Manualul proprietarului
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La revânzare, acest manual al proprietarului ar trebui considerat parte integrantă a automobilului.
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Funcţionare
Întreţinere
Fişă tehnică
A030A01NF

Toate informaţiile din acest manual al proprietarului sunt corecte la data publicării. Cu toate acestea, Hyundai îşi
rezervă dreptul de a face modiﬁcări fără notiﬁcare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătăţire continuă
a produselor.
Manualul este valabil pentru toate modelele Hyundai
şi include descrieri şi explicaţii ale echipamentelor standard şi opţionale. Din acest motiv, manualul conţine materiale care nu sunt valabile pentru vehiculul dvs.
Unele modele
sunt echipate cu volan pe partea dreaptă (RHD). Explicaţiile şi ilustraţiile unora
dintre operaţii se efectuează pe partea opusă celor descrise aici.

A020A01A-AAT

RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNTREŢINERE

Cerinţele de întreţinere pentru noul automobil Hyundai pot ﬁ consultate în Capitolul
5. Ca proprietar, este răspunderea dvs. ca toate lucrările de întreţinere speciﬁcate
de producător să ﬁe efectuate la intervalele corespunzătoare. Dacă vehiculul este
folosit în condiţii grele de rulare, unele lucrări de întreţinere trebuie efectuate mai
frecvent. Cerinţele de întreţinere pentru rularea în condiţii diﬁcile pot ﬁ consultate
tot în cadrul Capitolului 5.

A040A01A-AAT

CUVÂNT ÎNAINTE
Vă mulţumim că aţi optat pentru Hyundai. Ne bucurăm că vă număraţi printre fericiţii proprietari
ai unui automobil marca Hyundai. Suntem mândri de tehnologia avansată folosită şi de calitatea
deosebită a fabricaţiei ﬁecărui automobil Hyundai.
Manualul proprietarului vă prezintă echipamentele şi funcţionarea noului dvs. automobil Hyundai.
Se recomandă citirea cu atenţie a acestuia, deoarece informaţiile conţinute contribuie în mare
măsură la satisfacţiile oferite de noul automobil.
De asemenea, producătorul recomandă ca service-ul şi întreţinerea automobilului să ﬁe efectuate
de către un dealer autorizat Hyundai. Dealerii Hyundai sunt pregătiţi să furnizeze la momentul
potrivit,service, întreţinere şi asistenţă de înaltă calitate.
A050A06A-AAT

HYUNDAI MOTOR COMPANY
Notă: Deoarece viitorii proprietari vor avea nevoie de informaţiile incluse în acest manual, dacă
vindeţi acest Hyundai, vă rugăm lăsaţi manualul în vehicul, pentru a putea ﬁ folosit de noul proprietar. Vă mulţumim.

!

ATENŢIE:
Dacă se folosesc combustibili sau lubriﬁanţi de proastă calitate, care nu corespund
speciﬁcaţiilor Hyundai, pot apărea defecţiuni majore ale motorului şi cutiei de viteze. Trebuie
folosiţi întotdeauna combustibili şi lubriﬁanţi de înaltă calitate, care îndeplinesc speciﬁcaţiile
enumerate la pagina 9-4 din Capitolul Fişă tehnică al Manualului proprietarului.
Copyright 2006 Hyundai Motor Company. Toate drepturile rezervate. Prezenta publicaţie sau părţi
ale acesteia nu pot ﬁ reproduse, stocate într-un sistem de prelucrare a datelor sau transmise în
orice formă, fără acordul scris al Hyundai Motor Company.

A070A01A-GAT

!

ATENŢIE: MODIFICĂRI ADUSE AUTOMOBILULUI

Modiﬁcarea componentelor poate anula garanţia producătorului
Automobilul Hyundai nu trebuie modiﬁcat în nici un fel. Modiﬁcările îi pot afecta
negativ siguranţa, durabilitatea şi performanţele. Piesele modiﬁcate sau adăugate
vehiculului, care produc defecţiuni sau defectarea altor piese/subansamble, nu sunt
acoperite de garanţia producătorului vehiculului.

A080A01S-AAT

MONTAREA UNUI EMIŢĂTOR - RECEPTOR SAU TELEFON CELULAR
CU DOUĂ LUNGIMI DE UNDĂ
Vehiculul este echipat cu injecţie electronică de combustibil şi alte componente
electronice. Este posibil ca un radio emiţător - receptor sau telefon celular greşit montat/reglat să afecteze negativ sistemele electronice. Din acest motiv, se recomandă
respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor producătorului sau consultarea dealerului
Hyundai pentru măsuri de precauţie sau instrucţiuni speciale, dacă alegeţi să instalaţi
unul din aceste aparate.
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A090A01A-AAT

AVERTISMENT REFERITOR LA SIGURANŢĂ ŞI DEFECŢIUNI
Acest manual include informaţii intitulate AVERTISMENT, ATENŢIE ŞI NOTĂ.
Aceste informaţii indică următoarele:

!

AVERTISMENT:

Sugerează că în anumite situaţii poate rezulta rănirea gravă sau decesul şoferului
sau a altor persoane, dacă acest avertisment nu este respectat. Respectaţi
sfatul din conţinutul avertismentului.

!

ATENŢIE:

Sugerează că în anumite situaţii poate rezulta deteriorarea vehiculului sau a
echipamentelor, dacă această atenţionare nu este respectată. Respectaţi sfatul
din conţinutul atenţionării.

NOTĂ:
Indică informaţii interesante sau de ajutor.

A100A01L-GAT

GHID PENTRU PIESE ORIGINALE HYUNDAI
1. Ce sunt piesele originale Hyundai?
Piesele originale Hyundai sunt
aceleaşi piese folosite de Hyundai
Motor Company pentru fabricarea
vehiculelor. Ele sunt proiectate şi
testate pentru a oferi siguranţă,
performanţe si ﬁabilitate optime.
2. De ce trebuie folosite piese originale?
Piesele originale Hyundai sunt
proiectate şi realizate pentru a respecta cerinţe stricte de fabricaţie.
Folosirea pieselor de imitaţie, false

A100A01L

sau uzate şi recondiţionate, nu este
acoperită de către garanţia limitată
Hyundai pentru autovehicule noi sau
de orice altă garanţie Hyundai. În
plus, orice deteriorări sau defectări
ale pieselor originale Hyundai, provocate de montarea sau defectarea
unor piese de imitaţie, false sau uzate
şi recondiţionate, nu este acoperită
de Hyundai Motor Company.

