Kesztyûtartó-világítás 5
Piperetükör-világítás* 5

IZZÓ TELJESÍTMÉNYE

* : felszereltségtõl függõen

*1 : P225/50R17 gumiabronccsal

I010000AUN-EE I030000AUN-EE
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GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK

* Normál terhelés : Max. 3 személy

I020000AUN-EE

Gumiabroncsnyomás  

bar

Elsõ Hátsó Elsõ Hátsó

205/65R15 6,0J×15 2,2 2,2 2,3 2,3

225/50R17 6,5J×17 (32, 220) (32, 220) (33, 230) (33, 230)

205/60R16 6,5J×16
2,3 2,3 2,4 2,4

(33, 230) (33, 230) (35, 240) (35, 240)

4,2 4,2 4,2 4,2
T125/80D16 4,0T×16

(60, 420) (60, 420) (60, 420) (60, 420)

Normál
gumiabroncs

Szükség-
pótkerék 

(ha a felsz.
része)

Kerékanya meghúzási

nyomaték 

kg•m (lb•ft, N•m)

9~11 

(65~79, 88~107)

Európában

Tétel

Gumiabroncs

méret

Keréktárcsa-

méret Normál terhelés *1 Maximális terhelés

FIGYELEM!
205/65R15 vagy 205/60R16 típusú
gumiabronccsal felszerelt gépkocsik
esetén ha a gumiabroncsokat
225/50R17 típusúra lecseréli, a gumi-
abroncsokkal és a keréktárcsával
együtt a kormánymûvet is ki kell cse-
rélnie. További tájékoztatásért fordul-
jon hivatalos KIA márkaszervizhez.     
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Gumiabroncsnyomás  

bar

Elsõ Hátsó Elsõ Hátsó

205/65R15 6.0J×15 2,2 2,2 2,2 2,2

225/50R17 6,5J×17 (32, 220) (32, 220) (32, 220) (32, 220)

205/60R16 6,5J×16
2,3 2,3 2,4 2,4

(33, 230) (33, 230) (35, 240) (35, 240)

T125/80D16 4.0T×16
4,2 4,2 4,2 4,2

(60, 420) (60, 420) (60, 420) (60, 420)

Normál
gumiabroncs

Szükség-
pótkerék 

Kerékanya meghúzási

nyomaték kg•m 

(lb•ft, N•m)

9~11 

(65~79, 88~107)

Európán kívül

Tétel

Gumiabroncs

méret

Keréktárcsa-

méret Normál terhelés *1 Maximális terhelés

*1 Normál terhelés : Max. 2 személy

FIGYELEM!
205/65R15 vagy 205/60R16 típusú
gumiabronccsal felszerelt gépkocsik
esetén, ha a gumiabroncsokat
225/50R17 típusúra lecseréli, a gumi-
abroncsokkal és a keréktárcsával
együtt a kománymûvet is ki kell cse-
rélnie. További tájékoztatásért fordul-
jon hivatalos KIA márkaszervizhez.     
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JAVASOLT FOLYADÉKOK ÉS KENÕANYAGOK  
I040000AUN-EE

Az elvárható motor- és erõátviteli teljesítmény és élettartam elérése érdekében kizárólag kiváló minõségû kenõanyagokat
használjon. Ezek a motor hatékonyságának növelését is segítik, ami alacsonyabb tüzelõanyag-fogyasztásban jelentkezik.

Ezek a gépkocsijában használandó, javasolt kenõanyagok és folyadékok.

*1 Az elõírt viszkozitási értékeket lásd a következõ oldalon.
*2 Kaphatók már „energiatakarékos”-nak nevezett olajak is. Egyéb hasznos tulaj-

donságaik mellett hozzájárulnak a gazdaságos tüzelõanyag-fogyasztáshoz
azzal, hogy csökkentik a motor súrlódásának legyõzéséhez szükséges
tüzelõanyag-mennyiséget. Ennek hatását a mindennapi autózásban nehéz
kimutatni, de éves szinten már észrevehetõ költség- és fogyasztáscsökkenést

eredményeznek.
*3 W.G.T - Waste Gate Turbocharger (töltõnyomás szabályozó szelepes turbó-
feltöltõ)

V.G.T - Variable Geometry Turbocharger (állítható lapátszögû turbófeltöltõ)
C.P.F - Catalyzed Particulate Filter (részecskeszûrõ katalizátorral)

Kenõanyag Mennyiség Besorolás
4,3 l (4,54 US qt.)