Piesele originale Hyundai sunt
vândute numai prin intermediul
dealerilor şi service-urilor autorizate
Hyundai.

3. Cum se pot deosebi piesele originale Hyundai?
Uitaţi-vă pe pachet (vezi mai jos)
după emblema piese originale
Hyundai.
Speciﬁcaţiile de export sunt scrise
numai în limba engleză.

A100A03L

A100A02L

A100A04L

INSTRUMENTE ŞI COMENZI (CU VOLAN PE STÂNGA) (I)
B250A01NF-GAT

B250A01NF

1. Buton reglare pe înălţime faruri
(dacă există în dotare)
2. Buton lampă de ceaţă (dacă există în dotare)
3. Buton spălător faruri (dacă există în dotare)
4. Buton program electronic de stabilitate (ESP)
(dacă există în dotare)
5. Buton reglare luminozitate planşă de bord
(buton reostat)
6. Manetă eliberare capotă
7. Manetă reglare pe înălţime volan
(dacă există în dotare)

!

8. Încălzire scaune faţă (dacă există în dotare)
9. Priză
10.Scrumieră faţă
11.Brichetă
12.Ceas digital
13.Buton avarii
14.Lampă de avertizare centură de siguranţă pasager
(dacă există în dotare)

ATENŢIE:

La montarea unui parfum lichid de interior, nu îl amplasaţi în apropierea grupului de instrumente sau a suprafeţei planşei de bord. Dacă recipientul prezintă scurgeri în aceste zone
(grupul de instrumente, planşa de bord sau fantele de ventilaţie), ar putea provoca deteriorarea
acestora. Dacă se observă urme de parfum în aceste zone, spălaţi-le imediat cu apă.

NOTĂ:
În funcţie de echipamentele opţionale disponibile, poziţia butoanelor de la 1 la 5 poate poate ﬁ diferită.

INSTRUMENTE ŞI COMENZI (CU VOLAN PE STÂNGA) (II)

B250B01NF-GAT

B250A02NF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cutie siguranţe
Compartiment depozitare
Grup de instrumente
Manetă multifuncţională lumini/faruri de ceaţă
(dacă există în dotare)
Telecomandă sistem audio (dacă există în dotare)
Claxon şi airbag şofer (dacă există în dotare)
Manetă ştergătoare/spălător parbriz
Buton control viteză de croazieră (dacă există în dotare)
Sistem audio (dacă există în dotare)
Airbag frontal pasager (dacă există în dotare)

!

11. Comutator activare/dezactivare airbag frontal
pasager (dacă există în dotare)
12. Torpedo
13. Panou comandă încălzire/aer condiţionat
14. Schimbător de viteze
15. Manetă frână de mână
16. Suport pahare
17. Consolă centrală
18. Scrumieră spate

ATENŢIE:

La montarea unui parfum lichid de interior, nu îl amplasaţi în apropierea grupului de instrumente sau
a suprafeţei planşei de bord. Dacă recipientul prezintă scurgeri în aceste zone (grupul de instrumente,
planşa de bord sau fantele de ventilaţie), ar putea provoca deteriorarea acestora. Dacă se observă urme
de parfum în aceste zone, spălaţi-le imediat cu apă.

INSTRUMENTE ŞI COMENZI (CU VOLAN PE DREAPTA) (I)

B250C01NF-GAT

B250A01NF-R

1. Lampă de avertizare centură de siguranţă pasager
(dacă există în dotare)
2. Buton avarii
3. Ceas digital
4. Brichetă
5. Scrumieră faţă
6. Priză
7. Încălzire scaune faţă (dacă există în dotare)
8. Buton reglare luminozitate planşă de bord
(buton reostat)

!

9. Buton program electronic de stabilitate (ESP)
(dacă există în dotare)
10.Manetă reglare pe înălţime volan
(dacă există în dotare)
11.Buton spălător faruri (dacă există în dotare)
12.Buton lampă de ceaţă (dacă există în dotare)
13.Buton reglare pe înălţime faruri
(dacă există în dotare)

ATENŢIE:

La montarea unui parfum lichid de interior, nu îl amplasaţi în apropierea grupului de instrumente sau
a suprafeţei planşei de bord. Dacă recipientul prezintă scurgeri în aceste zone (grupul de instrumente,
planşa de bord sau fantele de ventilaţie), ar putea provoca deteriorarea acestora. Dacă se observă urme
de parfum în aceste zone, spălaţi-le imediat cu apă.

NOTĂ:
În funcţie de echipamentele opţionale disponibile, poziţia butoanelor de la 11 la 13 poate poate ﬁ diferită.

INSTRUMENTE ŞI COMENZI (CU VOLAN PE DREAPTA) (II)

B250D01NF-GAT

B250A02NF-R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cutie siguranţe
Compartiment depozitare
Grup de instrumente
Manetă multifuncţională lumini/faruri de ceaţă
(dacă există în dotare)
Buton control viteză de croazieră (dacă există în dotare)
Claxon şi airbag şofer (dacă există în dotare)
Manetă ştergătoare/spălător parbriz
Telecomandă sistem audio (dacă există în dotare)
Sistem audio (dacă există în dotare)
Airbag frontal pasager (dacă există în dotare)

!

11. Comutator activare/dezactivare airbag frontal
pasager (dacă există în dotare)
12. Torpedo
13. Panou comandă încălzire/aer condiţionat
14. Schimbător de viteze
15. Manetă frână de mână
16. Suport pahare
17. Consolă centrală
18. Scrumieră spate

ATENŢIE:

La montarea unui parfum lichid de interior, nu îl amplasaţi în apropierea grupului de instrumente sau
a suprafeţei planşei de bord. Dacă recipientul prezintă scurgeri în aceste zone (grupul de instrumente,
planşa de bord sau fantele de ventilaţie), ar putea provoca deteriorarea acestora. Dacă se observă urme
de parfum în aceste zone, spălaţi-le imediat cu apă.

SCURTĂ PREZENTARE
B255A02NF-GAT

LĂMPI GRUP DE INSTRUMENTE
Lampă de avertizare uşă deschisă

Lampă de avertizare nivel scăzut lichid spălare
parbriz

Lampă şi avertizor sonor centură de
siguranţă

Lampă de avertizare defecţiune

Lampă de control fază lungă

Indicator service SRS (airbag) (SRI) (dacă
există în dotare)

Lampă de control airbag frontal
pasager dezactivat (dacă există în dotare)

Lampă de control viteză de croazieră
(dacă există în dotare)
Lampă de control setare viteză de croazieră
(dacă există în dotare)

Lămpi semnalizare
Lampă de control faruri de ceaţă
(dacă există în dotare)

Lampă de avertizare imobilizator
(dacă există în dotare)

Lămpi de control program electronic
de stabilitate
Indicator service SRS (SRI)
(dacă există în dotare)
Lampă de avertizare frână de mână/
nivel scăzut lichid de frână

Lampă de avertizare portbagaj deschis
Lampă de avertizare nivel scăzut combustibil

Lampă de avertizare presiune scăzută ulei

Lampă de avertizare ﬁltru combustibil
(doar diesel)

Lampă de control bujii incandescente
(doar diesel)

Lampă de avertizare baterie
* Pentru informaţii suplimentare privind aceste lămpi, consultaţi pagina 1-56.

ECHIPAMENTE

1
81

B460B01TG-GAT

Deschidere automată prin
glisare

Trapă de acoperiş

Pentru a folosi această funcţie, apăsaţi
scurt butonul SLIDE OPEN (deschidere
prin glisare) de pe consola din plafon.
Trapa se va deschide complet. Pentru
a opri deschiderea trapei, apăsaţi orice
buton de comandă a acesteia.

Deschidere manuală prin
glisare
B460B01NF

Dacă vehiculul este echipat cu trapă
de acoperiş, aceasta poate glisa
sau se poate înclina prin acţionarea
butoanelor de comandă amplasate pe
consola din plafon.
Trapa de acoperiş se poate deschide,
închide şi înclina doar dacă este cuplat
contactul.

Apăsaţi butonul SLIDE OPEN
(deschidere prin glisare) de pe consola
din plafon pentru mai puţin de 0,5
secunde.

Închidere automată prin glisare
Pentru a închide trapa, apăsaţi butonul
TILT UP (înclinare în sus) de pe
consola din plafon pentru mai mult de
o secundă.
Trapa se va închide complet. Pentru
a opri închiderea trapei, apăsaţi orice
buton de comandă a acesteia.

Deschidere automată
Dacă la închiderea trapei se detectează
interacţiunea acesteia cu un obiect
sau o parte a corpului, aceasta se va
deschide şi se va opri.
Funcţia de deschidere automată nu
funcţionează dacă între geamul şi
cadrul trapei se aﬂă un obiect de mici
dimensiuni. Asiguraţi-vă că închiderea
trapei nu este blocată de obiecte sau
pasageri.

!

AVERTISMENT:

Asiguraţi-vă ca la închiderea trapei
să nu răniţi pasagerii.

Închidere manuală prin glisare
Apăsaţi butonul TILT UP (înclinare în
sus) de pe consola din plafon, pentru
mai puţin de 0,5 secunde.

1 ECHIPAMENTE
82
B460C01TG-GAT

Înclinare trapă de acoperiş

Înclinare manuală în jos
Pentru a închide trapa, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul SLIDE OPEN
(deschidere prin glisare) de pe consola
din plafon, până la închiderea trapei.

NOTĂ:
După spălare sau după ploaie,
ştergeţi apa înainte de a acţiona
trapa.
B460B01NF

Înclinare automată în sus
Pentru a folosi această funcţie, apăsaţi
scurt butonul TILT UP (înclinare în
sus) de pe consola din plafon. Trapa
se va înclina complet. Pentru a opri
înclinarea trapei, apăsaţi orice buton
de comandă a acesteia.

Înclinare manuală în sus
Apăsaţi butonul TILT UP (înclinare în
sus) de pe consola din plafon, pentru
mai puţin de 0,5 secunde.

!

AVERTISMENT:

o Nu închideţi trapa dacă între
geamul şi cadrul trapei se aﬂă
orice parte a corpului unui
pasager, deoarece acesta s-ar
putea răni.
o Nu scoateţi niciodată mâna sau
capul prin trapă dacă aceasta este
deschisă.

!

ATENŢIE:

o Nu deschideţi trapa în condiţii de
temperatură scăzută sau dacă
este acoperită cu zăpadă sau
gheaţă.
o Curăţaţi periodic praful acumulat
pe şinele de ghidare.
o Nu ţineţi apăsat mai mult decât
este necesar nici un buton de
comandă al trapei.
Motoraşul de acţionare sau
piesele sistemului s-ar putea
defecta.

ECHIPAMENTE

1
83

B460D01NF-GAT

Acţionare manuală trapă de
acoperiş
Dacă trapa nu poate fi acţionată
electric:

HNF2029

HNF2028

1. D e s c h i d e ţ i s u p o r t u l p e n t r u
ochelari.
2. Scoateţi cele două şuruburi de ﬁxare
ale consolei de pe plafon folosind o
şurubelniţă cu cap în stea.

3. Introduceţi cheia cu cap hexagonal
în locaş. Această cheie se aﬂă în
portbagaj sau în torpedo.
4. Rotiţi cheia spre dreapta pentru a
deschide sau spre stânga pentru a
închide trapa de acoperiş.