3,9 l (4.12 US qt.)

ACEA C3
5,9 l API Service CF-4 vagy jobb, ACEA B4

(6,23 US qt.) ACEA C3
API Service CF-4 vagy jobb, ACEA B4

2.1 l (2,22 US qt.) API Service GL-4 
1,9 l (2.01 US qt.) (SAE 75W-85, teljes élettartamra)
7,8 l (8,24 US qt.) DIAMOND ATF SP-III,
8,5 l (8,98 US qt.) SK ATF SP-III

Szervokormány 0,9 l (0,95 US qt.) PSF-4
6,7 l (7.08 US qt.) Fagyálló folyadék és víz keveréke

Hûtõfolyadék 8,2 l (8,66 US qt.) (Etilén-glikol alapú hûtõfolyadék 
8.0 l (8,45 US qt.) alumínum hûtõ)

Fék-/tengelykapcsoló folyadék
0,7~0,8 l 

(0,7~0,8 US qt.)
FMVSS116 DOT-3 vagy DOT-4

Tüzelõanyag 55 l (14,5 US qt.) -

Motorolaj *1 *2

(leeresztés és
újratöltés)

Mechanikus sebes-
ségváltó folyadék

Automata sebes-
ségváltó folyadék

Benzin-
motor

Európában
Európán kívül

Benzinmotor

Dízel-
motor*3

Dízelmotor *3

Benzinmotor
Dízelmotor

Benzinmotor
Dízelmotor

API Service SJ, SL vagy jobb, 
ILSAC GF-3 vagy jobb

W.G.T
C.P.F-vel

C.P.F nélkül
C.P.F-vel

C.P.F nélkül
V.G.T

C.P.F-vel
C.P.F nélkül
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I040100AUN

Javasolt SAE viszkozitási index   
A motorolaj viszkozitása (sûrûsége)
befolyásolja a tüzelõanyag-fogyasztást,
és a hideg idõjárási viszonyok közötti
üzemeltetést (hidegindítás, olaj-
folyékonyság). Az alacsonyabb viszkoz-
itású motorolajok alacsonyabb
tüzelõanyag-fogyasztást, és hidegben
jobb kenést biztosítanak, ugyanakkor
meleg idõben csak a nagyobb viszkoz-
itású olajok biztosítják a megfelelõ

kenést. Ha nem az elõírásoknak
megfelelõ viszkozitású motorolajat
használja, károsítja a motort.
Motorolaj választásakor gondolja meg,
hogy a következõ olajcseréig milyen
idõjárási viszonyok között, milyen
hõmérséklettartományban fogja használ-
ni gépkocsiját. Ennek megfelelõen
válassza ki  a következõ táblázatból a
viszkozitási indexet. 

FIGYELEM!
A kenõanyagok leengedése vagy
szintjük ellenõrzése elõtt alaposan
tisztítsa le a betöltõnyílások,
leeresztõcsavarok és nívópálcák
környékét. Ez különösen fontos
poros, homokos környezetben,
vagy ha kiépítetlen utakon vezeti
gépkocsiját. Az alapos letisztítással
elkerüli, hogy szennyezõdés vagy
homokszemcsék kerüljenek be a
motorba vagy más berendezésekbe,
melyeket egyébként károsítanának.  

SAE viszkozitási indexekhez tartozó hõmérséklethatárok

Hõmérséklet

Motorolaj 
(benzinmotor) *1

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-10     0     20    40    60    80     100   120

Motorolaj
(dízelmotor) 5W-30

15W-40

10W-30

0W-30 *2

1. A gazdaságosabb tüzelõanyag-fogyasztás érdekében az SAE 5W-20, 5W-30 (API SJ, SL /
ILSAC GF-3) viszkozitási indexû motorolaj használatát javasoljuk. Ha azonban ilyen motoro-
laj nem kapható hazájában, válasszon megfelelõ viszkozitású motorolajat a motorolaj
viszkozitási táblázatból.

2. Kizárólag szélsõségesen hideg környezetben és korlátozott vezetési és környezeti feltételek
esetén használandó. 
(Kifejezetten nem javasolt tartósan nagy terhelésû és nagysebességû használatra.)

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20, 5W-30
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