B460E01TG-GAT

Resetare trapă de acoperiş
Dacă bateria vehiculului este descărcată
sau deconectată sau dacă folosiţi
mânerul pentru acţionarea în regim de
urgenţă a trapei de acoperiş, sistemul
trebuie resetat astfel:

1. Cuplaţi contactul.
2. Apăsaţi butonul TILT UP (înclinare în
sus) mai mult de o secundă, pentru
a deschide complet trapa din poziţia
închis. Eliberaţi butonul.
3. Ţineţi apăsat încă o dată butonul
TILT UP (înclinare în sus) până ce
trapa trece de poziţia de înclinare
maximă. Eliberaţi butonul.
4. Ţineţi apăsat pentru 5 secunde
butonul TILT UP (înclinare în
sus) până ce trapa efectuează
secvenţa:
TILT DOWN → SLIDE OPEN →
SLIDE CLOSE
Eliberaţi butonul.

!

ATENŢIE:

Dacă nu se resetează, trapa de
acoperiş ar putea să nu funcţioneze
corect.

1 ECHIPAMENTE
84

PLAFONIERĂ
B480B01Y-AAT

B490A02NF-GAT

Spot pentru lectură

Plafonieră

o ON (APRINS)
În poziţia „ON“ (aprins), plafoniera
rămâne aprinsă permanent.

Fără trapă de acoperiş

!

ATENŢIE:

Dacă vehiculul staţionează, nu lăsaţi
butonul în această poziţie timp
îndelungat.

Cu trapă de acoperiş

HNF2110

B480B01NF

Pentru a aprinde şi stinge lampa,
apăsaţi butonul. Lampa furnizează un
fascicul luminos folosit pentru citirea
hărţii pe timp de noapte sau pentru
lectură individuală.

Plafoniera dispune de două butoane.
Acestea sunt:
o DOOR (UŞI)
În poziţia „DOOR“ (uşă), plafoniera se
aprinde la deschiderea oricărei uşi,
indiferent de poziţia cheii în contact.
Plafoniera se stinge treptat după 30 de
secunde de la închiderea uşii.

ECHIPAMENTE

SUPORT OCHELARI

COMPARTIMENT DE
DEPOZITARE

85

B491A03O-AAT

B500A01Y-AAT

B500B01NF-GAT

(dacă există în dotare)

TORPEDO

Torpedo iluminat
(dacă există în dotare)
Dacă este cuplat contactul, la
deschiderea torpedoului lampa se va
aprinde automat.

HNF2175

HNF2183

Suportul pentru ochelari este amplasat
pe partea din faţă a consolei din plafon.
Pentru a deschide suportul, apăsaţi
capătul capacului.

!

AVERTISMENT:

o Nu amplasaţi alte obiecte în
suportul pentru ochelari. În caz
de accident sau frânare bruscă
acestea pot ﬁ proiectate şi pot
provoca rănirea pasagerilor.
o Nu deschideţi suportul pentru
ochelari în timpul mersului.
Deschiderea acestuia poate
obstrucţiona vizibilitatea în
oglinda retrovizoare.

!

1

AVERTISMENT:

Capacul torpedoului trebuie să ﬁe
închis în timpul mersului, pentru
a evita riscul de rănire în caz de
accident sau de oprire bruscă.
o Pentru a deschide torpedoul, trageţi
de mâner.
o Torpedoul se poate bloca şi debloca
cu ajutorul cheii.

1 ECHIPAMENTE
COMPARTIMENT CONSOLĂ
CENTRALĂ

86
B500B01HP-DAT

B500A01NF-GAT

B505A01NF-GAT

COMPARTIMENT DEPOZITARE

COMPARTIMENT ACCESORII

Compartiment consolă centrală

B500B02NF

Compartimentul de depozitare se
deschide prin tragere de capac. Se
foloseşte pentru depozitarea obiectelor
mici.

B500A01NF

HNF2176

Compartimentul accesorii se deschide
prin apăsarea butonului.
Se foloseşte pentru depozitarea
obiectelor mici.

HNF2177

Compartimentul de depozitare de pe
consola centrală se foloseşte pentru
depozitarea casetelor şi a articolelor
de mici dimensiuni.
Pentru a folosi compartimentul, trageţi
de buton şi ridicaţi capacul.

ECHIPAMENTE

OGLINDĂ RETROVIZOARE
EXTERIOARĂ
B510A01A-AAT

!

Tip manual

NOTĂ:

AVERTISMENT:

Capacul compartimentului de
depozitare trebuie să ﬁe închis în
timpul mersului, pentru a evita riscul
de rănire în caz de accident sau de
oprire bruscă.
B505B01NF-GAT

Cotieră consolă centrală
(dacă există în dotare)

HNF2178

Compartimentul de pe consola centrală
se poate folosi pe post de cotieră.
Penru a folosi cotiera, trageţi capacul
trăgând butonul.

Dacă nu se foloseşte, asiguraţi-vă că
este blocată în poziţia corectă.

!

AVERTISMENT:

În cazul în care capacul consolei
centrale este folosit pe post de
cotieră, nu folosiţi suportul pentru
pahare. Băutura s-ar putea vărsa.
Lichidele foarte ﬁerbinţi pot răni
pasagerii. Lichidele vărsate pot
deteriora tapiţeria şi piesele
sistemului electric.

B510A01JM

Pentru un confort îmbunătăţit, oglinzile
retrovizoare exterioare se pot regla de
la distanţă. Oglinzile sunt acţionate de
la maneta de reglare situată în colţul
din faţă al geamului.
Pentru o bună vizibilitate în spate,
veriﬁcaţi întotdeauna poziţia ambelor
oglinzi înainte de a porni la drum.
La utilizare, ﬁţi întotdeauna atent la
aprecierea distanţei până la vehiculele
din spate sau din lateral.

1
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B510B01Y-AAT

!

Tip electric (dacă există în dotare)
ATENŢIE:

Dacă oglinda este blocată de gheaţă,
nu încercaţi să o deblocaţi prin
folosirea manetei de reglare sau
trăgând de geamul acesteia. Folosiţi
un spray special de dezgheţare
(nu antigel) pentru a dezgheţa
mecanismul sau deplasaţi vehiculul
într-un loc încălzit.

2. Reglaţi oglinda prin apăsarea
butonului corespunzător, conform
indicaţiilor din imagine.

!

B510B01NF

Oglinzile retrovizoare exterioare se pot
regla în poziţia dorită prin intermediul
butonului de reglare.
Acest buton comandă ambele
oglinzi.

Pentru a regla poziţia unei
oglinzi:
1. Mişcaţi butonul spre dreapta sau
stânga pentru a activa mecanismul de
reglare a oglinzii corespunzătoare.

ATENŢIE:

o Nu acţionaţi butonul continuu
pentru o perioadă prea lungă de
timp.
o Curăţarea gheţii de pe suprafaţa
oglinzii poate provoca deteriorări
iremediabile. Pentru a îndepărta
gheaţa folosiţi un burete, o cârpă
moale sau substanţă de dezgheţat
aprobată.

!

AVERTISMENT:

Fiţi atenţi când apreciaţi mărimea
sau distanţa la care se aﬂă un obiect
vizibil în oglinda exterioară de pe
partea pasagerului. Aceasta este
convexă şi prezintă o suprafaţă
curbată. Orice obiect vizibil în
această oglindă este mai aproape
decât pare a ﬁ.

ECHIPAMENTE
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B510D02HP-AAT

SISTEM ÎNCĂLZIRE OGLINDĂ
RETROVIZOARE EXTERIOARĂ
Cu A/C manual

oferi o vizibilitate îmbunătăţită pe vreme
nefavorabilă. Pentru a opri sistemul
de încălzire, apăsaţi din nou butonul.
Sistemul se opreşte automat după
aproximativ 20 de minute.

B510C01A-AAT

RABATARE OGLINZI
RETROVIZOARE EXTERIOARE

Cu A/C automat
B510C01NF

HNF2113-1

Pentru a rabata oglinzile retrovizoare,
apăsaţi-le.
Oglinzile retrovizoare exterioare se
rabatează pentru a facilita parcarea
în spaţii înguste.

(dacă există în dotare)
Sistemul de încălzire a oglinzilor
retrovizoare exterioare este acţionat
la dezgheţarea lunetei/parbrizului.
Pentru a încălzi oglinzile retrovizoare
exterioare, apăsaţi butonul pentru
dezgheţarea lunetei/parbrizului.
Geamul oglinzii se va încălzi şi va

!

AVERTISMENT:

Nu reglaţi şi nu rabataţi oglinzile
retrovizoare exterioare în timpul
mersului. Există pericolul de a
pierde controlul asupra vehiculului
şi de accident cu urmări precum
decesul, rănirea gravă sau pierderi
materiale.

1 ECHIPAMENTE
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OGLINDĂ RETROVIZOARE
INTERIOARĂ DE ZI/NOAPTE

FRÂNĂ DE MÂNĂ

B520A01A-AAT

B520B02O-GAT

Tip manual

Tip electric (dacă există în dotare)

B530A02A-AAT

B530A01NF
B520A01NF

Vehiculul Hyundai este echipat cu
oglindă retrovizoare interioară de zi/
noapte. Poziţia „noapte“ este selectată
trăgând de maneta de sub oglindă. În
poziţia „noapte“ se reduce strălucirea
farurilor automobilelor din spate.

HLZ2068-1

Oglinda retrovizoare interioară de
zi/noapte de tip electric controlează
automat lumina percepută de la farurile
vehiculului din spate.
1. La apăsarea butonului
se
anulează funcţia de închidere
automată la culoare, iar LED-ul de
stare de culoare verde se stinge.
2. La apăsarea butonului încă o dată,
se activează funcţia de închidere
automată la culoare, iar LED-ul de
stare de culoare verde se aprinde.

NOTĂ:
Funcţia se resetează şi se activează
ori de câte ori vehiculul este pornit.

Trageţi întotdeauna frâna de mână
înainte de a părăsi automobilul. Dacă
contactul este cuplat sau în poziţia
„START“, se va aprinde lampa de
control frână de mână. Înainte de a
porni la drum, asiguraţi-vă că frâna
de mână este complet eliberată şi că
lampa este stinsă.
o Pentru a trage frâna de mână, apăsaţi
mai întâi pedala de frână şi apoi, fără
apăsa butonul de deblocare, trageţi
complet maneta frânei de mână. În
plus, se recomandă ca la parcarea în
pantă a vehiculului, trebuie cuplată o
treaptă de viteze inferioară (vehicule
cu transmisie manuală) sau poziţia P
(vehicule cu transmisie automată).

ECHIPAMENTE

CAPOTĂ PORTBAGAJ
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B540A01S-GAT

!

1

Manetă deschidere portbagaj
ATENŢIE:

Mersul cu frâna de mână trasă va
duce la uzura prematură a plăcuţelor
şi discurilor de frână.

!

AVERTISMENT:

La drum, portbagajul trebuie
întotdeauna închis. Dacă este
deschis, gazele de eşapament
otrăvitoare pot pătrunde în interiorul
vehiculului şi pot provoca boli
grave. Consultaţi avertismentele
suplimentare de la pagina 2-2.

o Pentru a elibera frâna de mână,
apăsaţi mai întâi pedala de frână şi
trageţi uşor maneta frânei de mână.
Apoi, ţineţi apăsat butonul şi eliberaţi
frâna de mână.
B540A01NF

Pentru a deschide portbagajul fără a
folosi cheia, trageţi maneta.
Pentru închidere, coborâţi capota şi
apăsaţi-o până se blochează. Pentru
a vă asigura că portbagajul este bine
închis, încercaţi întotdeauna să ridicaţi
din nou capota.

B540B04Y-AAT

Buton blocare
portbagaj

capotă

HNF2014-A

1 ECHIPAMENTE
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Dacă butonul de blocare capotă
portbagaj (amplasat în apropierea
încuietorii) este în poziţia „LOCK“
(blocat), portbagajul nu se va putea
deschide din telecomandă. În acest
caz, folosiţi cheia principală pentru
a debloca şi pentru a deschide
portbagajul.
Pentru a permite deschiderea din
telecomandă a portbagajului, apăsaţi
butonul de blocare şi rotiţi-l în direcţia
opusă poziţiei de blocare.

!

B540B03E-AAT

Manetă deblocare de urgenţă
portbagaj (dacă există în dotare)

HNF2016

AVERTISMENT:

Uşile şi portbagajul trebuie blocate
şi cheile nu trebuie ţinute la
îndemâna copiilor. Părinţii ar
trebui să-şi avertizeze copii despre
pericolele pe care le prezintă
folosirea portbagajului ca loc de
joacă.

Vehiculul este echipat cu o manetă
fluorescentă pentru deblocare de
urgenţă. După închiderea portbagajului,
aceasta va străluci. La tragerea
manetei, portbagajul se va deschide.

!

AVERTISMENT:

o Dacă o persoană se blochează
în portbagaj, pentru a se elibera
trebuie să tragă de maneta
de eliberarea amplasată pe
dublura portbagajului, pe partea
şoferului.
o HYUNDAI recomandă să ţineţi
maşina încuiată şi să nu lăsaţi
cheile la îndemâna copiilor;
părinţii trebuie să le explice
copiilor pericolul de a se juca în
portbagajul vehiculului.
o Părinţii ar trebui să informeze
copiii despre existenţa şi
folosirea manetei de deblocare
de urgenţă, pentru ca aceştia
să se poată elibera în cazul în
care se blochează accidental în
portbagaj.

ECHIPAMENTE

STOP SUPLIMENTAR
FRÂNĂ
B540C01Y-AAT

B550A01A-AAT

Deschiderea cu ajutorul cheii

(dacă există în dotare)

MANETĂ DESCHIDERE
CAPAC REZERVOR
B560A01NF-GAT

B560A02NF
HNF2012

Pentru a deschide portbagajul,
introduceţi cheia şi rotiţi-o spre dreapta.
La deschidere, lampa din portbagaj se
va aprinde.

B550A01NF

Pe lângă lămpile de stop montate
jos pe ﬁecare parte a maşinii, lampa
suplimentară montată în centrul lunetei
se aprinde simultan cu acestea atunci
când puneţi frână.

Capacul buşonului rezervorului se
poate deschide din interiorul vehiculului,
prin apăsarea manetei amplasate pe
uşa şoferului.

NOTĂ:
Dacă capacul buşonului nu se
deschide deoarece este acoperit cu
gheaţă, loviţi-l uşor sau împingeţi-l
pentru a sparge gheaţa şi eliberaţil. Nu forţaţi deschiderea capacului.
Dacă este nevoie, folosiţi un spray
special de dezgheţare (nu antigel)
sau deplasaţi vehiculul într-un loc
încălzit şi aşteptaţi să se topească
gheaţa.

1
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HNF2021

!

AVERTISMENT:

o Vaporii de benzină sunt periculoşi.
Opriţi întotdeauna motorul înainte
de realimentare şi feriţi zona
buşonului de scântei sau foc.
Dacă buşonul de benzină trebuie
înlocuit, folosiţi o piesă de schimb
originală.
Dacă deschideţi buşonul
rezervorului când afară este cald,
se poate auzi un şuierat uşor.
Acesta este normal şi nu trebuie
să vă îngrijoreze.
Rotiţi uşor buşonul rezervorului de
ﬁecare dată când îl deschideţi.

o Combustibilii auto sunt
substanţe inﬂamabile/explozive.
La realimentare, respectaţi
următoarele instrucţiuni.
- Înainte de a atinge pistolul
de alimentare sau buşonul
rezervorului, trebuie să vă
descărcaţi electrostatic prin
atingerea unei alte suprafeţe
metalice.
- Nu intraţi în vehicul în timpul
realimentării. Nu folosiţi nici
un instrument care ar putea să
producă sarcină electrostatică.
Sarcina electrostatică poate
aprinde vaporii de combustibil
şi poate provoca o explozie.
- Dacă se foloseşte o canistră,
înainte de realimentare
aceasta trebuie amplasată pe
pământ. Sarcina electrostatică
a canistrei poate aprinde
vaporii de combustibil şi
poate provoca un incendiu. La
realimentare trebuie menţinut
în permanenţă contactul cu
vehiculul.

- Nu folosiţi telefoane mobile
în apropierea staţiei de
alimentare. Curentul electric
sau interferenţele electronice
produse de aceste aparate pot
aprinde vaporii de combustibil
şi pot provoca un incendiu.
- Opriţi întotdeauna motorul
la realimentare. Scânteile
produse de echipamentele
electrice ale motorului pot
aprinde vaporii de combustibil
şi provoca un incendiu. După
realimentare şi înainte de
a porni motorul, verificaţi
închiderea corectă a buşonului
şi capacului rezervorului.
- Nu fumaţi şi nu aprindeţi
ţigara în apropierea staţiei de
alimentare. Combustibilii auto
sunt substanţe inﬂamabile.

ECHIPAMENTE

ELIBERARE CAPOTĂ
B560B01L-GAT

95

B570A01NF-GAT

3. Ridicaţi capota cu mâna.

Deschidere manuală capac
buşon rezervor

La închidere, coborâţi uşor capota şi
asiguraţi-vă că este bine închisă.

!

B570A01NF

HNF2022

1

1. Pentru a deschide capota, trageţi
maneta de eliberare.

Dacă capacul buşonului rezervorului
nu se deschide cu ajutorul manetei
de la bord, acesta se poate deschide
şi manual cu ajutorul manetei de
deschidere amplasate în interiorul
portbagajului, pe partea stângă. Pentru
deschidere, trageţi maneta conform
indicaţiilor din imagne.

HNF2024-E

2. Trageţi maneta suplimentară de
blocare şi ridicaţi capota.

AVERTISMENT:

o Asiguraţi-vă ca aţi închis bine
capota înainte de a porni la drum.
Dacă nu este închisă, aceasta
se poate deschide în timpul
mersului cauzând pierderea totală
a vizibilităţii şi accident.
o Nu deplasaţi vehiculul cu capota
deschisă, deoarece vizibilitatea
este redusă iar capota poate
cădea sau se poate avaria.

1 ECHIPAMENTE
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PARASOLAR
B580A01NF-GAT

B580C01JM-AAT

!

B580A01NF

Vehiculul Hyundai este echipat cu
parasolare care asigură şoferului şi
pasagerului o bună vizibilitate frontală
şi laterală. Pentru a reduce strălucirea
sau a bloca razele directe de soare,
trageţi parasolarul în jos.
Parasolarele şoferului şi pasagerului
sunt echipate cu oglinzi.

Parasolar extins
AVERTISMENT:

o Nu aşezaţi parasolarul într-o
poziţie în care să blocheze
vizibilitatea asupra traﬁcului sau
a altor obiecte de pe şosea.
o Nu scoateţi parasolarul din suport
pentru a acoperi geamul lateral
dacă de acesta este prins un obiect
precum telecomanda pentru
garaj, pixuri, odorizante auto ş.a.
Aceste obiecte pot cauza răniri în
momentul declanşării airbag-ului
pentru protecţia capului.
B500B01B-GAT

Oglindă iluminată

NOTĂ:
Pe partea din spate a parasolarului
se aﬂă eticheta cu informaţii utile
despre sistemul suplimentar de
siguranţă (SRS).
HNF2172

La deschiderea capacului oglinzii,
lampa se va aprinde automat.

B580C01NF

Vehiculul este echipat cu parasolare
extinse care pot ﬁ folosite atunci când
lumina orbitoare a soarelui vine prin
geamurile laterale.

ECHIPAMENTE

LAMPĂ DE AVERTIZARE
PE UŞA FAŢĂ
B620A01S-AAT

HORN

COTIERĂ BANCHETĂ

B610A01L-GAT

B620A01NF

Dacă se deschide o uşă faţă, se aprinde
o lampă de culoare roşie. Scopul
acesteia este de a ilumina intrarea
şi ieşirea din vehicul şi de a avertiza
participanţii la traﬁc.

97

B611A01Y-GAT

B610A01NF

Pentru a claxona, apăsaţi capacul din
centrul volanului.

1

B611A01NF

Cotiera este amplasată în mijlocul
spătarului banchetei.

1 ECHIPAMENTE
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PARASOLAR LUNETĂ

VOLAN

B625A01NF-GAT

B600A01NF-GAT

B600B01NF-GAT

(dacă există în dotare)

Reglabil în înălţime

Reglabil în înălţime şi adâncime
(dacă există în dotare)

HNF2192-1

Folosiţi parasolarul lunetei pentru a
proteja pasagerii de lumina directă a
soarelui ce pătrunde prin lunetă.
Pentru folosire, prindeţi clema (1) a
capătului parasolarului şi prindeţi-o
de cârligul (2).

!

ATENŢIE:

La drum, asiguraţi-vă că aţi coborât
parasolarele.

HNF2067

Pentru a regla volanul:
1. Pentru deblocare, trageţi maneta.
2. Reglaţi volanul în poziţia dorită.
3. După reglare, eliberaţi maneta.

B600B01NF

Pentru a regla volanul:
1. Pentru deblocare, apăsaţi complet
maneta.
2. Pentru a regla volanul în poziţia
dorită, mişcaţi sus-jos şi înainteînapoi.
3. După reglare, trageţi şi strângeţi
bine maneta.

ECHIPAMENTE

BUTON SPĂLĂTOR
FARURI
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B345G01Y-GAT

!

pulverizat pe faruri pentru aproximativ
0,5 secunde.

(dacă există în dotare)
ATENŢIE:

Cu volan pe stânga

După reglare, mişcaţi coloana de
direcţie în toate direcţiile pentru a
vă asigura că este bine blocată.

!

NOTĂ:
Verificaţi periodic spălătorul de
faruri pentru a vă asigura că lichidul
de spălare se pulverizează corect pe
sticla farurilor.

AVERTISMENT:

Nu încercaţi să reglaţi volanul în
timpul mersului, deoarece puteţi
pierde controlul maşinii, ceea ce
poate duce la rănire gravă sau
deces.

1

B345G01NF

Cu volan pe dreapta

B345G01NF-E

Butonul spălător faruri poate ﬁ acţionat
dacă este cuplat contactul şi dacă
farurile sunt aprinse. Apăsaţi butonul
o dată şi lichidul de spălare va ﬁ

1 ECHIPAMENTE
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CONTROL VITEZĂ DE
CROAZIERĂ

SISTEM REGLARE PE
ÎNĂLŢIME FARURI
Cu cât este mai mare numărul de la
poziţia indicatorului, cu atât mai jos
luminează farurile. Reglaţi întotdeauna
farurile în poziţia corectă, altfel îi puteţi
orbi pe ceilalţi participanţi la traﬁc.
Mai jos sunt prezentate poziţiile
corecte. Pentru alte sarcini decât
cele enumerate mai jos, reglaţi poziţia
butonului astfel încât înălţimea farurilor
să ﬁe cât mai apropiată de valorile din
tabel.

B340G01Y-GAT

(dacă există în dotare)
Cu volan pe stânga

B340G01NF

Cu volan pe dreapta

Sarcină
Doar şofer
Şofer şi pasager
Toţi pasagerii
(inclusiv şofer)
Toţi pasagerii (inclusiv
şofer) + portbagaj plin
(sau remorcă uşoară)
Şofer + portbagaj plin
(sau remorcă uşoară)

B340G01NF-E

Pentru reglarea pe înălţime a farurilor
în funcţie de numărul pasagerilor şi de
sarcina transportată, rotiţi butonul de
reglare.

Poziţie buton
0
0
1

2

3

B660A01S-GAT

(dacă există în dotare)
Sistemul de control viteză de croazieră
asigură controlul automat al vitezei
pentru la mersul pe autostradă sau
alte şosele necongestionate. Sistemul
este proiectat să funcţioneze la viteze
mai mari de 40km/h (25 mph).

ECHIPAMENTE
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101
B660B02NF-GAT

NOTĂ:

Pentru a seta viteza de croazieră

B660A01NF

1. Trageţi butonul de pornire/oprire a
sistemului. Se va aprinde lampa de
control „CRUISE“ de pe planşa de
bord. Sistemul funcţionează.
2. Acceleraţi la viteza de croazieră
dorită de peste 40km/h (25 mph).

NOTĂ:
Nu se recomandă folosirea
sistemului în oraş, pe drumuri
virajate, alunecoase, dacă plouă
foarte tare sau în cazul altor condiţii
meteo nefavorabile.

Dacă viteza vehiculului scade cu
mai mult de 15 km/h (9 mph) faţă
de viteza setată sau scade sub 40
km/h (25 mph), sistemul de control al
vitezei de croazieră va anula automat
viteza setată.

3. După atingerea vitezei dorite,
apăsaţi butonul„ SET“ (COAST).
Dacă se apasă butonul „SET
(COAST)“, se va aprinde lampa
de control „SET“ de pe planşa de
bord.
4. Ridicaţi piciorul de pe pedala de
acceleraţie şi viteza dorită se va
menţine automat.
5. Pentru a creşte viteza, apăsaţi
pedala de acceleraţie pentru ca
vehiculul să depăşească viteza
stabilită iniţial. La ridicarea piciorului
de pe acceleraţie, vehiculul va reveni
la viteza stabilită anterior.

1 ECHIPAMENTE
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B660C01NF-GAT

B660D01NF-GAT

B660E01NF-GAT

Pentru a revoca viteza de
croazieră

Pentru a reveni la viteza presetată

Pentru a seta la o viteză mai
mare

B660D01NF
B660C01NF

Pentru a dezactiva sistemul, apăsaţi
butonul „CANCEL“ (revocare).
Sistemul se va dezactiva şi în
următoarele situaţii:
o La apăsarea pedalei de frână.
o La apăsarea pedalei de ambreiaj.
o La selectarea poziţiei „N“ (transmisie
automată).
o La reducerea vitezei vehiculului cu
mai mult de 15 km/h (9 mph) faţă
de viteza setată.
o La reducerea vitezei vehiculului sub
40 km/h (25 mph).
o La eliberarea butonului de pornire/
oprire a sistemului.

Vehiculul va reveni automat viteza de
croazieră stabilită anterior anulării dacă
apăsaţi şi eliberaţi butonul „RESUME
(ACCEL)“ iar apoi îl eliberaţi (la peste
40km/h).
Dacă se apasă butonul „SET (COAST)“,
se va aprinde lampa de control „SET“
de pe planşa de bord.

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„RESUME (ACCEL)“.
Dacă se apasă butonul „SET
(COAST)“, se va aprinde lampa
de control „SET“ de pe planşa de
bord.
2. Acceleraţi la viteza dorită şi eliberaţi
butonul de comandă. În timp ce
butonul este apăsat, vehiculul va
accelera constant.

ECHIPAMENTE
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B660F01NF-GAT

Pentru a seta la o viteză mai mică

B660B02NF

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„SET (COAST)“. În timp ce butonul
este apăsat, vehiculul va decelera
constant.
Dacă se apasă butonul „SET
(COAST)“, se va aprinde lampa
de control „SET“ de pe planşa de
bord.
2. După atingerea vitezei dorite,
eliberaţi butonul de comandă.

!

AVERTISMENT:

o Dacă nu folosiţi sistemul, nu
ţineţi apăsat butonul de pornire/
oprire.
o Folosiţi sistemul doar pe
autostradă şi pe vreme bună.
o Nu folosiţi sistemul dacă
menţinerea unei viteze constante
nu prezintă siguranţă, de ex.
când conduceţi în traﬁc intens
sau variabil sau pe o şosea
alunecoasă (apă, gheaţă sau
zăpadă), pe serpentine sau în
pante cu înclinare peste 6%.
o La folosirea sistemului de control
viteză de croazieră, ﬁţi atent la
condiţiile de parcurs.

o La mersul cu sistemul cuplat în
cazul unui vehicul cu transmisie
manuală, nu treceţi în punctul
neutru fără să apăsaţi pedala de
ambreiaj deoarece motorul se va
supratura. Dacă survine o astfel
de situaţie, apăsaţi pedala de
ambreiaj sau dezactivaţi sistemul
de la buton.
o În timpul unei funcţionării normale
a sistemului, la apăsarea butonului
SET sau la reactivarea sistemului
după frânare, acesta va intra în
funcţiune după aproximativ 3 s.
Această întârziere este normală.

1 ECHIPAMENTE
TELECOMANDĂ SISTEM
AUDIO
NOTĂ:

B610A01NF-GAT

(dacă există în dotare)
Fără sistem control viteză de croazieră

Nu apăsaţi mai multe butoane
simultan.

Buton MODE (mod)
Apăsaţi butonul MODE (mod) pentru a
selecta Radio, casetofon, CD (compact
disc) şi CDC (magazie de CD).
La ﬁecare apăsare a butonului modul
se va schimba astfel:
RADIO (FM1 → FM2 →AM) → TAPE → CD →
CDC
→

104

HNF2188

Cu sistem control viteză de croazieră

Buton PRESET/CĂUTARE ( / )
o Dacă se apasă butonul pentru 0,8
secunde sau mai mult, sistemul va
funcţiona astfel.
Mod RADIO
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
AUTO SEEK (căutare automată).

B610A02NF

Telecomanda sistemului audio situată
pe volan asigură manevrarea în
siguranţă a sistemului în timpul
mersului.

o Dacă se apasă butonul pentrumai
puţin de 0,8 secunde, sistemul va
funcţiona astfel.
Mod RADIO
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
PRESET STATION (pos presetat).
Mod CASETĂ
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
AUTO MUSIC Search(AMS) (căutare
automată muzică).
Mod CDP
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
TRACK UP/DOWN (pistă sus/jos).
Mod CDC
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
TRACK UP/DOWN (pistă sus/jos).

Buton MUTE (mut)

Mod CASETĂ
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
FF/REW.

o Pentru a anula sunetul, apăsaţi
butonul MUTE.
o Pentru a reveni la starea precedentă,
apăsaţi din nou butonul MUTE.

Mod CDP
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
FF/REW.

Buton VOL ( / ) (volum)

Mod CDC
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
DISC UP/DOWN (disc sus/jos).

o Pentru a creşte volumul, apăsaţi
butonul VOL ( ).
o Pentru a reduce volumul, apăsaţi
butonul VOL ( ).
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